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Τελευταία συνάντηση  για το Erasmus+ project

 "No memorize anymore come and play for more", 
ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ  11-15 Νοεμβρίου 2019

Έπειτα από δυο χρόνια γεμάτα υπέροχες εμπειρίες και αλησμόνητες  εικόνες αλλά και πολύ
αποδοτικές συνεργασίες και εξαιρετικό παραγόμενο έργο, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε  το
πρόγραμμα με τον τίτλο No memorize anymore, come and play for more του Erasmus +
στο οποίο συμμετείχαν 6 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τουρκία, την
Πολωνία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η τελευταία συνάντηση
φιλοξενήθηκε στο σχολείο μας , στο ΕΠΑ.Λ Νικήτης την εβδομάδα 11 - 15 Νοεμβρίου. 
Σε αυτή συμετείχαν  17 συνολικά εκπαιδευτικοί από όλα τα κράτη. Σκοπός της συνάντησης
ήταν η τελική αξιολόγηση του προγράμματος , η οποία βασίστηκε σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του ελληνικού σχολείου και στην οποία συμμετείχαν
γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλα τα συμμετέχοντα κράτη. 



Όμως και το πολιτιστικό κομμάτι της συνάντησης παρουσίασε
μεγάλο ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικοί απόλαυσαν παραδοσιακό
ελληνικό φαγητό στο σχολείο μας, που προετοιμάστηκε από τις
μητέρες των μαθητών μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Επίσης, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας  και
ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό μουσείο της Νικήτης, στο παλιό
χωρίο και στην εκκλησία του Αγίου Νικήτα.
Επιπρόσθετα ταξίδεψαν μέχρι την πανέμορφη Βέροια και τη
Βεργίνα και επισκέφθηκανΜτο Μουσείο της, όπου και
ξεναγήθηκαν από ειδικευμένο ξεναγό. Σε περιηγήσεις στη
Θεσσαλονίκη επισκέφθηκαν τη Ροτόντα, το Λευκό Πύργο, το
Βυζαντινό Μουσείο, τη ρωμαϊκή αγορά, την Αγία Σοφία, τον Άγιο
Δημήτριο, τη Μονή Βλατάδων, το Ιμαρέτ και τα κάστρα.
Απόλαυσαν την ελληνική κουζίνα και περπάτησαν στο κέντρο της
πόλης με τα εμπορικά καταστήματα και τις παραδοσιακές αγορές.
Οι εντυπώσεις τους από το ταξίδι ήταν εξαιρετικές, όπως φαίνεται
και από τα μηνύματα που  λάβαμε μετά το τέλος της συνάντησης.

 https://www.youtube.com/watch?v=rRGuUl_aBME



It was pleasure and
honor to be a partner
with you, thanks a lot for
your great works and
cooperation. Thanks to
you it was a great two
years experience.
Thanks to all of you
Nursen Turan ( Turkey)

Our stay in Nikita and Tessalonika was a
fantastic time. Thank you for your
closeness, treatment and hospitality.
Thanks to the educational team for their
delivery on the project and especially
thanks to Kanella, Vasiliki and Kiki.
In our opinion, the program and the
organization have been perfect and the
entire team has shown great 
 professionalism.
Benedicto Ruiz ( Spain)

My dear friends, I have no words
to tell you how much we  will miss
you. We spent so many nice
moments, we had great
adventures and very interesting
methodologic learnings.I say
thanks to the warm and nice
greek friends for
their welcome and great
organization. Big kisses.
Gabriella Romano (Italy)


