
Παρασκευή 12/10/18 

     Ξεκινά η τελευταία ημέρα του προγράμματος με πρωινή συνάντηση(8.30 -

11.00 π.μ.) σε συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Atrionστο κέντρο της πόλης. 

Εκεί, καθηγητές και μαθητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, 

παρακολουθήσαμε μια διαδραστική–βιωματική παρουσίαση από το ΚΕΣΥΠ 

Ηρακλείου, σχετική με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες του 

καθενός, παράγοντες βασικοί για τη σωστή επιλογή επαγγέλματος. Η 

παρουσίαση έγινε σε μορφή powerpoint και τόσο τα παιδιά όσο και οι καθηγητές 

έπαιξαν ενεργό ρόλο με τη συμμετοχή τους. Το τελικό αποτέλεσμα βοήθησε τα 

παιδιά να καταλάβουν κατά πόσο σκέφτονται σωστά ως προς τον τρόπο 

επιλογής επαγγέλματος!  

 

 

 



Μετά το πέρας των εργασιών του ΚΕΣΥΠ ακολούθησαν συνεντεύξεις με 

συνδυασμό μαθητών των διάφορων χωρών με μεγάλη επιτυχία. Θέμα των 

ερωτήσεων φυσικά το/τα κίνητρο/α των μαθητών για την επιλογή του 

μελλοντικού τους επαγγέλματος, θετικά και αρνητικά του, οι απαιτήσεις του, οι 

απαραίτητες ικανότητες του καθενός, καθώς και η επιλογή της εργασίας στην 

Ε.Ε. , με τις δυσκολίες αλλά και τα θετικά αυτής και φυσικά η αντίδραση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί σε μία  

προκαταρκτική συνάντηση σχετικά με τις συνεντεύξεις αυτές, τις οποίες 

χειρίστηκε ο καθηγητής των Αγγλικών του 9ου Γ/σίου. Το αποτέλεσμα πολύ 

εντυπωσιακό! 

 

 

 



Επόμενος σταθμός (11.00 – 12.30 π.μ.) ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός 

του ΚΡΗΤΗ TV, όπου ξεναγηθήκαμε στα διάφορα στούντιο (ειδήσεων, 

ενημερωτικών εκπομπών, ραδιοφώνου, εφημερίδας…). Όλοι 

παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον τις πληροφορίες που μας δίνονταν για αυτόν 

τον εργασιακό χώρο. Τέλος, δόθηκε μια μικρή συνέντευξη από τη Διευθύντρια 

του σχολείου μας στον υπεύθυνο, κ. Χυντηράκη, και με ένα γενικό πλάνο και 

έναν χαιρετισμό στον φακό από έναν μαθητή κάθε χώρας (συνολικά 7) τέλειωσε 

και αυτή η επίσκεψη. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Άφιξη στην περιοχή των Γουρνών στη 1 το μεσημέρι, όπου δόθηκε σε όλους μας 

η ευκαιρία να επισκεφθούμε ένα από τα καλύτερα ενυδρεία του κόσμου, το 

CretAquarium, τμήμα του Θαλασσόκοσμου του ΕΛΚΕΘΕ, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο επιστημονικό ινστιτούτο έρευνας της θαλάσσιας χλωρίδας και 

πανίδας της Μεσογείου! 

Με εντυπωσιακές εικόνες από τον Θαλασσόκοσμο, φτάσαμε στην 

παραθαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου το μεσημέρι, όπου χαλαρώσαμε δίπλα 

στην ηλιόλουστη θάλασσα και απολαύσαμε το φαγητό μας! 

Επιστροφή στο Ηράκλειο αργά το απόγευμα.  



Μετά από λίγη ξεκούραση ακολούθησε και η τελευταία «πράξη» του 

προγράμματός μας. Ήταν το αποχαιρετιστήριο πάρτυ καθηγητών και μαθητών 

στον άνετο και παραθαλάσσιο χώρο του Envy, όπου όλοι διασκεδάσαμε 

καιγευτήκαμε παραδοσιακά τοπικά εδέσματα… 

 
 

Γεμάτοι από εμπειρίες, μνήμες, νέες γνώσεις και εμβάθυνση στο θέμα που 

μελετάμε (σπουδές και εργασία στην Ε.Ε.) αλλά και φιλίες, αποχαιρετήσαμε 

τους εταίρους μας και δώσαμε υπόσχεση νέας συνάντησης για περαιτέρω 

έρευνα στο θέμα αυτού του προγράμματος Erasmus στη …Λετονία! 

Καλή συνέχεια σε όλους! 

 


