
 

 

“ ΗΜΕΡΕ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ ” 
 

Πρόςκληςη – Πρόγραμμα εκδηλώςεων 
 
Θ Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Ηπείρου και  το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ζωςιμαίασ χολήσ Ιωαννίνων 
διοργανώνουν εκδηλώςεισ - δράςεισ ςχετικζσ με τθν αξιοποίθςθ του Διαςτιματοσ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και παρατηρήςεισ με τηλεςκόπια με τθ ςυνεργαςία 
τθσ Ομάδασ Εραςιτεχνικήσ Αςτρονομίασ Ιωαννίνων, ωσ εξισ:  
  
α) Για το κοινό τησ πόλησ κα πραγματοποιθκοφν δυο εκδθλώςεισ, με τθν ευγενικι 
παραχώρθςθ τθσ αίκουςασ “Δθμιτρθσ Χατηισ” από το Πνευματικό Κζντρο του 
Διμου Ιωαννιτών: 
 
Πζμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014  απόγευμα 6-9.30 μ.μ 
 
- Ομιλίεσ από τουσ:  
κ. Αλυςςανδράκθ Α., Κακθγθτι Αςτροφυςικισ ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, με 
κζμα: "Η απομυκοποίθςθ του Ουρανοφ",  
κ. Ματςόπουλο Ν., Αςτρονόμο του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνών, με κζμα: "Το 
Ηλιακό μασ Σφςτθμα".   
- Μακθτζσ, μακιτριεσ και θ κακθγιτρια Μουςικισ κ. Μπεκιάρθ του Πρότυπου 
Πειραματικοφ Γυμναςίου Ηωςιμαίασ Σχολισ Ιωαννίνων κα ερμθνεφςουν τραγοφδια 
γνωςτών δθμιουργών με ςυνοδεία μουςικών οργάνων, εμπνευςμζνα από τον 
ουρανό.  
- Ακολουκεί τθλεςκοπικι παρατιρθςθ από το χώρο ζξω από τθν αίκουςα.  
 
Σρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014  απόγευμα 6-9.30 μ.μ.,  
 
- Ομιλίεσ από τουσ:  
κ. Σακκά Κ., μζλοσ τθσ Ομάδασ Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ Ιωαννίνων, με κζμα: 
"Σχθματιςμόσ και εξζλιξθ ενόσ άςτρου" 
κ. Τςοφπθ Α., κακθγθτι Μακθματικών ςτο 1ο Λφκειο Ιωαννίνων, με κζμα: "Από τον 
Ιοφλιο Βερν ςτθν ζξοδο του Voyager 1 από το θλιακό ςφςτθμα" και  
κ. Νείλα Ι., κακθγιτρια, Δρ. Βιολόγο ςτο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ηωςιμαίασ 
Σχολισ Ιωαννίνων, με κζμα:  "Υπάρχει ηωι εκεί ζξω ςτο Διάςτθμα;".  
- Ακολουκεί τθλεςκοπικι παρατιρθςθ από το χώρο ζξω από τθν αίκουςα.   
 
β)  Για τουσ καθηγητζσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ όλων των ειδικοτήτων  
 
Παραςκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 απόγευμα 5.30-9.00 μ.μ. 
 



 

 

Επιμορφωτικό εμινάριο ςτο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ηωςιμαίασ Σχολισ 
Ιωαννίνων με τίτλο “Σο Διάςτημα ςτο χολείο”.  
 
- Ειςθγιςεισ διακεματικών καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάςεων εμπνευςμζνων 
από το Διάςτθμα από τουσ:  
κ. Νείλα Ι., κακθγιτρια (ΠΕ4) του Π.Π. Γυμναςίου Ηωςιμαίασ, με κζμα: “Το 
Διάςτθμα ςαν ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον”  
κ. Μπουκουβάλα Α., κακθγιτρια (ΠΕ2) του Π.Π. Γυμναςίου Ηωςιμαίασ, με κζμα: 
“Πλοιγθςθ ςτον Ουρανό”  
κ. Τςοφπθ Α., κακθγθτι (ΠΕ3) του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με κζμα: “Ιδζεσ για 
ερευνθτικζσ εργαςίεσ (projects) ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςχετικζσ το 
Διάςτθμα”  
κ. Ιατρίδου Μ., κακθγιτρια (ΠΕ3) του ΓΕΛ Πεδινισ, με κζμα: “Αςτρονομία: μια 
διδακτικι πρόταςθ, μετά τθν εφαρμογι τθσ ςτο ςχολείο”  
κ. Κολιό Β., κακθγθτι (ΠΕ2) του Π.Π. Γυμναςίου Ηωςιμαίασ, με κζμα: “Ποιθτικζσ 
αναφορζσ ςτα ουράνια ςώματα”.  
- Παρουςίαςθ ςχετικών δθμιουργικών παρεμβάςεων μακθτών (λογοτεχνικοφ 
περιεχομζνου, βίντεο), 
- Ζκκεςθ με τίτλο: “Τζχνθσ Διάςτθμα”, με ζργα των μακθτών του Π.Π. Γυμναςίου 
Ηωςιμαίασ ςτο μάκθμα των Εικαςτικών του κακθγθτι Γιάννθ Ηωγάκθ (ΠΕ8).  
- Τθλεςκοπικι παρατιρθςθ από τον αφλειο χώρο του Σχολείου. 
 
Οι κακθγθτζσ, που ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν το Σεμινάριο, κα πρζπει 
να ςυμπλθρώςουν  τθν αίτηςη, που κα βρουν ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου gym-
zosim.ioa.sch.gr   (ςτα “Τελευταία Νζα”, ςτισ “Θμζρεσ Διαςτιματοσ”) και ςτη 
ςυνζχεια να την ςτείλουν ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη   mexarxu@yahoo.gr   ζωσ 
την Σετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014.  
Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ. 
 
Για τυχόν επιπλζον πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Πρότυπο 
Πειραματικό Γυμνάςιο Ηωςιμαίασ Σχολισ Ιωαννίνων, τθλ. 26510-43141 και 26510-
43274, κακώσ και ςτισ ιςτοςελίδεσ http://blogs.sch.gr/imeresdiastimatos και   
http://ioanninastronomy.blogspot.gr/  
 
Θ  Οργανωτικι Επιτροπι των εκδθλώςεων αποτελείται από τουσ:  
Α. Διμο (Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ.Ε. 
Θπείρου) Ε. Ηαβιτςάνου (Δ/ντρια), Ι. Νείλα, Μ. Εξάρχου και Ι. Ηωγάκθ (εκπ/κοί του 
Πρότυπου Πειραματικοφ Γυμναςίου Ηωςιμαίασ Σχολισ Ιωαννίνων), Κ. Σακκά και Γ. 
Φώτο (μζλθ τθσ Ομάδασ Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ Ιωαννίνων).  
 

http://blogs.sch.gr/imeresdiastimatos
http://ioanninastronomy.blogspot.gr/

