Διεθνής εκπαιδευτική συνάντηση στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου
Στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δυναμικά έχει μπει το Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου στο χώρο των εκπαιδευτικών
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius το σχολείο φιλοξενεί την 3η Διεθνή
Συνάντηση από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου. ΣΥ αυτό συμμετέχουν δημόσια
σχολεία, επιμορφωτικά κέντρα και παιδαγωγικά ινστιτούτα από την Ισπανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Πολωνία και την Ελλάδα.
Από τη χώρα μας συμμετέχει το Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, το οποίο και διοργανώνει
τη συνάντηση αυτή. Οι συμμετέχοντες είναι καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι και παιδαγωγοί, οι
οποίοι συναντώνται ανά εξάμηνο σε καθεμία από τις παραπάνω χώρες.
Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή και επεξεργασία εμπειριών και νέων ιδεών για το πώς
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα το τρίγωνο εκπαιδευτικός-γονιός-μαθητής στην
εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν
οι γονείς.
Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, η διαχείριση
κρίσιμων εκπαιδευτικών προβλημάτων (σχολική εγκατάλειψη, ένταξη ειδικών κοινωνικών
ομάδων) αποτελούν τους επιμέρους θεματολογικούς άξονες του προγράμματος.
Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια, χρηματοδοτείται από την κεντρική υπηρεσία κοινοτικών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τελικό προσδοκώμενο προϊόν έχει τη σύνταξη και
κυκλοφορία ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών για εκπαιδευτικούς και γονείς καθώς και τη
διεξαγωγή ενός σεμιναρίου για Ευρωπαίους δασκάλους και καθηγητές, στο οποίο επιμορφωτές θα
είναι οι συμμετέχοντες στο τρέχον πρόγραμμα.
Εθνικός συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο κ. Βασίλειος Βερτουδάκης,
καθηγητής Φιλολογίας στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου και στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο με βασικό συνεργάτη τον κ. Κώστα Αποστολάκη, καθηγητή επίσης των δύο αυτών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Εκτός των εργασιών της συνάντησης, που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, οι ξένοι
καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα του Ηρακλείου και της ευρύτερης
περιοχής. Η επόμενη διεθνής συνάντηση του προγράμματος θα γίνει στην πόλη Χιχόν της Ισπανίας
τον Οκτώβριο του 2003.
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