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Ημερίδα : «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»:
«Εξορυκτική δραστηριότητα, κοινωνία και περιβάλλον τον 21ο αιώνα»

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
9.00

9.10-10.00

10.15 -10.25

Άφιξη σχολειων
Ξενάγηση στην Έκθεση «Τα Ορυκτα και ο Άνθρωπος» στο Μουσειο
Γουλανδρη
ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ

10.25-11.ΟΟ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)
«Ιστορική αναδρομή της εκμετάλλευσης πρώτων υλών στη χώρα μας»

1Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Εισαγωγη και ιστορικη εξελιξη στην αξιοποιηση των ορυκτων πορων»

2Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Ενεργειακα ορυκτα-λιγνιτης»

3Ο ΒΙΝΤΕΟ

Συντομος προιδεασμος για τα βιντεο που θα ακολουθησουν στο δευτερο μερος

«Η σημερινή αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών»
4Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Μεταλλεια, μεταλλευματα και λατομικα προιοντα-τεχνολογιες παραγωγης»

5Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Υγιεινη και Ασφαλεια-μεσα προστασιας εργαζομενων της εξορυκτικης βιομηχανιας»
Διαλογος μεταξυ κοινου και ειδικου:
Τα παιδια θα εχουν τη δυνατοτητα να θεσουν ερωτησεις στον ειδικο σχετικα με το εκπαιδευτικο
υλικο που θα εχουν παρακολουθησει

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)
11.00-11.35

« Το μέλλον στην αξιοποίηση των πρώτων υλών»

6Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Μοντερνα τεχνολογια του εξορυκτικου κλαδου (drones, robotics, design)»
“Eξορυξη και προστασια Περιβαλλοντος»

7Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Περιβαλλον (αποκαταστασεις-εναλλακτικες χρησεις εξορυκτικων χωρων)»

8Ο ΒΙΝΤΕΟ

«Παρουσιαση της αποδομησης του σημερινου ανθρωπινου πολιτισμου απο την απουσια
ορυκτων πορων»
Διαλογος μεταξυ κοινου και ειδικου, προκειμενου να διατυπωσουν τα παιδια τις αποριες που
θα προκυψουν απο την προβολη του βιντεο

11.35-11.50

ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ελαφρυ γευμα στο φουαγιε του Αμφιθεατρου

11.50-12. 25

12.30

Ξενάγηση στην Έκθεση του ΣΜΕ «Τα Ορυκτα και ο Άνθρωπος στο Μουσειο Γουλανδρη»
Αποχωρηση

Διευκρινίσεις:
* Κάθε σχολικό τμήμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο καθηγητή
** Με την είσοδο στην Ημερίδα θα παρασχεθούν οδηγίες στα παιδιά σε σχέση με την ημερίδα και την περιήγησή τους στην
Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»
*** Είναι σημαντικό να τηρηθούν οι χρόνοι προσέλευσης, προκειμένου να καταστεί εφικτό να παρακολουθήσουν τα παιδιά
ολοκληρωμένα την Ημερίδα. Σχολεία που είναι πλησιέστερα του Μουσείου, καλόν είναι να είναι αυστηρά στις 9.00π.μ. στο
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Μουσείο, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πρώτη ξενάγηση στην Έκθεση. Το γκρουπ αυτό θα έχει τη
δυνατότητα να φύγει μετά το πέρας ημερίδας και του γεύματος, δηλαδή στις 11.50
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας : στο info@sme.gr και στο 21-7215900
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