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ΘΕΜΑ: «Επιςκζψεισ μαθητϊν/τριϊν ςτην ζκθεςη «Του καιροφ τα μυςτικά…» ςτο 

εργοςτάςιο Τςιμζντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ςτο Δρζπανο Αχαΐασ» 

 

Ο Όμιλοσ ΤΙΤΑΝ ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν (Ε.Α.Α.), 
και ςυγκεκριμζνα με τθν επιςτθμονικι ομάδα Εκπαιδευτικισ Μετεωρολογίασ «Περί 
Ανζμων & Υδάτων» του meteo.gr, ςχεδίαςαν τθ διαδραςτικι ζκκεςθ «Του καιροφ 
τα μυςτικά» με κζμα τα καιρικά φαινόμενα και τθν επιςτιμθ τθσ Μετεωρολογίασ 
(ζγκριςθ ΥΠΑΙΘ/αρ. πρωτ. 131633/Δ2/09-08-2016 και ΙΕΠ/πράξθ του Δ.Σ. 23/30-06-
2016, με ετιςιεσ ανανεϊςεισ), θ οποία κα φιλοξενθκεί ςτο εργοςτάςιο ΤΙΤΑΝ ςτο 
Δρζπανο Αχαΐασ, από τισ 14 Οκτωβρίου ζωσ και τισ 20 Δεκεμβρίου 2019. 

Η διαδραςτικι ζκκεςθ ςυνδυάηει βίντεο, προςομοιϊςεισ, πειράματα και 
διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να 
εμπεδϊςουν τθ δθμιουργία και τθν εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων και τον τρόπο 
προςταςίασ από αυτά, ενϊ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου 
Ακθνϊν κα βρίςκεται ςτο χϊρο ϊςτε να εξθγεί τα εκκζματα, να οργανϊνει τθν 
πραγματοποίθςθ των πειραμάτων και να ςυηθτά τισ απορίεσ των μακθτϊν/τριϊν. 
Κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτθν Ζκκεςθ οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
γνωρίςουν από κοντά τα μετεωρολογικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ, 
τθν εξζλιξθ τθσ Μετεωρολογίασ από τθν Αρχαία Ελλάδα ζωσ ςιμερα, τθν ερμθνεία 
των καιρικϊν φαινομζνων, κακϊσ επίςθσ και τθν κατανόθςθ του φαινομζνου του 
κερμοκθπίου και των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Η διαδραςτικι ζκκεςθ «Του καιροφ τα μυςτικά», αποτελείται από τρεισ 
βαςικζσ ενότθτεσ: 

Α) Στην πρϊτη ενότητα με τίτλο «Η εξέλιξη της Μετεωρολογίας», οι μακθτζσ/τριεσ 
κα μποροφν να παρακολουκιςουν τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ 
Μετεωρολογίασ από τθν Αρχαία Ελλάδα ζωσ ςιμερα και να γνωρίςουν τισ 
μεκόδουσ παρατιρθςθσ και καταγραφισ των μετεωρολογικϊν παραμζτρων.  
 Πώρ ο Απιζηοηέληρ παπαηήπηζε και καηέγπατε ηα μεηευπολογικά 

θαινόμενα;  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

 

ΠΑΣΡΑ, 18/09/2019 

ΠΡΟ: 
Σους κ. κ. Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-
νες : 
1. Δημοτικών χολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιας 
Εκπ/σης  Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
 
 

Πιεροθορίες : Βαζηιηθή Μαληδοσράηοσ 

Σατ. Γ/λζε :  Επμού 70 

Σατ. Κωδ. : 26221 

Σει.  :  2610 229261 

Fax  :  2610 229258 

E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 

Web site :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos 
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 Πώρ ππαγμαηοποιήθηκε η ππόγνυζη ηος καιπού με βάζη ηη βαπομεηπική 

πίεζη; 

 Ποια είναι η εξέλιξη ηυν οπγάνυν καηαγπαθήρ ηυν μεηευπολογικών 

παπαμέηπυν;  

Β) Στη δεφτερη ενότητα με τίτλο «Ερμηνεία Μετεωρολογικών Φαινομένων», 
δίνεται θ δυνατότθτα μζςα από πειράματα, διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και 
επεξθγθματικά βίντεο, οι μακθτζσ/τριεσ να κατανοιςουν τθ δθμιουργία και τθν 
εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων, κακϊσ και τισ μεκόδουσ προςταςίασ από 
αυτά. 
 Ποιερ είναι οι καηάλληλερ αημοζθαιπικέρ ζςνθήκερ για ηη δημιοςπγία ηυν 

