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Ν. Σμύρνη, 22/12/2015  
 
Αρ. Πρωτ. : 24437 
 

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

2) Σιβιτανίδειος Δημόσια 
Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων 

 

ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη και ενημέρωση για τα   

εκπαιδευτικά προγράμματα Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ)» 
 
         Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας διοργανώνει επίσκεψη στο Ίδρυμα 
Μείζονος  Ελληνισμού την Παρασκευή 29/1/2016 και ώρες 17.00-20.00, η οποία θα περιλαμβάνει:  

1) Παρουσίαση δομής, ενοτήτων και εκπαιδευτικού προγράμματος για την έκθεση: 
«Διαδρομές στην Αθήνα»  

2) Ελεύθερη περιήγηση στην έκθεση «Διαδρομές στην Αθήνα» 
3) Προβολή στη Θόλο, το Θέατρο Εικονικής πραγματικότητας  του «Ελληνικού Κόσμου»: 

«Αγία Σοφία: 1500 Χρόνια Ιστορίας».  Πρόκειται για τη  νέα διαδραστική παραγωγή του ΙΜΕ  που 
αποτελεί μία πλήρη ψηφιακή αναπαράσταση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 
Αναπαρίσταται με πλήρη λεπτομέρεια το εσωτερικό του ναού, ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός, ο 
γλυπτός και ψηφιδωτός διάκοσμος και παράλληλα, παρουσιάζονται οι διάφορες φάσεις 
κατασκευής του μνημείου και σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία της ζωής του 
Βυζαντίου.   

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/IME-2016 

  (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  Παρασκευής 8ης Ιανουαρίου 2016  και θα 
συνεχιστεί έως τις 16.00 της Δευτέρας 18ης Ιανουαρίου 2016.  Θα δοθεί προτεραιότητα σε 
συναδέλφους, οι οποίοι εκπονούν σχετικά προγράμματα είτε δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο 
σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Οι επιλεχθέντες 
εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω  της ιστοσελίδας των πολιτιστικών για την επιλογή τους.  

         


