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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EDUGLOCAL
ης

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της 2 ης Διακρατικής
συνάντησης εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη)
Comenius EDUGLOCAL, η οποία έλαβε χώρα στο νησί της Λέσβου 14-16 Μαΐου 2014, με διοργανωτή
και οικοδεσπότη την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και
συμμετέχοντες από την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο συντονιστικός οργανισμός και οι εταίροι του
EDUGLOCAL είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν απολογισμό ενεργειών του πρώτου εξαμήνου
και να συναποφασίσουν τη μετέπειτα κοινή πορεία τους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
συμμαχιών και συνεργασιών που θα εμπλουτίσουν τη διαδικασία της παραγωγής υλικού και της
ποιοτικής αναβάθμισης του παραγόμενου έργου. Επίσης, η ομάδα εργασίας προχώρησε ένα βήμα
μπροστά στην παραγωγή διδακτικού υλικού με τη μεθοδολογία των webquests, η οποία θα αποτελέσει
την κύρια θεωρητική τεχνική διδασκαλίας.
Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως κύριο
στόχο την καλλιέργεια πολιτειακών δεξιοτήτων και αίσθησης κοινωνικής ευθύνης στους μαθητές, μέσα
από εθελοντικές δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος, με παγκόσμιο αντίκτυπο. Με δεδομένο ότι ένα
τεράστιο κομμάτι της μάθησης πραγματοποιείται μέσα από το ίδιο το περιβάλλον με το οποίο
αλληλεπιδρούμε, το πρόγραμμα EDUGLOCAL δίνει μεγάλη έμφαση στις τυπικές αλλά και τις άτυπες
μορφές μάθησης, εντός και εκτός σχολικής τάξης.
Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης συνάντησης εργασίας έγκειτο στο γεγονός ότι η Περιφερειακή
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου επέλεξε να την υλοποιήσει ως μια μορφή
«εξομοίωσης» του πνεύματος του EDUGLOCAL, καθώς κάθε μέρα εργασίας φιλοξενήθηκε σε χώρους
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υψίστης συναισθηματικής και κοινωνικής αξίας για τον τόπο και τον άνθρωπο. Κατά τον τρόπο αυτόν,
οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν είχαν μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν βιωματική
σύνδεση με τη Λέσβο, μερικούς από τους σπάνιους θησαυρούς της, τον τοπικό πολιτισμό αλλά και την
ίδια την ομάδα εργασίας.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι, η συνάντηση ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 13 Μαΐου 2014 με
καλωσόρισμα από τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Διεύθυνσης και μια εξαιρετική παρουσίαση
των προγραμμάτων του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου από τον Υπεύθυνο της Π.Ο. κ. Σταύρο Σπυράκη, ο
οποίος μας έδωσε μεγάλη χαρά με το να ταξιδεύσει μέχρι τη Μυτιλήνη αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 η αποστολή του EDUGLOCAL φιλοξενήθηκε στις άρτιες,
εντυπωσιακές και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, όπου η ομάδα είχε την ιδιαίτερη τιμή και τύχη να ξεναγηθεί στους
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και την «Πομπηία των φυτών και των ζώων» από τον ίδιο το
Διευθυντή κ. Νικόλαο Ζούρο. Πέρα από το ίδιο το Μουσείο και τα ανυπολόγιστης επιστημονικής αξίας
εκθέματα που, όπως ήταν φυσικό, κέρδισαν το θαυμασμό των επισκεπτών μας, αυτό που τους άγγιξε σε ανθρώπινο και εκπαιδευτικό επίπεδο- ήταν το πάθος και η εμφανής αγάπη του κ. Ζούρου για το
Μουσείο και την ανάδειξη του μνημείου αυτού, ένα έργο το οποίο οι ίδιοι εύγλωττα χαρακτήρισαν ως
«πρότυπο αριστείας». Χαιρόμαστε ειλικρινά που ο τόπος αυτός διαθέτει τόσο εργατικούς και
πρωτοπόρους ανθρώπους!
