Bezoek aan Kandava in Letland.
De vierde bijeenkomst van het PCE-project was georganiseerd door de Letlandse partner in Kandava,
één van de mooiste provinciesteden in een prachtig landelijk gebied op 100 km afstand van de
hoofdstad Riga. Het welkom was in op een mooie plek in de natuur waar we kennis maakten met de
gastvrije Letlandse cultuur. We werden verrast met een welkomstborrel versierd met Letlandse
muziek.

De vergaderingen waren in de Kandava School of Art and Music. Een prachtige school, gefinancierd
door de Staat, waar iedereen die belangstelling heeft voor muziek en kunstvakken van harte welkom
is. De hele groep was onder de indruk van de resultaten van de studenten. Prachtig houtsnijwerk,
keramiek en geweven objecten. Klaslokalen waar menig handarbeiddocent in Nederland van droomt
en niet meer dan 15 leerlingen per klas.

Tijdens deze bijeenkomst werd er vooral gesproken over hoe de Europese cultuur vormgegeven kan
worden op de scholen die in september met een experiment gaan beginnen.

De eerste dag moest ieder land laten zien hoe ze dachten het project in september in de scholen die
meedoen aan het project te implanteren.
De tweede dag werd er een verdeling gemaakt tussen basisschool en voortgezet onderwijs en werd
er in groepen gewerkt. Na de lunch in een gezellig restaurantje was er een plenaire vergadering waar
de verschillende groepen de resultaten van hun groep toonden.
Marie-Laure Groguenne docente op een Franse basisschool liet via een zoomverbinding uitvoerig
zien hoe zij komend schooljaar Europese cultuur in haar rooster gaat inplannen. Wij en ook andere
docenten in de groep waren daar niet erg van onder de indruk. Volgens ons was het meer een
overzicht van aandacht voor Europa en weinig aandacht voor de culturele component. Ze gaf
voorbeelden van lesideeën die wij in Nederland al jaren op het gewone rooster van basisscholen
hebben staan.
Voor Nederland hebben we een andere aanpak in gedachten. Voor de basisschool een kunstproject
dat op speciale tijdstippen kan worden uit gevoerd. Voor de middelbare school zijn we bezig om met
de betreffende docenten een project uit te werken dat echt over Europese cultuur gaat. De
onderwerpen komen uit de lijst die al eerder is opgesteld en we zijn bezig met het maken van de
bijbehorende lesbrieven.
Na de meeting was het tijd om kennis te maken met de Letlandse cultuur. We bezochten eerst een
wijnproeverij waar we werden verrast met verschillende soorten fruitwijn en kregen vervolgens een
heerlijke kom traditionele Letlandse soep. Daarna bezochten we Zemite school partner in het
project. Het is een school met heel weinig leerlingen maar die door het meedoen aan het PCE
project in ieder geval nog geopend blijft zolang het project loopt. De docenten hopen dat ze in de
komende 2 jaar wat meer leerlingen krijgen zodat de sluiting van de school voorkomen kan worden.
De avond stond in het teken van Europese cultuur. Alle deelnemers hadden een specialiteit uit hun
land meegebracht voor de Europese borrel. De avond werd opgeluisterd met zang en folkloristische
dansen uit gevoerd door het plaatselijke zangkoor en twee dansgroepen.

De derde dag vertrokken we om 8.30 uur naar Riga voor een cultureel programma met o.a. een
excursie door de oude stad en een bezoek aan het Letlandse Erasmus agentschap. Riga is een mooie
stad en een bezoek waard.
De volgende vergadering is in september in Wenen. Als Nederland hebben we de opdracht
meegekregen om extra lesmateriaal te ontwikkelen voor de experimenteerperiode en dit mee te
brengen naar Wenen.
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