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ΣΗ ΑΜΨΟΤΝΣΑ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ 

 

Η πρϊτθ διαςχολικι ςυνάντθςθ του προγράμματόσ μασ "Young Entrepreneurs Sustaining the 

Earth" ζλαβε χϊρα ςτθ αμψοφντα τθσ Σουρκίασ το διάςτθμα από 4 ζωσ 8 Νοεμβρίου 2019. Σε όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ και κακθγθτζσ/τριεσ 

πραγματοποίθςαν δραςτθριότθτεσ προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ για τουσ ςτόχουσ του ζργου, το οποίο 

καλφπτει τισ περιοχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ και Μάκθςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ, τθσ Κλιματικισ 

Αλλαγισ, τθσ Αειφορίασ, τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ κακϊσ και των νζων Τεχνολογιϊν. Παρακάτω 

αναφζρονται οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν και οι ςτόχοι που επιτεφχκθκαν. 

 

1θ θμζρα - Δευτζρα 4 Νοεμβρίου 2019: Κακθγθτζσ και μακθτζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
υποδοχισ ϋϋSamsun Anadolou Lisesiϋϋ, υποδζχκθκαν κακθγθτζσ και μακθτζσ των ςυμμετεχουςϊν 
ςχολικϊν μονάδων ςε μία όμορφθ και εγκάρδια τελετι υποδοχισ. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ και 
μακιτριεσ όλων των αποςτολϊν παρουςίαςαν με θλεκτρονικά μζςα μία προβολι ςχετικά με τθ χϊρα 
και τθν τοποκεςία που κατάγονται κακϊσ και τα κυριότερα είδθ τθσ χλωρίδασ και πανίδασ που 
περιζχει.  

 



 
 

Μετά από τθν ϊρα του μεςθμεριανοφ φαγθτοφ ακολοφκθςε επίςκεψθ ςτο παρατθρθτιριο πτθνϊν 
ςτο Δζλτα Κιηιλιρμάκ, το οποίο αποτελεί μζροσ εκνικοφ πάρκου που τελεί υπό τθν προςταςία τθσ 
UNESCO. Είναι προφανζσ ότι από τθν πρϊτθ θμζρα οι μακιτριζσ μασ ιρκαν ςε επαφι με 
μακθτζσ/τριεσ ξζνων χωρϊν, γνϊριςαν τα χαρακτθριςτικά των τόπων από τουσ οποίουσ 
κατάγονται, εξάςκθςαν τθν Αγγλικι τουσ γλϊςςα και ευαιςκθτοποιικθκαν ςε κζματα προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
 

 
 

2θ θμζρα – Σρίτθ 5 Νοεμβρίου 2019: Το πρωί μετακινθκικαμε ςτο ουρμελί, ζνα χωριό 
ςτθν φπαικρο όπου γίνεται μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια παραγωγισ οργανικά καλλιεργθμζνων 
προϊόντων. Εκεί μζλθ του τοπικοφ γυναικείου αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ (ο οποίοσ αποτελεί 
εξαιρετικό παράδειγμα αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ), ζδειξαν μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ ςε 
μακθτζσ/τριεσ και κακθγθτζσ/τριεσ τα βαςικά τθσ οργανικισ καλλιζργειασ, παραςκεφαςαν ηυμαρικά 
με οργανικά καλλιεργθμζνο αλεφρι, και ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ/τριεσ ακολοφκθςαν τισ οδθγίεσ και 
φφτεψαν τα δικά τουσ λαχανικά. Η επίςκεψθ ςτο χωριό ολοκλθρϊκθκε με γεφμα που παρζκεςε ο 
αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ προςφζροντασ εδζςματα φτιαγμζνα από υλικά τθσ οργανικισ καλλιζργειάσ 
τουσ.  



Το απόγευμα ιταν αφιερωμζνο ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα. Στθν παραλία τθσ Σαμψοφντασ 
παρακολουκιςαμε μία διάλεξθ από τον Βιολόγο του τοπικοφ πανεπιςτθμίου Κακθγθτι Δρ. Özgür 
Baytut, για τα διάφορα είδθ κοχυλιϊν που βρίςκονται ςτθν αμμουδιά και τθν ονοματολογία τουσ. Στθ 
ςυνζχεια ζγινε κακαριςμόσ μζρουσ τθσ παραλίασ από πλαςτικά υλικά. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ 
θμζρασ οι μακιτριεσ μασ ενθμερϊκθκαν για τθν αειφόρο επζνδυςθ, ςυμμετείχαν ςε εναλλακτικι 
καλλιζργεια και ςυνζβαλαν ςε μία οργανωμζνθ προςπάκεια αφφπνιςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

 
 

 