νεθών; 

 Ποιορ είναι ο ηπόπορ δημιοςπγίαρ κεπαςνών και ποιοι οι ηπόποι πποζηαζίαρ; 

 Πώρ δημιοςπγείηαι ηο οςπάνιο ηόξο; 

 Ποια είναι ηα ζηάδια εξέλιξηρ ηος ανεμοζηπόβιλος; Μποπεί ζηην Ελλάδα να 

δημιοςπγηθεί ηςθώναρ;  

Γ) Στην τρίτη ενότητα «Κλίμα, Εποχές και Κλιματική Αλλαγή», εξθγείται ο όροσ 
κλίμα, θ εναλλαγι των εποχϊν, κακϊσ και θ αλλαγι του κλίματοσ. Τζλοσ, με ζνα 
απλό πείραμα οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να κατανοιςουν το φαινόμενο του 
κερμοκθπίου και τισ επιπτϊςεισ του ςτο κλίμα  τθσ Γθσ. 

 Πώρ δημιοςπγούνηαι οι εποσέρ και ηι είναι κλίμα; 

 Τι είναι ηο θαινόμενο ηος θεπμοκηπίος και ποιοι παπάγονηερ ηο ενιζσύοςν; 

 Υπάπσει κλιμαηική αλλαγή και ποιερ οι επιπηώζειρ ηος; 

 

Οι επιζκέτειρ/ξεναγήζειρ ηυν μαθηηών και ηυν εκπαιδεςηικών πος ζςνοδεύοςν 

είναι δωρεάλ και ππαγμαηοποιούνηαι Γεσηέρα – Σεηάρηε – Πέκπηε θαη 

Παραζθεσή 9:00 – 13:00 (εκηόρ Τπίηηρ) θαηόπηλ ζσλελλόεζες κε ηης θθ Καηερίλα 

Ξσδηά θαη Γεωργία Ράπηε ζηα ηειέθωλα 2610-964215 θαη 2610-964212 

αληίζηοητα. Σηο σώπο ηος επγοζηαζίος έσει οπιζηεί ζςγκεκπιμένορ σώπορ παπκινγκ 

ηυν ζσολικών λευθοπείυν πος παπέσει εύκολη και αζθαλή ππόζβαζη ζηην αίθοςζα 

εκδηλώζευν ηος επγοζηαζίος πος θιλοξενεί ηην έκθεζη. 

Οι μαθηηέρ/ηπιερ ζε ομάδερ (έυρ 40 παιδιών)  

 Ξεναγούνηαι ζηην έκθεζη και παπακολοςθούν ηο εκπαιδεςηικό, 

διαδπαζηικό ππόγπαμμα ηο οποίο αναλαμβάνοςν έμπειποι θςζικοί 

επιζηήμονερ, ζςνεπγάηερ ηος Εθνικού Αζηεποζκοπείος Αθηνών 

(διάπκεια 90 λεπηά).  

 Παπακολοςθούν εκπαιδεςηικό βίνηεο ζσεηικό με ηο ανηικείμενο ηηρ 

έκθεζηρ (διάπκεια 90 λεπηά) εθόζον ηο επιθςμούν και ςπάπσει η 

δςναηόηηηα. 
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Σε πεπίπηυζη πος μεγαλύηεπορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιυν ενόρ ζσολείος επιθςμεί 

να επιζκεθθεί ηην έκθεζη π.σ. 80 μαθηηέρ, αςηοί/ερ θα συπιζηούν ζε 2 ομάδερ οι 

οποίερ θα ςλοποιήζοςν εναλλάξ ηιρ δςο παπαπάνυ δπαζηηπιόηηηερ ζςνολικού 

σπόνος 180 λεπηών. 

Με ηο πέπαρ ηηρ ξενάγηζηρ ηο επγοζηάζιο θα πποζθέπει ζε όλοςρ ηοςρ 

μαθηηέρ/ηπιερ σςμό και ζάνηοςιηρ.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

 

 

 

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΔΛΔΓΚΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Παραθαιούκε, ηες εγθύθιηοσ λα ιάβοσλ γλώζε κε προώζεζε ζηα προζωπηθά ηοσς emails 

όιοη οη  εθπαηδεσηηθοί ηοσ ζτοιείοσ. 

 
 


