Νέα Κρήτη - Παγκρήτια εφημερίδα
Στο νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, Erasmus +, συμμετέχει από φέτος
το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
Το πρόγραμμα έχει τίτλο UNESCO Heritage. Erasmus+ project 2014-2015 και
διεξάγεται στο πλαίσιο της δράσης "Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή
καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης" ΚΑ2/ Στρατηγικές
Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων και θα διαρκέσει δύο χρόνια. Το εταιρικό
σχήμα αποτελείται από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από επτά χώρες με
συμβολή στην ευρωπαϊκή πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά και συγκεκριμένα
από τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία
και την Τσεχία.
Ήδη έχει υπογραφεί η Σύμβαση Επιχορήγησης ανάμεσα στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο ως Δημόσια Αποκεντρωμένη
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επέχει θέση Εθνικής Μονάδας
για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus +.
Στόχος του Προγράμματος
Η πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, σε ευρωπαϊκή διάσταση συνδέει το παρελθόν
με το μέλλον, μιλάει για το ποιοι είμαστε, χρησιμοποιώντας κοινά προγονικά σύμβολα
και ενσταλάζει στους μαθητές την ιδέα συνειδητά να προστατεύουν, να διατηρούν
και να διαβιβάζουν στην επόμενη γενιά την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.
Kύριος στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με
την αναγνώριση και τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής
και άυλης που ενώνει όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε η νεότερες γενιές να
αναγνωρίσουν τη σημασία της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, να
διδαχθούν από το παρελθόν και να οικοδομήσουν το μέλλον σε ένα ενιαίο
πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου που μετέχουν στο
Πρόγραμμα θα μελετήσουν και θα προβάλλουν εμβληματικά μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ελλάδας αλλά είναι επιθυμία τους να προβάλλουν επίσης και το
αίτημα της Ελλάδας να συμπεριληφθεί το μνημείο της Κνωσού στην λίστα της
Unesco.
Οφέλη για τους μαθητές
Μέσα από τις κινητικότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης

δράσης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πολυπολιτισμικές εμπειρίες που
προωθούν τον σεβασμό για την κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία και
παγιώνουν την ιδιότητα του ενεργού και παρεμβατικού ευρωπαίου πολίτη.
Με βάση την ιστορική έρευνα οι μαθητές βελτιώνουν τις δεξιότητες επεξεργασίας
και ανάλυσης δεδομένων και αποκτούν χειροπιαστή εμπειρία στην οργάνωση ενός
κοινού σχεδίου. Παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες,
καθώς και το επίπεδο της ψηφιακής τους επάρκειας, αφού προετοιμάζουν άρθρα και
παρουσιάσεις, όπως προβλέπεται στις διακρατικές κινητικότητες, οι οποίες γίνονται
με σκοπό το συντονισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων της σύμπραξης.
Τέλος όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην καλύτερη συνειδητοποίηση του
ευρωπαϊκού σχεδίου και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Περβολαράκη -Κολυβάκη Αικατερίνη, «η
συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου στο Πρόγραμμα UNESCO Heritage. Erasmus+ έχει
πολύπλευρη σημασία, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν, αποκτούν
τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους με βιωματικό τρόπο, να
ταξιδέψουν και να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες της
Ευρώπης, προκειμένου να εκπονήσουν έργο από κοινού. Επιπλέον, η ενσωμάτωση
καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων στις καθημερινές δραστηριότητες, η
αποδοχή και ο σεβασμός της κοινωνικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, η
ομαδικότητα και η δημοκρατική στάση, είναι στοιχεία που προωθούνται μέσα από το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα και εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές μας».
Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβλεπόμενη διακρατική συνάντηση των
συμμετεχόντων στο διάστημα από 17 έως 21 Νοεμβρίου 2014 στην περιοχή Bistrita
της Ρουμανίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάθεση εργασιών μεταξύ των
εταίρων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Τις αποστολές υποδέχτηκε στο
Δημαρχείο της πόλης ο δήμαρχος της Bistrita, Ovidiu Cretu και ο Διευθυντής του
συντονιστικού σχολείου (Collegiul National "Liviu Rebreanu") και μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Constantin Rus. Το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου σε αυτήν την πρώτη
συνάντηση εκπροσωπήθηκε από την κ. Μαρία Φίλη, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας,
η οποία είναι και η συντονίστρια της ελληνικής συμμετοχής και από την καθηγήτρια
μουσικής κ. Μαρία Μετζάκη.
Επόμενο βήμα αποτελεί η Κινητικότητα 1 με επίσκεψη δύο καθηγητών και τεσσάρων
μαθητών στην Ostrava της Τσεχίας, όπου προβλέπονται δειγματικές διδασκαλίες,
επισκέψεις σε τοπικά μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, εργαστήριο με
τίτλο "Χαμένοι θησαυροί της πολιτιστικής κληρονομιάς" και πολυπολιτισμικά
δρώμενα με μουσική, χορό, φαγητό και χειροτεχνία.
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