3θ θμζρα - Σετάρτθ 6 Νοεμβρίου 2019: Το πρωί οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ επιμορφϊκθκαν 
ςτο ςχολείο για τθν υδροπονικι καλλιζργεια και καταςκεφαςαν ζναν υδροπονικό κιπο με τθ 
βοικεια τθσ κακθγιτριασ Δρ. Yüksel Ardalı, μθχανικοφ περιβάλλοντοσ από το τοπικό πανεπιςτιμιο. 
Το απόγευμα επιβιβάςτθκαν όλοι ςε πλοίο για να μελετιςουν δείγματα του βυκοφ του Εφξεινου 
Πόντου ςυλλζγοντασ επιςτθμονικά δεδομζνα από τθ Μαφρθ Θάλαςςα με τθν κακοδιγθςθ του 
Κακθγθτι Δρ. Özgür Baytut. Η τρίτθ μζρα ιταν αφιερωμζνθ ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ καλλιζργειασ 



και ςτθν αειφορία. Οι μακιτριζσ μασ γνϊριςαν τισ προκλιςεισ τθσ αειφορίασ, τόνωςαν το 
δθμιουργικό τουσ δυναμικό, και οικοδόμθςαν αξίεσ πολφτιμεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
κοινωνικϊν προκλιςεων τθσ εποχισ. 
 

 
 
 

4θ θμζρα - Πζμπτθ 7 Νοεμβρίου 2019: Τθν τζταρτθ θμζρα οι μακιτριζσ μασ ζνωςαν τισ 
δυνάμεισ τουσ με τουσ μακθτζσ και των άλλων αποςτολϊν και δθμιοφργθςαν μία καταςκευι από 
πλαςτικά απορρίμματα, τθν οποία  ονόμαςαν "Κφμα των αποβλιτων". Σκοπόσ του εγχειριματοσ 
ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ ςχετικά με τθ καλάςςια ρφπανςθ, τθ ςυμβολι του 
πλαςτικοφ υλικοφ ςε αυτι, τθσ μόλυνςθσ και όλων των ειδϊν ρφπανςθσ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ. Η καταςκευι ςυνοδεφτθκε από μια υπζροχθ ςφγχρονθ χορευτικι παράςταςθ των 
μακθτϊν για τθν οποία είχαν εκπαιδευτεί τισ προθγοφμενεσ τρεισ θμζρεσ (μία ϊρα τθν κάκε θμζρα).  
Το απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ ζγινε οργανωμζνθ δεντροφφτευςθ ςε λόφο ςτα περίχωρα τθσ 
Σαμψοφντασ, και το ίδιο βράδυ μετά το δείπνο δόκθκαν από το ςχολείο υποδοχισ τα πιςτοποιθτικά 
ςυμμετοχισ ςε όλουσ/εσ τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Τθν θμζρα αυτι οι μακιτριζσ μασ ανζπτυξαν 
τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, προβλθματίςτθκαν για το μζλλον τουσ, διαπίςτωςαν ότι θ ανάλθψθ 
πρωτοβουλίασ και θ εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν οδθγοφν ςε βιϊςιμεσ κοινωνίεσ και οικονομίεσ. 
 



 
 

 

5θ θμζρα - Παραςκευι 8 Νοεμβρίου 2019: Το ςχολείο υποδοχισ μασ ταξίδεψε ςτθν Αμάςεια 
(πόλθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ) όπου, με τθν κακοδιγθςθ ξεναγοφ ο οποίοσ είναι κακθγθτισ ςτο 
τουριςτικό τμιμα πανεπιςτθμίου τθσ Σαμψοφντασ, επιςκεφκικαμε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, 
κεντρικό τηαμί τθσ πόλθσ και περιθγθκικαμε ςτουσ δρόμουσ τθσ. Επίςθσ μετά το γεφμα αξιολογικθκε 
θ διαδικαςία από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ απαντϊντασ ςε ερωτθματολόγια για αυτό τον ςκοπό. 
Τθν θμζρα αυτι οι μακιτριζσ μασ ιρκαν περιςςότερθ ϊρα ςε επαφι με τουσ/τισ ςυνομιλικοφσ/ζσ 
τουσ μακθτζσ/τριεσ των υπόλοιπων αποςτολϊν και γνϊριςαν μία πόλθ με μεγάλθ ιςτορία. 

 



 
 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ  τθσ διαςχολικισ ςυνάντθςθσ οι μακιτριζσ μασ ανζπτυξαν 

δεξιότθτεσ, βελτίωςαν τισ ικανότθτζσ τουσ, ζμακαν για τισ αειφόρεσ επενδφςεισ και τισ 

εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ, διαπίςτωςαν πόςο εφικτι είναι θ επιχειρθματικότθτα με ςτόχο τθν 

αειφορία για τθ βελτίωςθ  τθσ ηωισ τουσ, εξάςκθςαν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα κακϊσ 

ιρκαν ςε επαφι με μακθτζσ/τριεσ άλλων χωρϊν, γνϊριςαν τα ικθ και ζκιμά τουσ, Βίωςαν τθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Επίςθσ θ εβδομάδα αυτι ιταν μία πολφτιμθ εμπειρία για μακθτζσ και 

κακθγθτζσ και θ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα εργαςτοφν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ για να 

πραγματοποιθκοφν με τθν ίδια επιτυχία και οι επόμενεσ ςυναντιςεισ.  

 

Οι ςυνοδοί Εκπαιδευτικοί 

Βιολάκθσ Ευςτράτιοσ 

Ζαννισ Θεόδωροσ 


