Eνα χρήσιμο εκπαιδευτικό βιβλίο από το Πειραματικό Λύκειο
Ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό βιβλίο με τίτλο «Πρακτικός οδηγός για τη βελτίωση των σχέσεων
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια» εκδόθηκε από το Πειραματικό Λύκειο. Στο βιβλίο
καταγράφονται βιωμένες εμπειρίες αλλά και καινοτόμες προτάσεις πάνω στο ζήτημα των σχέσεων
σχολείου και οικογένειας.
Ο Οδηγός αυτός γεννήθηκε μέσα από τις εργασίες ενός τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος
Comenius, στο οποίο το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα
από την Ισπανία, την Αγγλία και την Πολωνία.
Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στο κρίσιμο θέμα της σχέσης εκπαιδευτικών,
μαθητών και γονέων μετά τις δραματικές αλλαγές που έχουν επισυμβεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η προσέγγιση δεν είναι θεωρητική αλλά καθαρά πρακτική.
Προτείνονται 24 συγκεκριμένες δραστηριότητες που εντάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
α) Συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια,
β) Άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα,
γ) Διαχείριση της διαφορετικότητας και κοινωνική ενσωμάτωση. Μέσα από τις προτεινόμενες,
πρακτικά εφαρμόσιμες, δράσεις του Οδηγού καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπισθούν
ζητήματα όπως η αποξένωση των γονέων από την εκπαιδευτική διαδικασία, η προβληματική
συμπεριφορά και οι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών, η πρόληψη από τα ναρκωτικά στα
σχολεία, ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών και άλλων μειονεκτικών ομάδων, η
διαχείριση διαπολιτισμικών θεμάτων κ.α.
Ο Οδηγός κυκλοφορεί ταυτοχρόνως στην αγγλική, ισπανική και πολωνική γλώσσα, και
απευθύνεται σε μαχόμενους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
καθώς και σε σχολικούς συμβούλους και ψυχολόγους. Την ελληνική έκδοση του βιβλίου
επιμελήθηκαν ο συντονιστής του προγράμματος για την Ελλάδα κ. Βασίλειος Βερτουδάκης και ο
βασικός συνεργάτης του κ. Κώστας Αποστολάκης, ενώ συνέβαλαν με τις προτάσεις τους οι
καθηγητές του Πειραματικού Λυκείου Μανώλης Φραγκιαδουλάκης (διευθυντής του Σχολείου),
Κωνσταντίνος Δημητράσκος (τ. διευθυντής), Στέλλα Κουσκουμπεκάκη, Μαρία Στάμου και ως
εξωτερική συνεργάτις η φιλόλογος Μαρία Βερδιάκη.
Αυτό που ξεχωρίζει τον Οδηγό είναι ότι δεν πρόκειται για ένα στατικό παιδαγωγικό σύγγραμμα
αλλά για μια κατεξοχήν δυναμική, καινοτόμο και διαρκώς ανανεούμενη εκπαιδευτική πρόταση.
Στο τέλος κάθε προτεινόμενης δράσης αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπαιδευτικού
ιδρύματος που εφαρμόζει την συγκεκριμένη πρακτική έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να
επικοινωνεί με αυτό για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης
της.
Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει στο πλαίσιο Διεθνούς
Συνάντησης Εκπαιδευτικών που θα λάβει χώρα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας από 9 ως 14
Μαρτίου. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας Β.
Βερτουδάκης και Κ. Αποστολάκης που αναχωρούν την προσεχή Τρίτη για την βρετανική πόλη.
Στόχος του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο Οδηγός να
γίνει κτήμα όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκπαιδευτικών. Όσοι δάσκαλοι και καθηγητές
ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθύνονται στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου (οδός Ι. Κορνάρου,
Εσταυρωμένος / τηλ. 2810 261985) για να προμηθευθούν δωρεάν ένα αντίτυπο του βιβλίου.
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