
Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου, Επίσκεψη στην Κρήτη στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ 
 

Το σχολείο μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κρήτη στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ κινητικότητα, την περίοδο 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 03 
Οκτωβρίου 2021.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 18 μαθητές των κλάδων Γεωπονίας, Κομμωτικής 
και Αισθητικής και 3 συνοδοί καθηγητές. Λόγω της έκτακτης κατάστασης που ζούμε τα 
τελευταία χρόνια με την πανδημία για λόγους ασφάλειας και μείωσης των 
πιθανοτήτων να εμπλακεί η αποστολή σε περιπέτειες συμμετείχαν μαθητές που είχαν 
εμβολιαστεί ή είχαν νοσήσει το τελευταίο διάστημα. 

Τα άλλα κριτήρια όπως έχουν προκαθοριστεί παρέμειναν τα ίδια, αυτά είναι η 
επιθυμία τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η εμπλοκή τους σε ομάδες εργασίας 
σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος, η επίδοσή τους στα μαθήματα, η 
ανελλιπής φοίτηση και η συμπεριφορά τους. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη, οι μαθητές μας 
επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο 
Χανίων (ΕΠΑΛ Χανίων), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, το 
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), κ.ά. 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω επισκέψεων, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 
με μαθητές και φοιτητές αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να εργαστούν σε κοινές 
ομάδες εργασίας και να παρακολουθήσουν εκθέσεις και παρουσιάσεις συμμαθητών 
τους.  

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα εργαστήρια (εδαφολογίας, 
λαχανοκομίας, αυτοματισμών θερμοκηπίων, βοτανικό πάρκο, κ.λ.π) των 
προαναφερθέντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να περπατήσουν στο αγρόκτημα του 
ΜΑΙΧ και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να ενημερωθούν για τα 
ερευνητικά τους προγράμματα και να παρακολουθήσουν επίδειξη αξιολόγησης και 
αξιοποίησης εδαφών με σύγχρονα μέσα (drone), καθώς επίσης και εφαρμογή 
γεωργίας ακριβείας στον αγρό. 

Επιπρόσθετα, σημαντικές ήταν οι επισκέψεις και η ξενάγησή τους σε 
εργοστάσια και εταιρείες, όπως τις εγκαταστάσεις του φυτώριου «Agris» (το 
μεγαλύτερο φυτώριο παραγωγής σποροφύτων στην Ελλάδα με μονάδα παραγωγής 
εμβολιασμένων φυτών και ειδικό πειραματικό τμήμα αξιολόγησης νέων ποικιλιών), τον 
συνεταιρισμό παραγωγών Ανατολή (μια σύγχρονη μονάδα παραγωγών στην Ελλάδα 
η οποία εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα δημοπρασίας αγροτικών προϊόντων 
βασισμένο σε Ολλανδικά πρότυπα), σύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες ανθοκομικών 
και λαχανοκομικών φυτών, εργοστάσιο παραγωγής μπύρας πρωτοποριακή εταιρία 
παραγωγής βιολογικών προϊόντων από χαρούπι, καθετοποιημένη μονάδα 
παραγωγής καλλυντικών και αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά, κ.ά. 

Πέρα των πιο πάνω επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι μαθητές 
επισκέφτηκαν αρχαιολογικούς χώρους (Κνωσός, αρχαιολογικό μουσείο), τον τάφο του 
Νίκου Καζαντζάκη, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (όπου εκτός από την άγρια 
πανίδα και χλωρίδα της Ανατολικής Μεσογείου και της γύρω περιοχής, οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν σε ειδικό εξομοιωτή τους δύο μεγάλους σεισμούς που 
έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ταιβάν  και στην Ιαπωνία, νιώθοντας το κούνημα του 
Εγκέλαδου στους 8,0 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ!!!), τραγική ειρωνεία ήταν την 
επόμενη ημέρα να βιώσουν τον σεισμό των 6 περίπου ρίχτερ που ταρακούνησε την 
Κρήτη. Μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι μαθητές μας!! 

   
 
 



Αναντίλεκτα, το πρόγραμμα ήταν απόλυτα πετυχημένο, γεγονός που 
τεκμηριώνεται από τα μηνύματα των μαθητών και την παραπέρα σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. 

Αθανάσιος Αρσένης 
Β.Δ. Γεωπονίας  
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Επίδειξη χαρτογράφησης εδαφών με Drone – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
 
 

 
 

Αυτόματη σπορά λαχανικών στο φυτώριο Agris 
 
 
 
 



 
 

Εργαστήριο Αισθητικής – 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου 
 
 
 
 

 
 

Σύγχρονο θερμοκήπιο – Ταμπάκης Φαρμ Ιεράπετρα 
 



 
 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 
 

 
 

Βιολογική καλλιέργεια ελιάς, κομποστοποίηση  – Ιερά μονή Χρυσοπηγής 


