«Μακαίνω πώσ λειτουργεί το Ραδιόφωνο»
για Μακθτζσ Ε & Σ Δθμοτικοφ

 Κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ λειτουργίασ του.
 φγκριςθ δυνατοτιτων ραδιοφϊνου, από παλιά ζωσ ςιμερα.
 Κατανόθςθ των αρχϊν φυςικισ που υποςτθρίηουν τθ
λειτουργία του.

ΜΟΤΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ

Ειδικά σχεδιασμζνες για κάθε ηλικία μζσω
βιωματικής μάθησης

«Ζωντανεφω το Ραδιόφωνο»
για Μακθτζσ Γ & Δ Δθμοτικοφ

Κατανόθςθ λειτουργίασ ραδιοφϊνου.
Γνωριμία με θλεκτρονικά ςτοιχεία που αποτελείται.
φνδεςθ ραδιοφϊνου με άλλα μζςα που χρθςιμοποιοφςαν οι
άνκρωποι για να διαςκεδάηουν (φωνόγραφοσ, πικ-άπ κά).
Κατανόθςθ ρόλου ραδιοφϊνου ςε ψυχαγωγία, ενθμζρωςθ,
επικοινωνία.

«Ραδιοφωνάηοντασ»
για το Νθπιαγωγείο και τθν Α & Β Δθμοτικοφ

Γνωριμία με τθ λειτουργία του ραδιοφϊνου.
Γνωριμία με τα θλεκτρονικά ςτοιχεία που αποτελείται.
Γνωριμία με διάφορετικά είδθ ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν.
Κατανόθςθ τθσ μονόδρομθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ του
ραδιοφϊνου με τον άνκρωπο,
Κατανόθςθ του ρόλου του ραδιοφϊνου ςε ψυχαγωγία,
ενθμζρωςθ & επικοινωνία.

Πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια
τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
Η διάρκειά τουσ είναι από 1-2 ϊρεσ.
Απευκφνονται ςε ομάδεσ ζωσ 30 ατόμων.
Κφριοι ςτόχοι: εξοικείωςθ με το ιδιαίτερο είδοσ μουςείου,
ςυνεργαςία, καλλιζργεια δεξιοτιτων, ενεργοποίθςθ
αιςκιςεων, φανταςίασ, παρατθρθτικότθτασ,
ζκφραςθ ιδεϊν, δθμιουργικι ζφραςθ.
Η ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ πραγματοποιείται με ραντεβοφ.
τοιχεία Επικοινωνίασ
Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν
Πανεπιςτθμιοφπολθ,Ρίο-Πάτρα Αχαϊασ
Σθλζφωνα: 2610969973, 2610969972, 2610 996732
Email: stmuseum@upatras.gr
stmuseuminfo@upatras.gr
Fax: 2610969799

«Η Επικοινωνία παλιά και ςιμερα»
για Μακθτζσ Γ & Δ Δθμοτικοφ

 Γνωριμία με διαφορετικά μζςα επικοινωνίασ από απόςταςθ,
από τθν αρχαία εποχι μζχρι ςιμερα.
 φγκριςθ επικοινωνίασ πρόςωπο με πρόςωπο & επικοινωνίασ
από απόςταςθ.
 Κατανόθςθ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ ενόσ κϊδικα επικοινωνίασ.
 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ μζςων.

«Μακαίνω πώσ λειτουργεί ο Σθλζγραφοσ»
για Μακθτζσ Ε & Σ Δθμοτικοφ

 Γνωριμία με παλαιότερα μζςα ανταλλαγισ μθνυμάτων.
 Κατανόθςθ εξζλιξθσ και λειτουργίασ τθλζγραφου.
 φγκριςθ δυνατοτιτων τθλζγραφου, με παλαιότερουσ
τρόπουσ ανταλλαγισ μθνυμάτων.
 Κατανόθςθ αρχϊν φυςικισ που ςτθρίηουν τθ λειτουργία του.

«Σα μθνφματα κρφφτθκαν ςτο μουςείο»
για Μακθτζσ Νθπιαγωγείου και Α & Β Δθμοτικοφ

 Επαφι με αντικείμενα, φορείσ πολ/πλϊν μθνυμάτων.
 Γνωριμία με διαφορετικά μζςα ανταλλισ μθνυμάτων.
 Προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τεχνολογικι εξζλιξθ και τθσ ςυμβολισ
τθσ ςτθ διάδοςθ των μθνυμάτων.

«Σο ταξίδι τθσ φωνισ»
για Μακθτζσ Νθπιαγωγείου και Α & Β Δθμοτικοφ

 Γνωριμία με μζςα επικοινωνίασ /τθλζφωνα παλαιότερων
εποχϊν.
 Κατανόθςθ των διαφορετικϊν τρόπων μζςω των οποίων
ταξιδεφει θ φωνι.
 Κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ των ςυςκευϊν τθλεφϊνου.

«Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο»
για Μακθτζσ Δ, Ε & Σ Δθμοτικοφ

 Κατανόθςθ εξζλιξθσ, λειτουργίασ & δυνατοτιτων Διαδικτφου.
 φγκριςθ με παλαιότερουσ τρόπουσ επικοινωνίασ.
 Ανάπτυξθ βιωμάτων πάνω ςτουσ κινδφνουσ του διαδικτφου.
 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ για αντιμετϊπιςθ κινδφνων.
 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ του.

«Μακαίνω πώσ λειτουργεί το Σθλζφωνο»
για Μακθτζσ Ε & Σ Δθμοτικοφ

 Γνωριμία με παλαιότερα μζςα μετάδοςθσ φωνισ.
 Κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και λειτουργίασ του τθλεφϊνου.
 φγκριςθ δυνατοτιτων τθλεφϊνου, με παλαιοφσ τρόπουσ
επικοινωνίασ.
 Κατανόθςθ αρχϊν φυςικισ για τθ λειτουργία του τθλεφϊνου.
 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ του τθλεφϊνου.

«Περιπζτειεσ ςτθν Αραχνοϊςτόπολθ»
για Μακθτζσ Νθπιαγωγείου και Α & Β Δθμοτικοφ

 Κατανόθςθ, λειτουργίασ και δυνατοτιτων Διαδικτφου.
 Ανάπτυξθ βιωμάτων πάνω ςτουσ κινδφνουσ του διαδικτφου.
 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ του.
 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ για αντιμετϊπιςθ κινδφνων.

