
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ERASMUS ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Στις 20/03/2022 διεκπεραιώθηκε με επιτυχία η 4η κινητικότητα των χωρών, Ελλάδα-

Ιταλία-Σλοβενία-Εσθονία-Βουλγαρία στην Τουρκία.  Στο πλαίσιο προγραμμάτων 

Erasmus+, στα οποία συμμετέχει το 2ο Δημοτικό και ειδικότερα στο πρόγραμμα με 

τίτλο “Eco us support” πραγματοποίησε επίσκεψη στην ιστορική πόλη Σμύρνη της 

γειτονικής Τουρκίας. 

Στη συγκεκριμένη κινητικότητα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Αριστέα 

Παπαδημητρίου, Αθηνά Καζάνα, Πολυτίμη Γκουσιάρη και Παναγιώτης Παππάς 

και οι μαθήτριες της Ε΄τάξης, Ηρώ Αλεξοπούλου και Στεφανία Ζαχαρή. 

Η υποδοχή και η φιλοξενία από τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου Sehit 
Uzman Cavus Ali Akdagan Ilkokulu υπήρξε θερμή και πραγματικά εγκάρδια. Οι 

μικροί μαθητές υποδέχτηκαν τους εταίρους με χειροποίητες σημαίες όλων των 
συμμετεχόντων χωρών. Οι εκπαιδευτικοί τους με πολύ καλό πρόγραμμα και σειρά 
προχώρησαν σε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και παρουσίασαν το δικό 
τους τρόπο εκπαίδευσης. Όλοι οι συμμετέχοντες γνώρισαν, αντάλλαξαν γνώσεις και 
ιδέες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και πήραν μέρος σε βιωματικές δράσεις 
στο σχολείο όπου φιλοξενήθηκαν.  
Επίσης,  η χώρα φιλοξενίας οργάνωσε υποδειγματικά τις παρουσιάσεις των 

εργασιών που εκπόνησαν οι μαθητές της κάθε χώρας στο προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. Το θέμα της συνάντησης ,λοιπόν, ήταν η διαχείριση των αποβλήτων, η 

σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή των ανθρώπων και η απόκτηση οικολογικής 

συνείδησης από όλους. Οι μαθήτριες του 2ου Δημοτικού, παρά το νεαρό της ηλικίας, 

απεικόνισαν μέσα από κουίζ και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις πώς το διαδίκτυο 

μπορεί να μολύνει το περιβάλλον και τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε το 

αποτύπωμά μας στον πλανήτη μας. Κάθε χώρα παρουσίασε τη δικιά της 

παρακαταθήκη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις σε 

αξιοθέατα, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την 

κουλτούρα, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Επισκέφτηκαν τον 

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Εφέσου, το ναό της Παναγίας, όπου έζησε τα 

τελευταία έξι χρόνια της ζωής της και το γραφικό χωριό Κιρκιντζές, γενέτειρα της 

γνωστής συγγραφέως, Διδούς Σωτηρίου, την Αρχαία Αγορά, το Αρχαιολογικό και 

Εθνογραφικό Μουσείο της Σμύρνης, το ιστορικό Ασανσέρ, την αγορά Κεμεράλτι. 

Η εκπαιδευτική αυτή περιήγηση έκλεισε με το Αϊβαλί, την ιστορική Τροία και τον 

ξύλινο Δούρειο Ίππο και το Τσανάκαλε. 

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου  θα ήθελαν να συγχαρούν τις μαθήτριες 

που συμμετείχαν για το ήθος, τη συνεργασία και την προθυμία που επέδειξαν, αλλά 

και όλους τους υπόλοιπους εδώ που συνέβαλαν στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Μακάρι το σχολείο να παρέχει τέτοιες δυνατότητες στους μαθητές 

του να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίζουν καινούριους τόπους και 

νοοτροπίες, να κάνουν εξάσκηση της γλωσσομάθειας  και να επιστρέφουν με 

αποσκευές που δεν χωράνε τις νέες εμπειρίες  και γνώσεις τους! 


