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Πανελλαδική απεργία των γιατρών στις 17 Ιανουαρίου Οι προσπάθειες έπιασαν «τόπο» επιβεβαιώθηκε η παραμονή της ΔΟΥ στο Αίγιο

Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων
Posted on Ιάν 10, 2013 in Αιγιάλεια

Να γνωρίζουν από κοντά όλα τα εξαιρετικά εκθέματα είχαν όσοι παρέστησαν χθες το πρωί στην ξενάγηση που έκανε στους εκπροσώπους
των ΜΜΕ και όχι μόνο, ο ίδιος ο Κώστας Κοτσανάς. Η έκθεση με τις «Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» από χθες είναι έτοιμη να υποδεχθεί το
κοινό της Αιγιάλειας και της ευρύτερης περιοχής.Στόχος της έκθεσης είναι να δοθεί στους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων η ευκαιρία για μια βιωματική
και διαδραστική προσέγγιση της αρχαιότητας και της ιστορίας της. Πρόκειται για μια διοργάνωση υψίστης εκπαιδευτικής αξίας για την εξοικείωση και κατανόηση
της αρχαιότητας, μηχανισμών και επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος, η οποία συνοδεύεται από οπτικοακοακουστικό υλικό. Στην έκθεση θα
παρουσιαστούν δεκάδες αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων της περιόδου που ξεκινά από το 2000 π.Χ. και φτάνει μέχρι και το τέλος του αρχαίου
ελληνικού κόσμου. Ήδη οι μαθητές που έχουν δηλώσει μέσω των σχολείων τους ότι θα επισκεφτούν την έκθεση σε μορφή σχολικής εκδρομής ξεπερνούν τις 4.000.
Υπενθυμίζεται ότι η αξιόλογη έκθεση θα παραμείνει στο Αίγιο μέχρι την 26η Φλεβάρη. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινές και Σαββατοκύριακα
και ώρες 09.0013.00 & 17.0020.00 και όλες οι σχολικές επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με δηλώσεις συμμετοχής και κατόπιν προσυνεννόησης. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία της έκθεσης είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός των επισκέψεων, έτσι ώστε να υπάρξει η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μαθητών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο και φαξ 2691028210, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dhkepaigialeias@gmail.com .
Η συμβολική τιμή εισόδου είναι ένα ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν στο ΕΚΑΜΕ.
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