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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτική επίςκεψη-ξενάγηςη ςτην ζκθεςη «Σα ορυκτά και ο άνθρωποσ» ςτο
Αριςτοτζλειο Μουςείο Φυςικήσ Ιςτορίασ Θεςςαλονίκησ
Οι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ04 του 2ου ΠΕΚΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςε
ςυνεργαςία με τα Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόςμου και Νεάπολθσ διοργανϊνουν δφο εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτθν
ζκκεςθ «Σα ορυκτά και ο άνθρωποσ», ςτο Αριςτοτζλειο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ
(Προβλιτα Α, Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ) τθν Σρίτθ 15/10/2019 και τθν Σετάρτθ 16/10/2019. Για τθν κάκε
επίςκεψθ ϊρα προςζλευςθσ των εκπαιδευτικϊν ορίηεται θ 12:00 και θ κάκε επίςκεψθ κα διαρκζςει
ζωσ τισ 13:45.
Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων, οι οποίεσ είναι δωρεάν για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα
επιλεγοφν, κα πραγματοποιθκεί ξενάγθςθ ςτθν ζκκεςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται δφο διακριτζσ
βαςικζσ ενότθτεσ: α. θ ςπουδαιότθτα και οι χριςεισ των ορυκτϊν ςτθν κακθμερινότθτα και
γενικότερα ςτθ ηωι του ανκρϊπου, β. τα ορυκτά ςτθν τζχνθ. Η ζκκεςθ περιλαμβάνει επίςθσ
διαδραςτικό ςτακμό που αφορά τα ορυκτά ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ενϊ κατά τθ διάρκειά τθσ
πραγματοποιείται προβολι ταινίασ που δείχνει τθν εξζλιξθ τθσ αξιοποίθςθσ των ορυκτϊν από τθν
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.
τθν κάκε επίςκεψθ μποροφν να ςυμμετάςχουν ζωσ είκοςι πζντε (25) ςυνολικά εκπαιδευτικοί,
αναλογικά από τα δφο Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται,
παρακαλοφνται να επιλζξουν μία από τισ δφο επιςκζψεισ και να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ωσ την
Πζμπτη 10/10/2019 ςτθν θλεκτρονικι φόρμα: https://tinyurl.com/orykta.
Λόγω του περιοριςμζνου αρικμοφ διακζςιμων κζςεων, κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ
ανάλογα με τον χρόνο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Όςοι επιλεγοφν κα ενθμερωκοφν ςχετικά τθν
Παραςκευι 11/10/2019.
Παρακαλοφνται οι κ.κ. Δ/ντζσ/ -φντριεσ των χολικϊν Μονάδων να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΠΕ04 του ςχολείου τουσ και να διευκολφνουν τθ ςυμμετοχι όςων
ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτισ εκπαιδευτικζσ αυτζσ επιςκζψεισ.
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