
ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 

Ταξίδι στη γνώση µε το κινητό πλανητάριο στην τάξη σας 
Κινητό Πλανητάριο, καλώς ήρθατε στο νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό κόσμο.  

Ένας νέος, διασκεδαστικός τρόπος αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας έρχεται 
στα σχολεία, εμπλουτίζοντας και ενθαρρύνοντας µε διαδραστικό τρόπο τη γνώση σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το Κινητό Πλανητάριο είναι ένας ειδικός θόλος, για την 
ακρίβεια µία φορητή φουσκωτή κυκλική «αίθουσα» µε θολωτή οροφή, διάμετρο 6 μέτρων 
και χωρητικότητα 30 ενηλίκων ή 35 παιδιών, πάνω στην οποία προβάλλονται ταινίες 
εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Σκοπός των προβολών 
αυτών είναι η γνωριμία των μαθητών µε τον κόσμο της αστρονομίας και των επιστημών, 
μέσα από έναν τρόπο που συνδυάζει την επιστήμη, τη μυθολογία και την 
ψυχαγωγία. Καθισμένοι κάτω απ’ τον θολωτό τρούλο, οι μικροί µας φίλοι θα 
περιβάλλονται από το θέαμά των ταινιών υψηλής ανάλυσης που αφορούν στην 
εξερεύνηση του διαστήματος, την εφεύρεση του τηλεσκοπίου και των εφαρμογών του, 
το ηλιακό σύστημα, την επίδραση του ήλιου στη γη µας και την φυσική επιλογή και 
εξέλιξη των ειδών. Μαζί θα ταξιδέψουμε, με τον Πλάτωνα, τον μικρό μας τυφλοπόντικα, 
τον δάσκαλο του και τους φίλους του για πρώτη φορά έξω από την ασφάλεια των 
εγκάτων της γης που ζουν και θα αντικρίσουν τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, ως την 
μυθική πτήση του Βοστόκ 1 µε τον Γιούρι Γκαγκάριν, τον σπουδαίο 
Σοβιετικό κοσμοναύτη, τον πρώτου άνθρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε 
τροχιά γύρω από τη Γη. Το κινητό πλανητάριο καθοδηγεί τους μικρούς µας φίλους μαγικά 
σε αυτό το απίστευτο ταξίδι μέσα στο χώρο και χρόνο, διαπλέκοντας τις αποδείξεις 
της αστροφυσικής και τις μεταφυσικές αλληγορίες της μυθολογίας σε ένα υπέροχο 
εκπαιδευτικό παραμύθι. Οι εικόνες είναι τόσο ρεαλιστικές και ζωντανές  που η εμπειρία 
αυτή για τα παιδιά –αλλά και τους μεγάλους- θα γίνει κομμάτι της πιο ενδιαφέρουσας 
εκπαιδευτικής τους ανάμνησης 

Η δύναμή της 
ψυχαγωγίας στη 
μαθησιακή 
εμπειρία 

Η έλξη που ασκεί 
στα παιδιά μια 
νέα, διαδραστική 
εμπειρία που 
συνδυάζει την 
ψυχαγωγία και τη 
γνώση δεν 
περιγράφεται 
εύκολα. Η 
απομνημόνευση 
και 

η απορρόφηση των πληροφοριών γίνεται τόσο φυσικά και ασυναίσθητα, σαν παιχνίδι. 
Το κινητό ψηφιακό πλανητάριο δίνει έμφαση στις εντυπωσιακές 
επιστημονικές πληροφορίες που άλλαξαν το ρου της ανθρώπινης σκέψης, µε 



αποτέλεσμα την εύκολη λήψη της πληροφορίας και την πλήρη κατανόηση του θεάματος, 
που παύει να είναι απλώς στείρο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αλλά ενθαρρύνει την 
περιέργεια και το επιστημονικό ενδιαφέρον των μαθητών. 

 

Εκπαιδευτική Εκδρομή  
Μία μοναδική εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά ! 

Με την βοήθεια ειδικών ξεναγών θα περιηγηθούμε στους κήπους , θα δούμε και θα 

μάθουμε για τα είδη φυτών που φιλοξενεί  και θα μάθουμε ενδιαφέροντα ιστορικά 

στοιχεία ! 

Ο Βοτανικός Κήπος βρίσκεται στο Χαϊδάρι, σε απόσταση 8 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας 

και καταλαμβάνει μια έκταση 1860 στρεμμάτων, στις Βόρειες πλαγιές του Όρους Αιγάλεω. 

Στο τέλος της Ιεράς Οδού, στο ύψος που αυτή συμβάλλει με Εθνική Οδό Αθηνών � 

Κορίνθου � Πατρών (πρώην Καβάλας) θα συναντήσει ο επισκέπτης την κεντρική είσοδο του 

Βοτανικού Κήπου (Ιερά Οδός 403). Ο Κήπος εκτείνεται λίγο μετά από το Δρομοκαΐτειο 

Θεραπευτήριο, μέχρι τη Μονή Δαφνίου και τα τουριστικά περίπτερα του Δήμου Χαϊδαρίου 

(πρώην ΕΟΤ). Διακόπτεται από τον δρόμο Σχιστού - Κορυδαλλού ο οποίος τον χωρίζει σε 

ένα μικρότερο, το ανατολικό τμήμα, και σε ένα πολύ μεγαλύτερο, το δυτικό. Η 

καλλιεργημένη και επισκέψιμη περιοχή του Κήπου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURVIVOR 

Το γνωστό τηλεοπτικό παιχνίδι έρχεται στο χώρο σας ! 

Γνωστή εταιρεία διοργάνωσης αθλητικών προγραμμάτων έρχεται 

στο σχολείο για μία μέρα γεμάτη διαγωνισμούς ! 

Διαγωνισμός αντοχής , ισορροπίας , ευστοχίας κλπ για μεγαλύτερα παιδιά και όχι μόνο !  

Η πίστα μπορεί να διαμορφωθεί με πολλούς τρόπους ανάλογα με τον χώρο που 
διαθέτουμε . 

Αποτελείται από 3 κομμάτια ισορροπίας , 1 puzzle , 1 ευστοχίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


