
ΜΟΤΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑΜΟΤΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑΜΟΤΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  

Ειδικά σχεδιασμζνες για το γνωστικό επίπεδο 
κάθε τάξης, μζσω βιωματικής μάθησης 

 

Πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια  
τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

Η διάρκειά τουσ είναι από 1-2 ϊρεσ.  
Απευκφνονται ςε ομάδεσ ζωσ 30 ατόμων.  

Η ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ  
πραγματοποιείται με ραντεβοφ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίας  
Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ  

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
Πανεπιςτθμιοφπολθ,Ρίο-Πάτρα Αχαϊασ 

Σθλ. 2610 996732, 969973, 969972,  
Φαξ 2610969799 

Email stmuseum@upatras.gr,  
stmuseuminfo@upatras.gr 

για Μακθτζσ  Γυμναςίου & Λυκείου  

 

 Γνωριμία με τθν ιςτορία του ραδιοφϊνου. 

 Κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ λειτουργίασ του. 

 φγκριςθ δυνατοτιτων ραδιοφϊνου, από παλιά ζωσ 
ςιμερα. 

 Κατανόθςθ των αρχϊν φυςικισ που υποςτθρίηουν τθ 
λειτουργία του. 

 Ενεργοποίθςθ παρατθρθτικότθτασ, αιςκιςεων, 
φανταςίασ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

για Μακθτζσ Γυμναςίου & Λυκείου  

 

 Γνωριμία με τον κόςμο του ιχου.  

 Ανάπτυξθ φυςικισ διαίςκθςθσ ςχετικά με τθν αντίλθψθ 
τθσ φφςθσ του ιχου.  

 Καλλιζργεια ενδιαφζροντόσ για τθν επιςτιμθ και τισ 
μεκόδουσ τθσ ςτθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ των 

φυςικϊν φαινομζνων. 

 Ενεργοποίθςθ  περιζργειάσ και πρόκλθςθ δθμιουργικϊν 
ερωτθμάτων. 
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για Μακθτζσ Γυμναςίου & Λυκείου  

 

 Γνωριμία με παλαιότερα μζςα ανταλλαγισ μθνυμάτων. 

 Κατανόθςθ  εξζλιξθσ και λειτουργίασ τθλζγραφου. 

 φγκριςθ δυνατοτιτων τθλζγραφου, με παλαιότερουσ 
τρόπουσ. 

 Κατανόθςθ  αρχϊν φυςικισ για λειτουργία τθλζγραφου. 

 Ενεργοποίθςθ παρατθρθτικότθτασ, αιςκιςεων, 
φανταςίασ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

για Μακθτζσ Γυμναςίου  
 
 Κατανόθςθ  εξζλιξθσ,  λειτουργίασ και δυνατοτιτων  

Διαδικτφου. 

 φγκριςθ  δυνατοτιτων  με παλαιότερουσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ. 

 Ανάπτυξθ βιωμάτων πάνω ςτουσ κινδφνουσ του 
διαδικτφου. 

 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ του. 

 Ενεργοποίθςθ αιςκιςεων & φανταςίασ, άςκθςθ  
παρατθρθτικότθτασ και ζκφραςθ ιδεϊν . 

για Μακθτζσ Γυμναςίου & Λυκείου  

 

 Γνωριμία με παλαιότερα μζςα μετάδοςθσ φωνισ . 

 Κατανόθςθ εξζλιξθσ και  λειτουργίασ τθλζφωνου. 

 φγκριςθ δυνατοτιτων τθλεφϊνου, με παλαιοφσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ. 

 Κατανόθςθ αρχϊν φυςικισ για τθ λειτουργία τθλζφωνου. 

 Καλλιζργεια καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ χριςθ τθλζφωνου. 

 Ενεργοποίθςθ αιςκιςεων, φανταςίασ, παρατθρθτικότθτάσ, 
ζκφραςθ ιδεϊν, δθμιουργικι ζκφραςθ.  

για Μακθτζσ Γυμναςίου & Λυκείου  

 Γνωριμία με παλαιότερα μζςα μετάδοςθσ φωνισ & 
ανταλλαγισ μθνυμάτων.  

 Κατανόθςθ εξζλιξθσ και λειτουργίασ κινθτοφ. 

 φγκριςθ δυνατοτιτων κινθτοφ, με παλαιά μζςα 
επικοινωνίασ. 

 Κατανόθςθ  αρχϊν φυςικισ που υποςτθρίηουν τθ 
λειτουργία του κινθτοφ. 

 Κατανόθςθ των κινδφνων θλεκτρομαγνθτικισ 
ακτινοβολίασ και κανόνων ςωςτισ χριςθσ κινθτοφ. 

 Ενεργοποίθςθ παρατθρθτικότθτασ, αιςκιςεων, 
φανταςίασ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ ςτθ χριςθ του.  


