Ν. μύπνη, 18 – 01 - 2018
Απ. ππυη.: 526
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ.
ΑΣΣΙΚΗ
Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Γ΄ΑΘΗΝΑ
: Λ. ςγγπού 165
171 21 - Νέα μύπνη
Σηλ.
: 2131617454 - 6972156178
Πληποθοπίερ : . Πεηποπούλος
e mail
: dpolitistika@yahoo.gr

ΠΡΟ: 1. Διεςθςνηέρ Δημοηικών
σολείυν και Πποφζηάμενερ
Νηπιαγυγείυν ηηρ Διεύθςνζηρ
Π.Ε. Δ΄ Αθήναρ
2. Εκπαιδεςηικούρ ζσολικών
μονάδυν ηηρ Διεύθςνζηρ Π.Ε.
Δ΄ Αθήναρ

Σασ. Δ/νζη

ΚΟΙΝ:

κ.κ. σολικούρ ςμβούλοςρ Π.Ε.
Δ΄ Αθήναρ

ΘΔΜΑ: Γιοργάνφση Δπιμορυφτικής Δπίσκευης Πολιτιστικών
στο Κέντρο Ιστορίας & Δπιστήμης "ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ" στην Κόρινθο
Σχεη. έγγραθο έγκριζης ΥΠΠΕΘ με αρ. πρ. Φ13.1/183467/δ2/27-10-2017
αρ ενημεπώνοςμε όηι η Διεύθςνζη Π.Ε. Δ΄ Αθήναρ, δια ηηρ Τπεύθςνηρ Πολιηιζηικών
Θεμάηυν, ζε ζςνεπγαζία με ηη Διεύθςνζη Π.Ε. Πειπαιά (ςπεύθςνη Πολιηιζηικών Θεμάηυν)
και ηο Κένηπο Ιζηοπίαρ & Επιζηήμηρ "ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ" ζςνδιοπγανώνοςν
επιμοπθυηική επίζκετη ζηο Κένηπο ζηην Κόπινθο, με ζηόσο ηην ενημέπυζη ηυν
εκπαιδεςηικών για ηο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα:
«"6 ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΑ" - Από την Αρταίο Γίολκο ... στη Γιώρσγα της Κορίνθοσ»
Οι εκπαιδεςηικοί θα πεπιπλανηθούν ζηην “Γπαμμή ηος Υπόνος” ηηρ Διώπςγαρ, κάνονηαρ
ένα ζςναππαζηικό ηαξίδι διαμέζος ηυν αιώνυν, από ηην Απσαία Δίολκο μέσπι ζήμεπα, μέζα
από πλούζιο και επιζηημονικά ηεκμηπιυμένο οπηικοακοςζηικό ςλικό. Θα γνυπίζοςν ειδικά
ζσεδιαζμένερ εθαπμογέρ και πειπάμαηα πος μελεηούν διαθεμαηικά ηη Διώπςγα, όπυρ ηα
επιζηημονικά & γνυζηικά πεδία ηυν Μαθημαηικών, Φςζικήρ, Γευλογίαρ, Ιζηοπίαρ.
Η επίζκετη θα διεξασθεί ηην Κσριακή 4 Φεβροσαρίοσ 2018, στις 11.00 π.μ – 2.00
μ.μ. και η μεηακίνηζη ηυν εκπαιδεςηικών θα γίνει με πούλμαν, το οποίο θα ανατφρήσει
μπροστά από το τώρο στάθμεσσης οσπερμάρκετ κλαβενίτη (πρώην Carrefour),
Παλαιστίνης & Λαμίας 1 -Άλιμος στις 9.00 π.μ. ακριβώς.
Η μεηακίνηζη και η ξενάγηζη ζηο σώπο θα ππαγμαηοποιηθεί συπίρ κόζηορ για ηοςρ
ζςμμεηέσονηερ.
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Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί μποπούν να ζςμπληπώζοςν ηην ηλεκηπονική θόπμα
ζηο ζύνδεζμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQntjq33MMVJ4W9EYBkKRng9QnnZIlq
82xNs5GFbPs3_pzg/viewform
μέτρι τη Γεστέρα 29 Ιανοσαρίοσ θα ενημεπυθούν για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ηλεκηπονικά ηην
Σεηάπηη 31 Ιανοςαπίος. ε πεπίπηυζη εξαιπεηικά ανηίξουν καιπικών ζςνθηκών θα ζηαλεί
ενημέπυζη ζηα πποζυπικά e-mail ηυν ζςμμεηεσόνηυν εκπαιδεςηικών ηο ππυί ηηρ Κςπιακήρ
για ηη μαηαίυζη ηηρ επίζκετηρ.
Παπακαλούνηαι οι κ.κ. Διεςθςνηέρ/νηπιερ ηυν ζσολικών μονάδυν και οι Πποφζηαμένερ
ηυν Νηπιαγυγείυν να ενημεπώζοςν ζσεηικά ηοςρ εκπαιδεςηικούρ.
Η Τπεύθσνη Πολιτιστικών Θεμάτφν: τασρούλα Πετροπούλοσ

Ο Διεσθσντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Γεώργιος Κέντρος
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