
Διεθνής συνάντηση εκπαιδευτικών στην Ισπανία 
Από σήμερα μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 
Πραγματοποιείται από σήμερα έως 5 Οκτωβρίου στην πόλη Χιχόν (Gijon) της Ισπανίας η 4η 
Διεθνής Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Socrates/Comenius.  
Στο Πρόγραμμα 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 είχε διοργανώσει 
με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη συνάντηση τον περασμένο Ιανουάριο. 
Οι συμμετέχοντες είναι καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι και παιδαγωγοί, οι οποίοι συναντώνται ανά 
εξάμηνο σε καθεμία από τις παραπάνω χώρες. Την οργάνωση της 4ης Διεθνούς Συνάντησης έχει 
αναλάβει το Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Κέντρο της Χιχόν, της μεγαλύτερης πόλης της 
περιφέρειας της Αστουρίας, στη Βόρεια Ισπανία. 
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν στη Συνάντηση οι καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας Βασίλειος Π. 
Βερτουδάκης και Κώστας Ε. Αποστολάκης. 
Στόχος του Προγράμματος είναι η συλλογή και επεξεργασία εμπειριών και νέων ιδεών οι οποίες θα 
συμβάλουν στην καλύτερη επαφή και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, 
στο άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και στη συνεργασία του με άλλους φορείς της 
κοινωνίας, πράγμα που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (σχολική εγκατάλειψη, χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, ένταξη ειδικών 
κοινωνικών ομάδων).  
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με δύο συγκεκριμένους τρόπους:  
α) με την έκδοση ενός εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς, το οποίο έχει ήδη συνταχθεί στα Αγγλικά 
(που είναι και η γλώσσα εργασίας του Προγράμματος) και που μεταφράζεται τώρα στα Ισπανικά, 
Πολωνικά και Ελληνικά. 
Ο οδηγός αυτός περιέχει 25 συγκεκριμένες ιδέες και ενδεδειγμένες δράσεις, πρακτικά εφαρμόσιμες 
στο σχολικό περιβάλλον, οι οποίες ταξινομούνται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Συνεργασία σχολείου 
και οικογένειας – Άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία – Διαχείριση της 
διαφορετικότητας και κοινωνική ενσωμάτωση. 
β) με την διοργάνωση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο θα ενταχθεί στο πλαίσιο των 
παρεχομένων σεμιναρίων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Εκεί οι καθηγητές που συμμετέχουν στο παρόν Πρόγραμμα, ως επιμορφωτές πλέον, θα 
μεταβιβάσουν όλον τον παραπάνω προβληματισμό και τις προτάσεις τους σε εκπαιδευτικούς από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάχυσή τους και σε χώρες που 
δεν συμμετέχουν στο τρέχον πρόγραμμα.  
Το Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια (2001-04) και χρηματοδοτείται από την Κεντρική Υπηρεσία 
κοινοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικός συντονιστής του Προγράμματος για 
την Ελλάδα είναι ο κ. Β. Βερτουδάκης, ο οποίος συμμετείχε στον αρχικό πυρήνα των καθηγητών 
που συνέλαβε την ιδέα τον Οκτώβριο του 2000 στη Βιέννη, στο περιθώριο μιας άλλης συνάντησης 
Ευρωπαίων εκπαιδευτικών. 
Από τότε έχουν γίνει μία προπαρασκευαστική συνάντηση στη Μαδρίτη και τρεις τακτικές διεθνείς 
συναντήσεις στην Αγγλία, στην Πολωνία και στο Ηράκλειο. Μετά τη συνάντηση της Χιχόν η 
επόμενη προβλέπεται να γίνει στο Μπέρμινγχαμ της Αγγλίας τον Μάρτιο του 2004. 
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