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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»

Εγκαίνια στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος»

   

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια της καθιερωμένης ετήσιας Έκθεσης που διοργανώνει ο ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας, στο

Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος». Φέτος, φιλοξενείται η πολιτιστική/εκπαιδευτική έκθεση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων», του Μουσείου

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 150 και πλέον εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοικοι της Ελευσίνας και επισκέπτες. Την εκδήλωση προλόγισαν ο

Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Γ. Τσουκαλάς, και ο κ. Ν. Κανελλόπουλος Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου ΤΙΤΑΝ,  ενώ ακολούθησε παρουσίαση και ξενάγηση από τον επιμελητή

της Έκθεσης, κ. Κ. Κοτσανά.

 

Σκοπός του Τιτάνα είναι η έκθεση που διοργανώνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» να έχει τόσο ψυχαγωγικό, όσο και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο σκοπός

αυτός επετεύχθη με την παρούσα έκθεση, καθώς εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να προγραμματιστούν επισκέψεις

και ξεναγήσεις μαθητών από σχολεία της Αττικής.

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ώστε να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των μηχανισμών, ενώ κάποια από αυτά είναι διαδραστικά. Η έκθεση

είναι ταξινομημένη σε ενότητες και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες πρακτικές της Παιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής, ενώ τα εκθέματα είναι τοποθετημένα με τρόπο που

εξυπηρετεί την παρουσίασή τους ακόμα και σε                                               μικρούς μαθητές.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο Ελευσίνας

(τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 65 615).

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απόγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.

Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

This entry was posted in BREAKING NEWS, ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Bookmark the permalink.

0

Like

Send

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ypervasinews.gr%2Fnews%2F%3Fp%3D227578&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%9D%20%3A%20%CE%9F%CE%B9%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD%C2%BB%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%E2%80%9C%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%E2%80%9D%20%7C%20ypervasinews.gr%20%E2%80%93%20%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ypervasinews.gr%2Fnews%2F%3Fp%3D227578
http://www.ypervasinews.gr/news/?attachment_id=227581
http://www.ypervasinews.gr/news/?cat=31
http://www.ypervasinews.gr/news/?cat=35
http://www.ypervasinews.gr/news/?p=227578

