Σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 του
Προγράμματος ERASMUS+ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του το πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα: Media, Social Networks and ICT:
Opportunities for Learning, στο οποίο συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια το ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ. Στα πλαίσια του
προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε (19-27 Μαρτίου) η τελευταία μετακίνηση
μαθητών και καθηγητών όλων των συμμετεχόντων σχολείων. Προορισμός αυτή τη φορά ήταν η Λετονία και το
Rigas Zolitudes Gimnazija της Ρίγας, πανέμορφης πρωτεύουσας της χώρας.
Από το σχολείο μας ταξίδεψαν οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Κωνσταντίνα
Αγγελοπούλου, Μαρία-Κωνσταντίνα Βάρδα, Βασιλική Κόρκα, Μαρία-Ευθυμία
Κόρκα, Μαρία Τσιγάρα και Ανθούλα Πεταλωτή-Δαγρέ, με συνοδούς τις κυρίες
Μάρθα Πολίτου, Μαρία Καλλιμάνη και Ελένη Κραβαρίτη.
Το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει οι
Λετονοί συνάδερφοι ήταν πλουσιότατο
σε δραστηριότητες και εξορμήσεις που είχαν τόσο εκπαιδευτικό, όσο και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την παραλία της
Jurmala, το εργαστήριο αρτοποιίας Laci, όπου έπλασαν το δικό τους ψωμί, το
γραφικό περιβαλλοντικό πάρκο της Sigulda, όπου επισκέφτηκαν το
μεσαιωνικό κάστρο και συμμετείχαν σε εργαστήριο παλαιογραφίας και σε
κυνήγι του θησαυρού, καθώς και το πολυτελές παλάτι του Randale. Ξεναγήθηκαν, επίσης, από τους Λετονούς
μαθητές σε όλα τα αξιοθέατα της Ρίγας, όπως η Όπερα, το άγαλμα της Ελευθερίας, ο ναός του Αγίου Πέτρου, μια
παραδοσιακή κατοικία του 18ου αιώνα, η εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη και το Δημαρχείο της πόλης, όπου συζήτησαν
με το Δήμαρχο, Nils Usakovs.
Το φιλόξενο Rigas Zolitudes Gimnazija μας υποδέχθηκε στις
εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του, όπου υλοποιήθηκαν
προγραμματισμένα εργαστήρια, για τα θέματα του
προγράμματος «Europe in the News” και “Exceptional
Women” αλλά και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες και
παιχνίδια, καθώς και το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο πάρτι.
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της απόστασης δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν απευθείας πτήσεις προς και από
την Λετονία. Έτσι, η ομάδα που συμμετείχε στην κινητικότητα αυτή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Στοκχόλμη,
στο ταξίδι προς Ρίγα, αλλά και το Κίεβο, στο ταξίδι της επιστροφής. Οι μαθητές επισκέφθηκαν την παλιά πόλη και
το παλάτι της Στοκχόλμης, καθώς και το πάρκο Μαρίνσκι, το μνημείο των πεσόντων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
και την πανέμορφη εκκλησία της Λαύρας στο Κίεβο, εμπλουτίζοντας με ακόμα περισσότερες εικόνες ένα, ούτως ή
άλλως, μοναδικό σε εμπειρίες ταξίδι.
Η όλη διοργάνωση από τους Λετονούς συναδέρφους ήταν εξαιρετική και οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συνάντησης
υλοποιήθηκαν στο ακέραιο, ενώ ενδυναμώθηκαν τα συναισθήματα φιλίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Γι’ αυτό και
ο αποχωρισμός ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς αυτή ήταν η τελευταία κινητικότητα. Ωστόσο, το
πρόγραμμα θα συνεχιστεί με δράσεις και επικοινωνία μέσω του διαδικτύου μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ οι
δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των σχολείων θα διατηρηθούν, ελπίζουμε, και θα οδηγήσουν σε νέες
συνεργασίες στο μέλλον.
Το Λύκειο Βέλου ευχαριστεί τους Λετονούς φίλους για τη φιλοξενία τους και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
γνωριμία και την αποδοτική συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

