
                                                                                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Comenius Regio ARCA.DIA.logue

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 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 Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Απουλίας (Κάτω Ιταλία). 

Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  ανεπίσημα  τη  Δευτέρα  06/10/2014  με  ένα 
γεύμα εργασίας μεταξύ ελλήνων και ιταλών εταίρων. Στην ιταλική αποστολή 
συμμετείχαν  ο  περιφερειακός  Διευθυντής  Απουλίας  κ.  Franco Inglese,  η 
Διευθύντρια του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.  Rosella Diana, ο 
Διευθυντής  του  Λυκείου  ξενοδοχειακών  σπουδών  του  Otrando,  κ.  Luigi 
Martano και η Υποδιευθύντρια του ελληνόφωνου Σχολείου του Corigliano και 
Συντονίστρια του Σχολείου για το πρόγραμμα κ. Anna Amato. 

Tην Τρίτη 07/10/2014 το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα με ξενάγηση 
στους χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από την αρχαιολόγο του 
Μουσείου κ. Αριάδνη Κλωνιζάκη με θέμα: «Η εξέλιξη της ανθρώπινης μορφής 
στην Τέχνη».  Ακολούθησε επίσκεψη στην έκθεση “Classicità  ed Europa:  η 
κοινή μοίρα Ελλάδος – Ιταλίας και συνεχίστηκε με συζήτηση από τους έλληνες 
και ιταλούς εταίρους με το Διευθυντή της Α’ ΔΙ.Δ.Ε. κ. Λ. Μάντζο γύρω από 
μελλοντικές προοπτικές και εξελίξεις της συνεργασίας. Το πρωινό έκλεισε με 
σεμινάριο στο αμφιθέατρο του Εθνικού και Αρχαιολογικού Μουσείου από το 
τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου το 
οποίο πραγματοποιήθηκε από την κα Καλεσοπούλου Δέσποινα. Το θέμα του 
σεμιναρίου  ήταν  «Παιδαγωγικές  μέθοδοι  και  τεχνικές  για  την  παιδαγωγική 
παρουσίαση  των  μουσειακών  εκθεμάτων  στο  πλαίσιο  μιας  εκπαιδευτικής 
διαδικασίας». Το απόγευμα το πρόγραμμα συνεχίστηκε στο Β’ ΠΕΚ Αθήνας 
(Φιλοθέη), με μία συνάντηση εργασίας γύρω από το θέμα: «Προσδιορισμός 
των στόχων του δεύτερου έτους» και έκλεισε με συζήτηση γύρω από τα κοινά 
παραδοτέα.

Το πρωί της Τετάρτης 08/10/2014 η αποστολή που αποτελείτο από 
εκπροσώπους όλων των ελλήνων εταίρων καθώς και τους ιταλούς εταίρους, 
ξεκίνησε  για  τη  Δημητσάνα  Αρκαδίας.  Τους  έλληνες  και  ιταλούς  εταίρους 
υποδέχθηκε επίσημα ο Αντιδήμαρχος  του Δήμου Γορτυνίας  κ.  Χαράλαμπος 
Μπαξεβάνος  και  η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Μαρίνα  Διαμαντοπούλου  στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου. Στη συνέχεια οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν 



από  την  κ.  Δέσποινα  Καραφώτη  στην  Ιστορική  Δημόσια  Βιβλιοθήκη 
Δημητσάνας και από εκπρόσωπο του Εκκλησιαστικού Μουσείου Δημητσάνας, 
με σκοπό να γνωρίσουν το πολιτιστικό παρελθόν της πόλης, έτσι ώστε να 
εμβαθύνουν στους στόχους του προγράμματος. Το απόγευμα το πρόγραμμα 
συνεχίστηκε  με  επίσκεψη στο υπαίθριο  Μουσείο  Υδροκίνησης Δημητσάνας. 
Την  αποστολή  υποδέχθηκε  και  ξενάγησε  στους  χώρους  του  Μουσείου  η 
Διευθύντρια  του  Μουσείου  κ.  Ήρα  Παπαδοπούλου.  Μετά  την  ξενάγηση 
ακολούθησε  στρογγυλή  τράπεζα  με  θέμα:  «Οικονομική  και  κοινωνική 
οργάνωση  των  παραδοσιακών  οικισμών:  από  το  χθες  στο  σήμερα».  Τη 
συζήτηση  συντόνισε  η  Σχολική  Σύμβουλος  Δ.Ε.  και  Συντονίστρια  του 
προγράμματος κ. Δ. Μακρή με εισηγητές τους: κ. Ι. Γκιώνη εκπρόσωπο του 
Συλλόγου  Αρκάδων  Ιλίου,  κ.  Rosella Diana,  εκπρόσωπο  της  Περιφέρειας 
Απουλίας, κ. Ήρα Παπαδοπούλου, Δ/ντρια του Μουσείου και κ. Π. Στελλάκη, 
εκπρόσωπο του 2ου ΚΑΠΗ Ιλίου. Ακολούθησε επίσημη παρουσίαση του CD με 
μουσική  του  κ.  Ι.  Μακρή  πάνω  σε  ήχους  της  Αρκαδίας.  Η  απογευματινή 
συνεδρίαση  έκλεισε  με  παρουσίαση  των  στόχων  του  δευτέρου  έτους.  Η 
αποστολή πριν αναχωρήσει από την πόλη της Δημητσάνας επισκέφτηκε την 
ιστορική μονή Αιμυαλών, όπου και ξεναγήθηκε από τους μοναχούς.

Την Πέμπτη 09/10/2014 οι εταίροι είχαν μία σύντομη επίσκεψη στην 
Ακρόπολη  και  στη  συνέχεια  ακολούθησε  συνάντηση  εργασίας  με  θέμα  τα 
κοινά παραδοτέα κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το απόγευμα οι 
ιταλοί εταίροι αναχώρησαν από την Ελλάδα.    
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