Στο σημείο, όμως, αυτό θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο φιλόξενο, ευγενέστατο
και τόσο εργατικό προσωπικό του Μουσείου, που φρόντισε να κάνει ευχάριστη και ενδιαφέρουσα
κάθε στιγμή της επίσκεψης, της ξενάγησης και της συνάντησης εργασίας μας.
Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 τα μέλη του EDUGLOCAL μετέβησαν στην πανέμορφη κωμόπολη
της Αγίας Παρασκευής, όπου νωρίς το πρωί πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στα τοπικά
Εκπαιδευτήρια. Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους από τις Διευθύντριες κα Δώρα Χαραλαμπή και κα
Σοφία Βουτσινά, συνομίλησαν με μέλη του διδακτικού προσωπικού και μαθητές του σχολείου, που
κέρδισαν τη συμπάθεια, το θαυμασμό και το χειροκρότημα όλων με τη γλυκύτητα, το χαμόγελο και το
ενδιαφέρον έργο που επιτελούν.
Στη συνέχεια, οι εργασίες του EDUGLOCAL φιλοξενήθηκαν στους ζεστούς και εξαιρετικά
οργανωμένους χώρους του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής Λέσβου, το
οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Ομίλου Πειραιώς. Πριν την έναρξη των εργασιών, οι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν το συγκλονιστικό οπτικοακουστικό υλικό που εξιστορεί την ίδρυση του
ελαιοτριβείου και τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και το χτίσιμο των εκπαιδευτηρίων της Αγίας
Παρασκευής και μάλιστα σε μία περίοδο κάθε άλλο παρά ευνοϊκή για την πατρίδα μας. Ένα
πραγματικό παράδειγμα φιλοπατρίας, κοινωνικής προσφοράς και αειφόρου ανάπτυξης που μας
συγκίνησε όλους!
Και σε αυτήν την περίπτωση, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παράγοντες του
Π.Ι.Ο.Π. για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας και τη φιλοξενία, την κα Μαντώ Παπαδοπούλου για
την εξαιρετική ξενάγηση και, φυσικά, το λοιπό προσωπικό που με πραγματική φιλοτιμία και ευγένεια
φρόντισε κάθε λεπτομέρεια της επίσκεψής μας.
Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όπως είχαμε προγραμματίσει, τα μέλη της ομάδας
επισκέφθηκαν την Παναγία της Πέτρας και τον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου, όπου
θαύμασαν την ιστορία και πιστεύουμε ότι κατάφεραν να βιώσουν τη συναισθηματική αξία που έχουν
για τους ντόπιους οι θρησκευτικοί τόποι λατρείας. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν για λίγο
την πανέμορφη Μήθυμνα, που εντυπωσίασε με τη μεγαλοπρέπεια και την αρχιτεκτονική της.
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Οι εργασίες του EDUGLOCAL ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 με μία συνάντηση
εργασίας που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ασωμάτου-Ευεργέτουλα, μέσα σε ένα
κατάφυτο και φροντισμένο περιβάλλον. Από την πρώτη στιγμή, οι εταίροι μας απόλαυσαν και
εκτίμησαν την υποδειγματική φιλοξενία της Υπεύθυνης κας Ηλέκτρας Καλδέλλη και της Παιδαγωγικής
Ομάδας του ΚΠΕ - καθώς η Π.Ο. είχε φροντίσει για τη μεταφορά μας, την ξενάγηση, την παροχή
τοπικών κερασμάτων αλλά και κάθε δυνατής διευκόλυνσης.
Ευχαριστούμε από καρδιάς και συγχαίρουμε όλους όσους συνέβαλαν καθοριστικά έτσι ώστε
αυτή η εκπαιδευτική συνάντηση να γίνει μια αξιομνημόνευτη εμπειρία και παράδειγμα προς μίμηση
στους ευρωπαίους εταίρους μας, μέσω της δωρεάν παραχώρησης των εγκαταστάσεών τους, της
παρουσίας, της συνεργασίας τους (την οποία θεωρούμε ύψιστη τιμή) και της άψογης εκπροσώπησης
της χώρας μας στο εξωτερικό. Ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη και πολλές επιτυχίες στο έργο τους, το
οποίο – είμαστε βέβαιοι- ότι θα εξακολουθήσει να είναι λαμπρό.
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