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Ν. Σμύρνη, 10/9/2015  
 
Αρ. Πρωτ. : 15525 
 

Όλες οι σχολικές μονάδες  
ΔΕ Δ΄Αθήνας  
 
 
1) Γραφείο Σχολ. Συμβούλων 

2) Σιβιτανίδειος Δημόσια 
Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Σεμινάρια πολιτιστικών θεμάτων μηνός Οκτωβρίου» 
 
                  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας διοργανώνει για το μήνα 
Οκτώβριο τα εξής σεμινάρια:  

1) Σάββατο 3 Οκτωβρίου τετράωρο σεμινάριο στο Μουσείο Ηρακλειδών,  
Ηρακλειδών 16, Αθήνα το οποίο περιλαμβάνει:  
α) 10-12 π.μ. Δίωρη ξενάγηση στην έκθεση "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ". Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων που έθεσαν τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού 
πολιτισμού.  
β) 12-14 μ.μ. Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου 
«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά». Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://herakleidon-art.gr Μέγιστη συμμετοχή: 60 άτομα 

2) Τρίτη 6 Οκτωβρίου δίωρο σεμινάριο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Βιομηχανικού 
Μουσείου Φωταερίου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 στο χώρο του 
μουσείου Πειραιώς 100, Στάση μετρό Γκάζι Οι εκπαιδευτικοί θα ξεναγηθούν στο 
χώρο ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, και θα εξοικειωθούν  
με έννοιες όπως η βιομηχανική κληρονομιά και αρχαιολογία. Στη συνέχεια θα 
ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές δράσεις του μουσείου www.technopolis-
athens.com/ . Μέγιστη συμμετοχή: 100 άτομα 

3) Σάββατο 10 Οκτωβρίου τετράωρο σεμινάριο στο Μουσείο Ηρακλειδών,  
Ηρακλειδών 16, Αθήνα το οποίο περιλαμβάνει:  
α) 10-12 π.μ. Δίωρη ξενάγηση στην έκθεση "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ". Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων που έθεσαν τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού 
πολιτισμού.  
β) 12-14 μ.μ. Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου 
«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά». Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://herakleidon-art.gr Μέγιστη συμμετοχή: 60 άτομα 

4) Τετάρτη 14 Οκτωβρίου δίωρο σεμινάριο στο Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου 15, και ώρες 13.00-15.00 με θέμα α)Τα γλυπτά του Παρθενώνα και β) 
«Τα μνημεία της Ακρόπολης». Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι 
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εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια να ξεναγήσουν τους μαθητές 
τους με την ευκαιρία κάποιας σχολικής επίσκεψης.  Μέγιστη συμμετοχή: 40 άτομα 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  και  Επιλογής Εκπαιδευτικών 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή  στα  επιμορφωτικά 

σεμινάρια (μόνο ηλεκτρονικά) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα πατώντας (ctrl+click) 

πάνω στον ενεργό σύνδεσμο: http://bit.ly/politistika-10-15 

  (Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει, συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση 

του συνδέσμου στη γραμμή διευθύνσεων του χρησιμοποιούμενου προγράμματος 

περιήγησης (Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, κτλ). 

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 16.00 της  Δευτέρας 14ης Σεπτεμβρίου  και θα 

συνεχιστεί έως τις 16.00 της Παρασκευής 25ης Σεπτεμβρίου 2015.  Προκειμένου να δοθεί 

δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους εκπαιδευτικούς  θα ικανοποιηθούν 1-2 αιτήσεις 

ανά μήνα, αναλόγως της συμμετοχής. Οι επιλεχθέντες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν 

μέσω  της ιστοσελίδας της Δ΄Διεύθυνσης για την επιλογή τους.  

 

                                                                               


