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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

Δ/ΝΗ ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Τελ πεξίνδν από ηηο 29 Νοεμβρίοσ 2021 έως ηις 3 Δεκεμβρίοσ 2021 ζηελ πόιε 

Yalova ηεο Τνπξθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηερη ζσνάνηηζη ησλ εηαίξσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ΚΑ201 "Σπλεξγαζία γηα 

θαηλνηνκία θαη αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ» κε ζέκα: "LET'S GO TO SCHOOL". 
 

Η Διεύθσνζη Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Ηρακλείοσ ζπκκεηέρεη ζην 
Επξσπατθό Πξόγξακκα «LET’S GO TO SCHOOL», ζην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Περιθερειακή Διεύθσνζης Εκπαίδεσζης ηοσ Μποσργκάς ηεο Βνπιγαξίαο, πνπ 

είλαη θαη ν ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Επαγγελμαηικό Λύκειο Μεηαθορών 

ηοσ Μποσργκάς, ηελ Περιθερειακή Διεύθσνζη Εκπαίδεσζης ηης Γιάλοβα ηεο 

Τνπξθίαο, ην Επαγγελμαηικό και Σετνικό Λύκειο Σοσριζμού "Shaban Temuge" 

ηης Γιάλοβα, θαη ην 2
ο
 Εργαζηηριακό Κένηρο (Ε.Κ.) Ηρακλείοσ. 

 

Τν βαζηθό ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα είλαη ε ζτολική 

διαρροή. Η ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ θαη γνλέσλ, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο 
αλώλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη από ηνπο έμη εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη 
ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιύηεξεο εηθόλαο θαη αλάιπζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο έηζη ώζηε λα εληνπηζηνύλ νη βαζύηεξεο αηηίεο 
ηεο απνηπρίαο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 
 
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βξεζνύλ ξεαιηζηηθέο θαη 
απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο-ιύζεηο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζηε 

μείωζη ηοσ ποζοζηού ηων μαθηηών ποσ εγκαηαλείποσν ηην σποτρεωηική 

εκπαίδεσζη ζην γπκλάζην, πξνζθέξνληαο παξάιιεια κηα ξεαιηζηηθή δεύηεξε 
επθαηξία γηα εθπαίδεπζε. 
 

Τνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θηλεηηθόηεηα θαισζόξηζε ο Διεσθσνηής ηης 

Περιθερειακής Διεύθσνζης Εκπαίδεσζης ηης  Γιάλοβα, κ. Abdulaziz Yeniol, ν 
νπνίνο παξνπζίαζε ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο θαη κύεζε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πινύζηα ηζηνξία ηεο Yalova θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλώλ κε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο από ηε Βνπιγαξία, ηελ Τνπξθία θαη 
ηελ Ειιάδα. Παξνπζηάζηεθαλ νιηγόιεπηα βίληεν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από θάζε 
ζπλεξγαδόκελν θνξέα-ζρνιείν, ζηα νπνία κίιεζαλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
επαγγέικαηόο ηνπο εξγαδόκελνη από δηάθνξνπο θιάδνπο όπσο: κεραληθόο, 
ζεξβηηόξνο, κάγεηξαο, ειεθηξνιόγνο, νδεγόο, πξνγξακκαηηζηήο ππνινγηζηώλ, 
δάζθαινο, λνζειεπηήο, κεραλνπξγόο, ξάθηεο θιπ. 
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Η νκάδα ηνπ έξγνπ επιζκέθθηκε αρκεηά ζτολεία ζηην πόλη Yalova θαη αληάιιαμε 
θαιέο πξαθηηθέο θαη ηδέεο κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπο. 
 

 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ησλ θνξέσλ - 
εηαίξσλ ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηνύλ νη επόκελεο ζπλαληήζεηο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο. 
 

 
 
Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαηά 
ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηεο κόιπλζεο από ηνλ COVID-19 

 

Ο  Διεσθσνηής ηης  Δ/νζης Δ.Ε. Ηρακλείοσ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ 

 


