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ΠΡΟ: Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ
ΔΕ Δ΄Αθήνασ
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο υντονιςτών 4ου
ΠΕΚΕ Αθήνασ.
2) ιβιτανίδειοσ Δημόςια χολή
Σεχνών και Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτικό ςεμινάριο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Μουςείου Κοτςανά Αρχαίασ Ελληνικήσ Σεχνολογίασ»
Η Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δϋ Αθήνασ μζςω τησ υπεφθυνησ Πολιτιςτικϊν
θεμάτων και ςε ςυνεργαςία με το τμήμα Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων του Μουςείου Κοτςανά Αρχαίασ
Ελληνικήσ Τεχνολογίασ διοργανϊνει ςεμινάριο ενημζρωςησ εκπαιδευτικϊν ςτο χϊρο του Μουςείου,
Πινδάρου 6 & Ακαδημίασ, Κολωνάκι, 10671 Αθήνα, τη Δευτζρα 2 Δεκεμβρίου και ώρεσ 15.30-17.30.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήςουν το ςεμινάριο θα ενημερωθοφν για τα
προςφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Παιδείασ και
Θρηςκευμάτων.
Συγκεκριμζνα η ενημζρωςη θα αφορά τα ακόλουθα προγράμματα:
Α. Σηλεπικοινωνίεσ και κρυπτογραφία: πώσ επικοινωνοφςαν και ζςτελναν κωδικοποιθμζνα μθνφματα οι
αρχαίοι Έλλθνεσ
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να κατανοήςουν οι μαθητζσ μζςω τησ βιωματικήσ εμπειρίασ τισ
μεθόδουσ μετάδοςησ μηνυμάτων ςτην Αρχαία Ελλάδα.
Το πρόγραμμα απευθφνεται ςε μαθητζσ Α’, Β’, Γ’ Γυμναςίου και διαμορφϊνεται κάθε φορά ανάλογα με
την ηλικιακή ομάδα ςυμμετοχήσ.
Β. Αρχαία ελληνικά παιχνίδια ςτρατηγικήσ: από το ηατρίκιο µζχρι το παηλ, το τάνγκραµ, το «ςκάκι», το
«τάβλι» και τθν «τρίλιηα».
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να ανακαλφψουν οι μαθητζσ τα ςημαντικότερα ευφυή παιχνίδια
ςτρατηγικήσ από τη Μινωική ωσ την Φςτερη Ελληνιςτική Περίοδο.
Το πρόγραμμα απευθφνεται ςε μαθητζσ όλων των τάξεων Δημοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου και
διαμορφϊνεται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ςυμμετοχήσ.
Γ. Τπολογιςτικζσ µηχανζσ τησ Αρχαιότητασ: από το «κοµπιουτεράκι» τθσ Σαλαµίνασ μζχρι τον
«υπολογιςτι» των Αντικυκιρων.

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να εξοικειωθοφν οι μαθητζσ με τισ υπολογιςτικζσ μηχανζσ των Αρχαίων
Ελλήνων και μζςα από το καταςκευαςτικό κομμάτι, να ξεδιπλϊςουν τισ δεξιότητεσ τουσ, κατανοϊντασ
παράλληλα τη θεωρία μζςα από την πράξη.
Το πρόγραμμα απευθφνεται ςε μαθητζσ Γυμναςίου (Αϋ,Βϋ,Γϋτάξησ) και Λυκείου (Α’, Β’, Γ’, τάξησ).
Δ. «Αήρ και ὕδωρ» : από το πρϊτο «ςυντριβάνι» μζχρι τον πρϊτο «ςυναγερμό» τησ ιςτορίασ.
Στόχοσ τησ δράςησ είναι οι μαθητζσ να γνωρίςουν πϊσ οι Αρχαίοι Ζλληνεσ αξιοποίηςαν ςτοιχεία τησ
φφςησ, όπωσ το νερό και ο αζρασ, για τη λειτουργία των εφευρζςεϊν τουσ.
Το πρόγραμμα απευθφνεται ςε μαθητζσ Γυμναςίου (Α’, Β’, Γ’ τάξη) και Λυκείου (Α’, Β’, Γ’ τάξη).
Επιπρόςθετα από 1η Οκτωβρίου 2019 ζωσ και 31η Ιανουαρίου 2020 φιλοξενείται η ζκθεςη «Νίκολα
Σζςλα, ο άνθρωποσ από το Μζλλον». Οι επιςκζπτεσ θα ζχουν την ευκαιρία να γνωρίςουν το όραμα, το
ζργο και την προςωπικότητα του Νίκολα Σζςλα, μζςω τησ περιήγηςησ ςτην ζκθεςη που διοργανϊνει
το Μουςείο ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο «Νίκολα Σζςλα» του Βελιγραδίου, δίνοντασ ζμφαςη ςτα
ςτοιχεία του οραματιςμοφ και τησ ιδιοφυΐασ του και επιχειρϊντασ να αποτυπϊςει την φιλοςοφία και την
κοςμοθεωρία ενόσ ανθρϊπου που αποτζλεςε θεμζλιο για το ςφγχρονο κόςμο.

Οδηγίεσ Τποβολήσ Αιτήςεων Εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να δηλϊςουν ςυμμετοχή ςτο ςεμινάριο (μόνο
ηλεκτρονικά) ςυμπληρϊνοντασ τη ςχετική φόρμα που βρίςκεται ςτον ςφνδεςμο:
http://bit.ly/KOTSANAS19
(Συνιςτάται η αντιγραφή και επικόλληςη του ςυνδζςμου ςτη γραμμή διευθφνςεων του
χρηςιμοποιοφμενου προγράμματοσ περιήγηςησ (Edge, Mozilla, GoogleChrome,Opera κτλ). Η φόρμα
υποβολήσ αιτήςεων θα δζχεται εγγραφζσ ωσ την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου.
Οι ςυνάδελφοι που είτε ζχουν ήδη κλείςει ςυμμετοχή με τουσ μαθητζσ τουσ, είτε δηλϊςουν την
πρόθεςή τουσ να υλοποιήςουν πρόγραμμα με ςχετική θεματολογία θα επιλεγοφν κατά προτεραιότητα.
Λόγω τησ ςυνδιοργάνωςησ με άλλεσ διευθφνςεισ μποροφν να ικανοποιηθοφν ωσ 40 αιτήςεισ. Σε
περίπτωςη που οι αιτήςεισ που πληροφν τα παραπάνω κριτήρια υπερβοφν τισ 50, θα ακολουθήςει
ηλεκτρονική κλήρωςη.
Όςοι εκπαιδευτικοί επιλεγοφν θα ειδοποιηθοφν μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δϋ Διεφθυνςησ για την
επιλογή τουσ την 29η Νοεμβρίου 2019.
Η παρακολοφθηςη είναι προαιρετική και χωρίσ οικονομική επιβάρυνςη για τουσ ςυμμετζχοντεσ
εκπαιδευτικοφσ.
Παρακαλοφνται πολφ οι Διευθυντζσ των Σχολείων να διαςφαλίςουν την ζγκαιρη ενημζρωςη όλων
των εκπαιδευτικϊν.
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