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 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το τέταρτο εκπαιδευτικό διακρατικό τετραήμερο μεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας στο πλαίσιο του Comenius Regio: ARCA.DIA.logue που συντονίζει η Δ/νση Β/θμιας
Εκπαίδευσης Α Αθήνας και η Περιφερεικακή Δ/νση Εκπαίδευσης Απουλίας (Κάτω Ιταλία), το οποίο κινήθηκε
γύρω από τη θεματική του Περιβάλλοντος. 

Την Πέμπτη 06 Μαρτίου 2014 με την άφιξη της ιταλικής αποστολής έγινε το καλωσόρισμα των
εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Comenius Regio:  ARCA.dia.logue & των
μαθητών που ταξίδεψαν στο πλαίσιο του πρωτόκολλου συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.  Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας
και  του  11ου Γυμνασίου  Ιλίου.  Μετά  το  καλωσόρισμα  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εργασίας  και
εργαστήριο με θέμα την ανακύκλωση στο 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους
τους  φορείς  του  προγράμματος.  Παράλλληλα,  οι  ιταλοί  μαθητές  τακτοποιήθηκαν  στα  σπίτια  των
οικογενειών των συνεργαζόμενων με το Comenius σχολείων (πρωτόκολλο ΟΔΥΣΣΕΑΣ).  

Την  Παρασκευή 07 Μαρτίου 2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου το πρωί
έφτασε η  ομάδα  Comenius Arca.dia.logue & οι  μαθητές της αποστολής «πρωτόκολλο ΟΔΥΣΣΕΑΣ».  Η
ιταλική αποστολή τακτοποιήθηκε στον ξενώνα του ΚΠΕ. Οι ιταλοί μαθητές συμμετετείχαν μόνο στις δράσεις
του Δικτύου «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον ΠΕΡΣΕΑ» μαζί με τους μαθητές των σχολείων του δικτύου,
χωρίς να παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος  Arca.dia.logue.  Μέσα στο
πρωινό,  στη  Λαυρεωτική  ακτή,  με  τη  συνεργασία  της  εκπαιδευτικής  ομάδας  του  ΚΠΕ  Λαυρίου
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα - «Γιαλό-Γιαλό».
Το μεσημέρι  οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ) όπου γνώρισαν τις  δράσεις  του.  Το απόγευμα στο ΕΛΚΕΘΕ οι  εκπαιδευτικοί  συμμετείχαν σε
δραστηριότητες του Δικτύου ΠΕΡΣΕΑΣ σχετικές με τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Παρακολούθησαν επίδειξη
πειραμάτων. Ενώ αργά το απόγευμα, με την επιστροφή στους χώρους του ΚΠΕ, έγινε συνάντηση εργασίας
και συζήτηση για την εμπειρία της αποστολής από τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του ΠΕΡΣΕΑ και
ανταλλαγή απόψεων.

Το Σάββατο 08 Μαρτίου 2014 η ιταλική αποστολή συμμετείχε στις δραστηριότητες του δικτύου
ΠΕΡΣΕΑΣ  πάνω  στο  Ω/Κ  σκάφος  ΑΙΓΑΙΟ.  Το  απόγευμα  έγινε  τετράωρη  συνάντηση  εργασίας  των
εκπαιδευτικών του ARCA.dia.logue. Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση σε λογισμικά (cmaps, hot potatoes,
powtoon κ.ά) και  έγινε συζήτηση για την εμπειρία της ΟΜΑΔΑΣ από την ημερήσια δραστηριότητα της
ιταλικής αποστολής με ανταλλαγή απόψεων για την αξιοποίηση του υλικού στο πλαίσιο του ευρ. πρ/τος
ARCA.dia.logue.

Την  Κυριακή 09  Μαρτίου  2014  αρχικά  η  ομάδα  του  Arca.dia.logue μαζί  με  τον  Περσέα
ξεναγήθηκαν στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Μετά η ομάδα του Arca.dia.logue έκανε συζήτηση με την
παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Λαυρίου με σκοπό την ενημέρωση της για τον τρόπο εργασίας  τους. Στη
συνέχεια ακολούθησε   εκπαιδευτική δραστηριότητα & συνάντηση εργασίας της ομάδας  Arca.dia.logue με
θέμα την: «Αειφορική διαχείριση της βιομηχανικής/ πολιτιστικής κληρονομίας». Η δράση έγινε στο πεδίο με
την καθοδήγηση της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Λαυρίου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έκλεισε νωρίς
το μεσημέρι με μία συνάντηση εργασίας με θέμα: «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων». 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 09/03/2014 με την επιστροφή της ιταλικής αποστολής
στην Απουλία.
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