Σε διεθνή συνάντηση το Πειραματικό Λύκειο
Στο Μάντσεστερ της Αγγλίας
Το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου συμμετείχε σε Διεθνή Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο
Μάντσεστερ της Αγγλίας.
Οι εργασίες της πενθήμερης Διεθνούς Συνάντησης Εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στο
Μάντσεστερ της Αγγλίας έληξαν την περασμένη Κυριακή 14 Μαρτίου. Ήταν η 5η τακτική
εξαμηνιαία συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius, στο οποίο
συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την
Ελλάδα. Τη χώρα μας εκπροσωπεί το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου. Στη Συνάντηση έλαβαν
μέρος οι καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας κκ. Βασίλειος Βερτουδάκης και Κώστας Αποστολάκης.
Βασικός στόχος της Διεθνούς Συνάντησης ήταν να δημοσιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα
πορίσματα του Προγράμματος, τα οποία έχουν συνοψισθεί στη μορφή ενός εκπαιδευτικού βιβλίου
που κυκλοφορεί ήδη όχι μόνο στα Αγγλικά – γλώσσα εργασίας του Προγράμματος – αλλά και στην
ελληνική, ισπανική και πολωνική γλώσσα. Η έκδοση του βιβλίου, που χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και διανέμεται δωρεάν, στην ελληνική του εκδοχή φέρει τον τίτλο «Πρακτικός
οδηγός για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια». Πρόκειται για ένα
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω των οποίων
καταβάλλεται η προσπάθεια να βελτιωθεί η συνεργασία όλων των παραγόντων που εμπλέκονται
στην εκπαιδευτική διαδικασία, να προωθηθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και να
υποστηριχθεί η διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.
Η παρουσίαση του βιβλίου δεν είχε τον συνήθη ακαδημαϊκό χαρακτήρα εκφώνησης λόγων αλλά τη
μορφή της δοκιμαστικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων του από εκπαιδευτικούς που είχαν
προσκληθεί από την ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Αγγλίας. Επισημαίνεται ότι η περιφέρεια
αυτή αποτελεί μια κατεξοχήν βιομηχανική περιοχή που ελκύει πολλούς μετανάστες με διαφορετικό
πολιτισμικό υπόβαθρο (Ινδία, Πακιστάν και άλλες ασιατικές χώρες), συνεπώς και με πολλά
προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το ακροατήριο των εκπαιδευτικών που έλαβε μέρος στη
διαδικασία αυτή κλήθηκε να εφαρμόσει δοκιμαστικά τις προτάσεις του Εκπαιδευτικού Οδηγού
πάνω σε μια σειρά ζητημάτων που αναφύονται στη σχολική ζωή. Στον συντονισμό των ζωντανών
αυτών εργαστηρίων (workshops) από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο κ. Β. Βερτουδάκης,
Συντονιστής του Προγράμματος στη χώρα μας.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν
σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, να ενημερωθούν για το αγγλικό εκπαιδευτικό
σύστημα και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους Βρετανούς συναδέλφους τους. Επίσης, μία από τις
ημέρες της εκεί διαμονής τους αφιέρωσαν στην πόλη του Μπέρμινγχαμ, όπου παρακολούθησαν
την ετήσια σύνοδο των εκπαιδευτικών της Κεντροδυτικής Αγγλίας.
Το απολύτως θετικό κλίμα της Συνάντησης σκίασε η φοβερή είδηση της τρομοκρατικής θηριωδίας
στη Μαδρίτη. Τα μέλη της ισπανικής αποστολής, που ήταν και η πολυπληθέστερη, δέχτηκαν τη
συμπάθεια όλων.
Το Πρόγραμμα Comenius, στο οποίο συμμετέχει το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, είναι τριετούς
διάρκειας (2001-2004) και κλείνει τις εργασίες του στην επόμενη και καταληκτήρια Διεθνή
Συνάντηση που έχει προγραμματισθεί να γίνει στη Μαδρίτη τον προσεχή Σεπτέμβριο. Όσοι
εκπαιδευτικοί – όλων των βαθμίδων – ενδιαφέρονται και θέλουν να έχουν περισσότερες
πληροφορίες γι’ αυτό μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πειραματικού Λυκείου (lykpeir-irakl.ira.sch.gr στον σύνδεσμο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα»). Επίσης μπορούν να
προσέρχονται στην έδρα του Σχολείου (οδός Ι. Κορνάρου, περιοχή Εσταυρωμένου) για να

προμηθεύονται δωρεάν ένα αντίτυπο της ελληνικής έκδοσης του «Πρακτικού οδηγού για τη
βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια».
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