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Όλες ηις ζχολικές μονάδες ηης 
Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας 

 
Σιβιηανίδειος Σχολή 
4

ο
 ΠΕΚΕΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Επηκνξθωηηθή εκεξίδα κε ζέκα: «Πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δωή 

ζε άιινπο πιαλήηεο» - 5 Ννεκβξίνπ 2022». 

 

Ζ Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ΄ Αζήλαο κέζω ηνπ ππεπζύλνπ 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΓΓΔ Αηηηθήο,  ηελ Δζληθή Σπληνλίζηξηα 

γηα ηε Γηάρπζε ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ηελ νκάδα εξγαζίαο ΝΑSE ηεο Γηεζλνύο 

Αζηξνλνκηθήο Έλωζεο, νξγαλώλνπλ επηκνξθωηηθνύ δηα δώζεο εκεξίδα, ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 6 δηδαθηηθώλ ωξώλ, ην Σάββαην 5 Ννεκβξίνπ 2022 θαη ώξεο 09.00-14.15 κε 

ζέκα:  

 

«Πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δωή ζε άιινπο πιαλήηεο». 

 

Τν ζεκηλάξην ηειεί ππό ηελ Αηγίδα ηεο Δζληθήο Αζηξνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ε επίζεκε 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ωο πξνο ηε Κπβέξλεζε γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

αζηξνλνκηθή θαη αζηξνθπζηθή έξεπλα) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 1
ν
 ΕΠΑ.Λ. Αγίαο 

Παξαζθεπήο, Παπαθιέζζα 17, Αγία Παξαζθεπή. Τν Σεκηλάξην είλαη εξγαζηεξηαθό θαη 

βαζηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη από ηελ νκάδα εξγαζίαο 

ΝΑSΔ ηεο Γηεζλνύο Αζηξνλνκηθήο Έλωζεο (ΓΑΔ), θαη ε επηκόξθωζε απεπζύλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ γλωξίδνπλ ην αληηθείκελν, ή/θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέινπλ λα 

εκβαζύλνπλ ζε απηό. Θα δνζεί ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθό εθπαηδεπηηθό πιηθό.  

 

Οη γιώζζεο ηεο εκεξίδαο  ζα είλαη ηα Αγγιηθά θαη Διιεληθά, αιιά όιν ην πιηθό πνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη ζα είλαη κεηαθξαζκέλν ζηα Διιεληθά. Ζ ζεκαηηθή θαη ην πιηθό, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζπλαθνύο ζεκαηηθήο 

νκίινπο/ή θαη ζηα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήηωλ ή ζηε Εώλε Γεκηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί παξαθαινύληαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή έωο Τεηάξηε 2 

Ννεκβξίνπ ζηηο 14.00, ζηνλ ζύλδεζκν https://forms.gle/5S8haJ5YYpMwR2eW8.  

 

Λόγω ηωλ πεξηνξηζκέλωλ δηαζέζηκωλ ζέζεωλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηελ 

ρξνλνζήκαλζε ηεο αίηεζεο. 

 

 

https://forms.gle/5S8haJ5YYpMwR2eW8
https://forms.gle/5S8haJ5YYpMwR2eW8


Ελδεηθηηθό πξόγξακκα θαη ζύληνκε πεξηγξαθή 

 
                                                                         

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

                                                                                Γξ. Παξαζθεπάο Γηαινύξεο 

 

 

 Σάββαην 5 Ννεκβξίνπ, 2022 

09:00 - 09:15 Έλαξμε, Χαηξεηηζκνί 

09:15 - 10:30  1
ν
 εξγαζηήξην, «Η Αζηξνλνκία πέξα από ην νξαηό» 

θ.Μαξγαξίηα Μεηαμά 

θ.Rosa M Ros 

Δηζαγωγή κε δξαζηεξηόηεηεο θαζκαηνζθνπίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 

θαηαζθεπάζνπλ απιά θαζκαηνζθόπηα θαη ζα θάλνπλ απιά πεηξάκαηα ζηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Φάζκαηνο. 

10:30-11:30  2
ν
 εξγαζηήξην, «Πιαλήηεο θαη Εμωπιαλήηεο» 

θ. Rosa M. Ros 

θ.Κωλζηαληίλα Χξπζαλζαθνπνύινπ 

Αξθεηά πεηξάκαηα κε απιά πιηθά, κε ζέκα ηελ θιίκαθα θαη ηηο απνζηάζεηο 

ηωλ Δμωπιαλεηώλ θαη ηελ Αζηξνβηνινγία 

11:30 -11:45  Γηάιεηκκα 

11:45- 13:15 3
ν
 εξγαζηήξην, «Αζηξνβηνινγία» 

θ.Rosa M. Ros 

θ.Κωλζηαληίλα Χξπζαλζαθνπνύινπ 

Αξθεηά πεηξάκαηα κε απιά πιηθά, κε ζέκα ηελ θιίκαθα θαη ηηο απνζηάζεηο 

ηωλ Δμωπιαλεηώλ θαη ηελ Αζηξνβηνινγία 

13:15-14:00 

 

4
ν
 εξγαζηήξην, «Η βαιίηζα ηνπ κηθξνύ Αζηξνλόκνπ» 

θ.Αλαζηάζηνο Γαπέξγνιαο 

θ.Βαξβάξα Πεηξίδνπ 

Καηαζθεπή απιώλ νξγάλωλ θαη ζπζθεπώλ Αζηξνλνκίαο, κε ηα νπνία νη 

καζεηέο ζα κπνξνύλ θάλνπλ κεηξήζεηο θαη πεηξάκαηα ζηελ ηάμε 

14.05 – 14.15 «Εμωπιαλήηεο θαη κέζνδνο ιήψεο δεδνκέλωλ» 

θ.Γεκήηξεο Γειεγεωξγόπνπινο, Δξαζηηερληθό Αζηεξνζθνπείν Άξηεκηο, 

Καξπελήζη 

14:15 Λήμε 


