Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ με θέμα:

Planets In Your Hand
Το 2017 συντάχθηκε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών η ομάδα Επικοινωνίας της Επιστήμης, με
το όνομα Planets In Your Hand.
Η εκπαιδευτική πρόταση της ομάδας χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Europlanet και αφορά
την κατασκευή μιας έκθεσης, που θα περιλαμβάνει μακέτες πλανητικών επιφανειών. Σκοπός του
προγράμματος είναι η ανάδειξη των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε πλανήτη του Ηλιακού
μας Συστήματος.
Η έκθεση Planets In Your Hand προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν, να μάθουν και να
αντιληφθούν δια της αφής και της όρασης τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλανήτη. Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στη
διάδοση της επιστημονικής γνώσης που κατέχουμε σήμερα γύρω από το χώρο της πλανητικής εξερεύνησης,
στα σχολεία και το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με περιορισμένη όραση.
Η ομάδα του Planets In Your Hand του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ διοργανώνει μια εκδήλωση με αφορμή την
πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση της έκθεσης.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ από τις 17:00 μέχρι τις 22:00
Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης, που έχουν προγραμματιστεί για αυτήν την ημέρα, είναι για όλες τις ηλικίες.
Ξεκινούν νωρίς το απόγευμα με δημιουργικά παιχνίδια, κατασκευές και χειροτεχνίες, παρατήρηση του Ήλιου
με τηλεσκόπια, καταλήγοντας το βράδυ με μια κεντρική ομιλία και την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού.
Η έκθεση του Planets In Your Hand θα παρουσιάζεται στους επισκέπτες της εκδήλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια
των παραπάνω δράσεων, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Τμήματος Φυσικής.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:

Ώρα

17:00-18:00

Αίθουσα
συνεδριάσεων
Τομέα
Αστροφυσικής
(3ος όροφος)

Παρουσίαση της
έκθεσης Planets In

Your Hand
18:00-19:00

(για όλες τις
ηλικίες)

Γεροσταθοπούλειο
Πανεπιστημιακό
Αστεροσκοπείο

Αμφιθέατρο Θαλής
(2ος όροφος)

Παρατήρηση του
Ήλιου με
τηλεσκόπια*

19:00-19:30

Αίθουσα
διαλέξεων
Τομέα
Αστροφυσικής
(3ος όροφος)

Αίθουσα
Μεταπτυχιακών
Τομέα
Αστροφυσικής
(3ος όροφος)

Χειροτεχνίες
και κατασκευές
(για παιδιά 5-12
ετών)

Escape Room
(διαδραστικό
παιχνίδι για
παιδιά
12-18 ετών)

Διάδρομος 2ου
ορόφου και
προαύλιο

Κατασκευή
πυραύλων
(εταιρεία Summit)
(κατασκευές για
παιδιά 15-18 ετών)
Εκτόξευση
πυραύλων
(εταιρεία Summit)
(για όλες τις
ηλικίες)

Ομιλίες:
«Planets In Your Hand»
από την ομώνυμη ομάδα
«Πλανητική

19:30-20:30

Εξερεύνηση: Παρόν και
Μέλλον»
από τον Δρ. Νίκο Σέργη
Παρουσίαση της
έκθεσης Planets In
20:30-22:00

Your Hand
(για όλες τις
ηλικίες)

Παρατήρηση του
νυχτερινού
ουρανού με
τηλεσκόπια*

* Η παρατήρηση με τα τηλεσκόπια θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η
υπόλοιπη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξάρτητα με τον καιρό.

Για την εύκολη πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου (πράσινη κουκίδα),
ακολουθείστε τον παρακάτω χάρτη:

Η είσοδος της Πανεπιστημιούπολης για τα οχήματα θα γίνεται από την κεντρική πύλη στην οδό Ούλωφ Πάλμε
(μπλε κουκίδα), ενώ υπάρχουν και οι είσοδοι για τους πεζούς από την περιοχή Ζωγράφου (τέρμα λεωφορείων
608, 235 και 230) και από την πύλη της Καισαριανής (κόκκινες κουκίδες). Τα λεωφορεία που έρχονται στην
περιοχή Ζωγράφου είναι το 608, 235 και 230 και όλα οδηγούν κοντά στις εισόδους της Πανεπιστημιούπολης.
Οι επισκέπτες θα ήταν καλό να φέρουν μαζί τους νερό και κάποιο σνακ, καθότι δε θα υπάρχει κάποιο κυλικείο
στην ευρύτερη περιοχή. Ενδέχεται κατά την παρατήρηση με τα τηλεσκόπια να έχει κρύο, οπότε ένα ζεστό
ένδυμα ενδείκνυται για κάθε ενδεχόμενο.
Οργανωμένες επισκέψεις πολυμελών ομάδων θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης, ώστε να
αποφευχθεί ο συνωστισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επισκέπτες παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτημα
συμμετοχής στο email της ομάδας: planetsinyourhand@phys.uoa.gr, ώστε να διευκολύνουν την οργάνωση της
εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής:
email:
planetsinyourhand@phys.uoa.gr
website:
http://www.planetsinyourhand.phys.uoa.gr
facebook:
https://www.facebook.com/planetsinyourhand

