
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΜΒΡΟΤ GÖKÇEADAATATÜRKANADOLULİSESİ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 

Σρίτη, 11 Ιουνίου 2019 

 Πρωινθ ζώνη 

10.00 πμ Επίςκεψθ μακθτϊν του Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ Παναγιάσ 

 Πλανθτάριο* 

 Παρατιρθςθ με το θλιακό τθλεςκόπιο* 

 Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του Σχολείου 

 
12.00    Συμμετοχι των μακθτϊν του Γυμναςίου ςτθ δράςθ Πείραμα του 

Ερατοςκζνθ από τθν ομάδα του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (ΕΑΑ)*. 

 
13.00 μμ 

 
Επίςκεψθ μακθτϊν του Γυμναςίου τθσ Παναγιάσ 

  Πλανθτάριο* 

 Παρατιρθςθ με θλιακό τθλεςκόπιο* 

 Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του Σχολείου 

 

 Απογευματινθ ζώνη 

19.00 μμ Εναρκτιριεσ ομιλίεσ και χαιρετιςμοί 

19.30 μμ “Από τον Απόλλωνα ςτθν Άρτεμθ. Θ κατάκτθςθ τθσ Σελινθσ”. 

Ομιλθτισ ο Πρόεδροσ του Συλλόγου Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ Θράκθσ (ΣΕΑΘ) 

Ανδρζασ Αμανατίδθσ* 

20.30 μμ Αναχϊρθςθ από το Σχολείο και ςυνάντθςθ ςε τοποκεςία ςτον Κζφαλο 

21.00 μμ Σφντομθ διάλεξθ Ουρανογραφίασ από το ΕΑΑ: Παρουςίαςθ των αςτεριςμϊν και των 

αςτζρων που εμφανίηονται ςτον καλοκαιρινό ουρανό 

21.30 μμ Ζναρξθ αςτροπαρατιρθςθσ 

 

 

 

 

*Οι δράςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αυλι του Ελλθνικοφ Γυμναςίου - Λυκείου τθσ Ίμβρου. 

Σθμ: Κατά τθ διάρκεια όλων των δράςεων το Πλανητάριο κα λειτουργεί με ελεφκερθ είςοδο για το κοινό. 

 



Σετάρτη 12 Ιουνίου 2019 

 

 Πρωινθ ζώνη 

10.00 πμ Σεμινάριο Αςτρονομίασ ςτο αμφικζατρο του Πανεπιςτθμίου Ίμβρου από τον Αςτρονόμο 
TamerAkin 
 

11.00 πμ Επίςκεψθ του Ελλθνικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου και Νθπιαγωγείου 

 Συμμετοχι ςτθ Δράςθ “Εκτόξευςθ Νεροπυραφλων” που κα πραγματοποιθκεί 

από τθν ομάδα του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (ΕΑΑ)* 

 Πλανθτάριο* 

 Παρατιρθςθ με το θλιακό  τθλεςκόπιο* 

 “Βροχι των αςτεριϊν”: Διαδραςτικι αφιγθςθ από τθ ςυγγραφζα Βάςια 

Μϊραλθ* 

 Εργαςτιρι ηωγραφικισ* 

12.00  Επίςκεψθ των μακθτϊν του Λυκείου Παναγιάσ  

 Πλανθτάριο* 

 Παρατιρθςθ με το θλιακό τθλεςκόπιο* 

 
 

 Απογευματινθ ζώνη 

18.00 μμ “Θ μικρι μασ γειτονιά”: Παρουςίαςθ τθσ Αναςταςίασ Ηαφειροποφλου (ΣΕΑΘ)* 
 

18.00 μμ “Σεμινάριο φωνθτικισ ” από τθν EzgiCeylan για τουσ μακθτζσ* 
 

18.30 μμ “Γιατί οι εκλείψεισ ςυμβαίνουν τόςο ςπάνια;” : Παρουςίαςθ αςτρονομικοφ φαινομζνου 
από τουσ μακθτζσ του Λυκείου τθσ Παναγιάσ* 
 

19.00 μμ “Φαινόμενθ κίνθςθ πλανθτϊν”: Παρουςίαςθ αςτρονομικοφ φαινομζνου από τουσ 
μακθτζσ του Ελλθνικοφ Λυκείου* 
 

19.30 μμ “Ο ιχοσ του διαςτιματοσ”: Παρουςίαςθ από τθ Φιόρθ- Αναςταςία Μεταλλθνοφ (ΕΑΑ)* 
 

21.00 μμ Συναυλία από δφο μουςικά ςφνολα από τθν Ακινα και τθν Κωνςταντινοφπολθ.* 
 

 

 

*Οι δράςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αυλι του Ελλθνικοφ Γυμναςίου - Λυκείου τθσ Ίμβρου. 

Note: Κατά τθ διάρκεια όλων των δράςεων το Πλανητάριο κα λειτουργεί με ελεφκερθ είςοδο για το κοινό. 


