
                               
                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
                               ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
                      ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                             ----- 
                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
                     Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
                       ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑ 
                                            ----- 

Σαχ. Διεφθυνςη υγγροφ 165, Ν.μφρνθ 

Σαχ. Κώδικασ 171 21 

Πληροφορίεσ Γιακουμάτου Σ. 

Σηλζφωνο 213 16 17 348 

FAX 
e-mail: 

213 16 17 317 
tomeaspol@sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟ:  

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.:            
 

 

      

 

 
Ν. μφρνη, 19/9/2017 
Αρ. Πρωτ. : 15992 

 
 

ΟΛΕ ΟΙ ΧΟΛΙΚΕ  
ΜΟΝΑΔΕ 
 
 
 
Γραφείο  
χολ. ςυμβοφλων 

 

ΘΕΜΑ: εμινάριο για την ζκθεςη του Μουςείου Ακρόπολησ 

 «emotions, ζνασ κόςμοσ ςυναιςθημάτων» 

 
Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Δϋ Ακινασ μζςω τθσ υπεφκυνθσ πολιτιςτικϊν 

κεμάτων διοργανϊνει ςεμινάριο προετοιμαςίασ επίςκεψθσ ςτθν ζκκεςθ του Μουςείου 

Ακρόπολθσ «emotions, ζνασ κόςμοσ ςυναιςκθμάτων». Η ζκκεςθ είναι αποτζλεςμα τθσ 

ςυνεργαςίασ του Ιδρφματοσ Ωνάςθ με το Μουςείο Ακρόπολθσ.  

Πρόκειται για μια αφθγθματικι ζκκεςθ που διθγείται και φωτίηει το ακζατο ςφμπαν 

των ςυναιςκθμάτων ςτθν προςωπικι, κοινωνικι και πολιτικι ηωι του αρχαίου κόςμου. Η 

περιιγθςθ ςτθν ζκκεςθ είναι ζνασ κορυβϊδθσ περίπατοσ ςτθν ψυχι του ανκρϊπου, τα 

πάκθ τθσ οποίασ εκφράηονται μζςα από το φίλτρο τθσ αρχαίασ τζχνθσ. Εκκζματα από τα 

ςπουδαιότερα μουςεία του κόςμου αφθγοφνται τα ςυναιςκιματα ςτθν αρχαία ελλθνικι 

τζχνθ, μζςα από τθ ματιά του Μουςείου Ακρόπολθσ. Πολλά από τα εκκζματα είναι 

μοναδικά καλλιτεχνιματα, τα οποία για πρϊτθ φορά παρουςιάηονται ςτθν Ελλάδα, αλλά 

πολλά είναι και εκείνα από ελλθνικά μουςεία που για πρϊτθ φορά επικεντρϊνεται επάνω 

τουσ το διεκνζσ ενδιαφζρον. 

τόχοσ μασ είναι αν επωφελθκοφν οι μακθτζσ από τθ διδακτικι επίςκεψθ και προσ 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ αναπτφχκθκε υποςτθρικτικό υλικό, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθ 

ςελίδα των πολιτιςτικϊν κεμάτων ςτθ διεφκυνςθ: http://politistika-d-ath.sch.gr  

Σο εκπαιδευτικό υλικό κα παρουςιαςτεί ςε δφο ςυναντιςεισ: 

1) Αμφικζατρο Ευαγγελικισ χολισ μφρνθσ (Λζςβου 4, Νζα μφρνθ)  Σετάρτη 27 

επτεμβρίου 2017 και ώρεσ 17.00-19.00 για τουσ κακθγθτζσ Μοςχάτου -

Σαφρου – Καλλικζασ – Ν. μφρνθσ, Π. Φαλιρου 

2) 8ο Γυμνάςιο Γλυφάδασ, (Περγάμου και Ροδόπθσ, Γλυφάδα) Παραςκευή 29 

επτεμβρίου 2017 ώρεσ 18.00-20.00 για τουσ κακθγθτζσ Αγ. Δθμθτρίου, Αλίμου, 

Αργυροφπολθσ-Ελλθνικοφ και Γλυφάδασ. 

Σο ςεμινάριο είναι ανοικτό ςε όλουσ και ελεφκερο για παρακολοφκθςθ. Σα 

http://politistika-d-ath.sch.gr/


ςτοιχεία των ςυναδζλφων ςυμπλθρϊνονται ςτθν ακόλουκθ φόρμα 

http://bit.ly/emotions17 , προκειμζνου να εκδοκοφν οι βεβαιϊςεισ 

παρακολοφκθςθσ.  

 

Τπενκυμίηουμε ότι για ανεξάρτθτθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Μουςείο τθσ 

Ακρόπολθσ είναι απαραίτθτθ θ κράτθςθ είτε μζςω τθλεφϊνου ςτο 210 9000903 (Δευτζρα 

ζωσ Παραςκευι, 9 π.μ. ζωσ 5 μ.μ) είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Μουςείου. Επειδι θ 

ςυγκεκριμζνθ περιοδικι ζκκεςθ ζχει περιοριςμζνθ διάρκεια ζωσ τισ 19 Νοεμβρίου, 

προτείνεται άμεςα να προχωριςετε ςε κράτθςθ επίςκεψθσ.  
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