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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    Άφιξη σχολει ων   

9.10-10.00   Ξενάγηση στην Έκθεση «Τα Ορυκτα  και ο Άνθρωπος» στο Μουσει ο 

Γουλανδρη   

 

        10.15 -10.25  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  εξε λιξη στην αξιοποι ηση των ορυκτω ν πο ρων»  

2Ο  ΒΙΝΤΕΟ  «Ενεργειακα  ορυκτα -λιγνι της»  

3Ο  ΒΙΝΤΕΟ  Συ ντομος προι δεασμο ς για τα βι ντεο που θα ακολουθη σουν στο δευ τερο με ρος  



Σελι δα 2 

 «Η σημερινή αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών»  

4Ο  ΒΙΝΤΕΟ   «Μεταλλει α, μεταλλευ ματα και λατομικα  προι ο ντα-τεχνολογι ες παραγωγη ς»  

5Ο  ΒΙΝΤΕΟ  «Υγιεινη  και Ασφα λεια-με σα προστασι ας εργαζομε νων της εξορυκτικη ς βιομηχανι ας»  

 Δια λογος μεταξυ   κοινου   και ειδικου : 

Τα παιδια  θα ε χουν τη δυνατο τητα να θε σουν ερωτη σεις στον ειδικο  σχετικα  με το εκπαιδευτικο  

υλικο  που θα ε χουν παρακολουθη σει 

 

 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 ΛΕΠΤΑ)  

11.00-11.35 « Το μέλλον στην αξιοποίηση των πρώτων υλών»  

           6Ο ΒΙΝΤΕΟ  «Μοντε ρνα τεχνολογι α του εξορυκτικου  κλα δου (drones, robotics, design)»  

 “Eξο ρυξη και προστασι α Περιβα λλοντος»  

7Ο ΒΙΝΤΕΟ «Περιβα λλον (αποκαταστα σεις-εναλλακτικε ς χρη σεις εξορυκτικω ν χω ρων)»  

8Ο ΒΙΝΤΕΟ «Παρουσι αση της αποδο μησης του σημερινου  ανθρω πινου πολιτισμου  απο  την απουσι α 

ορυκτω ν πο ρων» 

 

 Δια λογος μεταξυ  κοινου  και ειδικου , προκειμε νου να διατυπω σουν τα παιδια  τις απορι ες που 

θα προκυ ψουν απο  την προβολη  του βι ντεο 

 

11.35-11.50   ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Ελαφρυ  γευ μα στο φουαγιε   του Αμφιθεα τρου 

 

11.50-12. 25  Ξενάγηση στην Έκθεση του ΣΜΕ «Τα Ορυκτα  και ο Άνθρωπος στο  Μουσει ο Γουλανδρη »  

12.30   Αποχω ρηση   

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 



Σελι δα 3 

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 

mailto:info@sme.gr

