Αγαπητοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα B.E.S.T.
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία και θετική διάθεση για δημιουργία. Σας
αποστέλλουμε κάποιες πρακτικές πληροφορίες και επισημάνσεις σχετικά με το
πρώτο επιμορφωτικό διήμερο του προγράμματος Bringing Europe to School
Teachers, στο οποίο επιλεγήκατε να συμμετάσχετε:
Το πρόγραμμα, όπως έχει ήδη επισημανθεί είναι ιδαίτερα εντατικό και απαιτείται
συμμετοχή και παρακολούθηση τόσο στις 12-13 Ιανουαρίου όσο και τις 16-17
Μαρτίου 2013.
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική από την έναρξη έως τη
λήξη της επιμόρφωσης. Οι μετέχοντες εκτός Αθηνών θα πρέπει να λάβουν υπόψη
ότι η επιμόρφωση διαρκεί έως το απόγευμα της Κυριακής.
Οι μετέχοντες θα υπογράφουν σε ειδικό παρουσιολόγιο κατά την προσέλευση και
αποχώρηση από την επιμόρφωση. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης ΔΕΝ θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.
Σε περίπτωση κωλύμματος ή ακυρώσεως της συμμετοχής σας παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο bestunipi@gmail.com
Εφόσον διαθέτετε φορητό υπολογιστή ή tablet θα ήταν χρήσιμο να το φέρετε μαζί
σας. Το πανεπιστήμιο διαθέτει ασύρματο ίντερνετ και θα μπορέσετε να το
χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το πληροφοριακό υλικό που
βρίσκεται στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης θα προσφερθούν καφές και ελαφριά γεύματα.
Σας παρακαλούμε να είστε συνεπείς στις ώρες προσέλευσής σας.
Πρέπει να έχετε προσέλθει στο χώρο της επιμόρφωσης το αργότερο μέχρι τις 9 π.μ.
το Σάββατο 12/1/2013. Η επιμόρφωση λήγει στις 5 μ.μ. την Κυριακή 13/1/2013.

Ο χώρος που θα διεξαχθεί η επιμόρφωση είναι το κεντρικό αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πορτοκαλί αμφιθέατρο). Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί
σύντομα στο site του προγράμματος, www.bestunipi.eu .
Πανεπιστήμιο
Πειραιώς:
(http://goo.gl/maps/rNz1Z)
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Για την έλευσή σας με μέσα μαζικής μεταφοράς, αναζητήστε τη πλέον
επικαιροποιημένη πληροφόρηση στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ
(www.oasa.gr )
Για την έλευσή σας με το αυτοκίνητο, παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη
σας ότι πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και οι εργαζόμενοι σε αυτό, να ακολουθήσετε τις
παρακάτω οδηγίες:
o Η διεύθυνση του Κεντρικού Κτιρίου του Παν. Πειραιώς είναι Καραολή
& Δημητρίου 80.
o Η είσοδος είναι στην Οδό Δεληγιώργη (νότια πλευρά του Κεντρικού
Κτιρίου), η οποία είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από το
Πασαλιμάνι (Λιμάνι Ζέας) προς την οδό Ελ. Βενιζέλου (1η
παράλληλος - δυτικά - της Καραολή & Δημητρίου).
o Ο καλύτερος τρόπος έλευσης για να φθάσετε στο Πανεπιστήμιο είναι
δια της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη.
o Υποθέτοντας ότι ακολουθείτε την Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη με
κατεύθυνση το Πασαλιμάνι (Λιμάνι Ζέας) έχετε αρκετές επιλογές για
να φθάσετε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
o Λόγω των μονοδρομήσεων, από τις δυνατές επιλογές προσέγγισης, η
πιο εύκολη είναι να:
 Μην στρίψετε αριστερά στην Καραολή & Δημητρίου, στην
συμβολή της με την Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη (φανάρι και
πινακίδα που δείχνει αριστερά για Παν. Πειραιώς).
 Στρίψετε αριστερά στην Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α' στο αμέσως
επόμενο φανάρι.
 Στρίψετε εκ νέου αριστερά στην οδό Δεληγιώργη (3η
παράλληλος της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη).
 Περάστε κάθετα την Τσαμαδού (1η παράλληλος της Λεωφ.
Βασ. Γεωργίου Α'), συνεχίζοντας επί της οδού Δεληγιώργη.
 Μπείτε δεξιά στην είσοδο του Κεντρικού Κτιρίου του
Πανεπιστημίου.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση,
Ομάδα έργου B.E.S.T.

