
Το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο ςτην Προςοτςάνη 

Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικοφ Σχολείου Προςοτςάνησ 

διοργανϊνει προβολζσ με το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο - Planetarium on the Go   

 

το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 

ςτθν Αίθουςα Πολλαπλϊν Χρήςεων του Δήμου Προςοτςάνησ 

 

Παράλλθλα με τισ προβολζσ, εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ, κα 

πραγματοποιείται και παρατήρηςη με τηλεςκόπιο του Ηλίου μζςω ειδικοφ θλιακοφ 

φίλτρου κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και του ζναςτρου ουρανοφ το βράδυ. 

 

Πρόγραμμα προβολϊν 

 11:00   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ (4+) 

 11:40   Αποχαιρετϊντασ το Cassini – Εξερευνϊντασ τον Κρόνο (6+ & ενήλικεσ) 

 12:10   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ 

 12:50   Από Τθ Γθ Στο Σφμπαν (8+ & ενήλικεσ) 

 13:30   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ 

 14:10   Αποχαιρετϊντασ το Cassini – Εξερευνϊντασ τον Κρόνο 

 Διάλειμμα  

 16:00   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ 

 16:40   Από Τθ Γθ Στο Σφμπαν 

 17:20   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ 

 18:00   Αποχαιρετϊντασ το Cassini – Εξερευνϊντασ τον Κρόνο 

 18:30   Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ 

 19:10   Από Τθ Γθ Στο Σφμπαν 

 19:50   Αποχαιρετϊντασ το Cassini – Εξερευνϊντασ τον Κρόνο 

 20:20   Από Τθ Γθ Στο Σφμπαν 

   

Oι περιγραφζσ και τα τρζιλερ των ταινιϊν κόλου ςτθ διεφκυνςθ: 

www.planetariumotg.gr/productions    

 

Το Φορθτό Ψθφιακό Πλανθτάριο, το μόνο φορητό πλανητάριο με ςταθερό θόλο για 

υψηλήσ ποιότητασ προβολή, προβάλλει ψθφιακζσ παραςτάςεισ θμιςφαιρικισ οκόνθσ 

πλιρουσ κόλου (360◦), ςε ζναν ςυναρμολογοφμενο κόλο διαμζτρου 6 μζτρων με επιφάνεια 

οκόνθσ 57 m2, προςφζροντασ ςτουσ κεατζσ μία μοναδική οπτικοακουςτική εμπειρία. 

Δείχνοντασ τισ ςυναρπαςτικζσ ανακαλφψεισ ςτθν εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ, ςυμβάλει 

ςτθν κατανόθςθ του κόςμου γφρω μασ, ανοίγει τουσ ορίηοντεσ των κεατϊν, εμπνζει και 

εκπαιδεφει για όςα μασ περιβάλλουν για τθν ίδια τθ Γθ και τθ κζςθ μασ ςτο ςφμπαν. 

Περιςςότερα: http://planetariumotg.gr/forito.html  

  

http://www.planetariumotg.gr/productions
http://planetariumotg.gr/forito.html


Οι πλανθταριακζσ παραςτάςεισ που κα προβλθκοφν είναι: 

1) Από τη Γη ςτο Σφμπαν  

Η παράςταςθ είναι ζνα μοναδικό ταξίδι ςτο Σφμπαν. Μετά από μια ςφντομθ 

αναφορά ςτθν Αςτρονομία των Αρχαίων, μασ ταξιδεφει ςτο Ηλιακό μασ ςφςτθμα, 

ςτα άςτρα, τον Γαλαξία μασ, ςτο Σφμπαν, όπωσ αυτά περιγράφονται από τθν 

ςφγχρονθ επιςτιμθ. 

2) Ο Μαγεμζνοσ Ύφαλοσ - Kaluoka 'Hina (Προτείνεται για Ηλικίεσ 5+) 

Η ταινία μασ μεταφζρει ςτα βάκθ τθσ κάλαςςασ ςε ζναν κοραλλιογενι φφαλο, ζνα 

μοναδικό κόςμο, πολφχρωμο και ξζνο, γεμάτο περιπζτειεσ και κίνδυνουσ, αινίγματα 

και μυςτιρια, παλιοφσ κρφλουσ και μφκουσ... ζνα κόςμο που κατοικείται από 

πλάςματα με χιοφμορ και κάρροσ, αξιαγάπθτα και παράξενα, γοθτευτικά και 

επικίνδυνα. 

3) Αποχαιρετϊντασ το Cassini - Εξερευνϊντασ τον Κρόνο  

Μετά από 20 χρόνια ςτο διάςτθμα, θ διαςτθμοςυςκευι Cassini ιταν μία από τισ πιο 

επιτυχθμζνεσ διαςτθμικζσ αποςτολζσ ςτθν εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ. 

Ακολουκιςτε το ςυναρπαςτικό ταξίδι του Cassini, μάκετε για το περιβάλλον του 

Κρόνου και ανακαλφψτε τουσ μοναδικοφσ του δορυφόρουσ. 

 

 

Τισ περιγραφζσ και τα τρζιλερ των ταινιϊν κόλου κα βρείτε ςτθ διεφκυνςθ: 

http://planetariumotg.gr/productions.html  

 

Γενικι είςοδοσ: 3€ 

Κρατιςεισ κζςεων ανά προβολι ςτα τθλ: Ιωςηφίδου Ευαγγελίασ (6972924374) και 

Θεοδοςιάδου Δζςποινα (6940458193). 

Στθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ  είναι αναρτθμζνεσ όλεσ οι πλθροφορίεσ τθσ δράςθσ. 

 

 

Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων  

του 3ου Δημοτικοφ Σχολείου Προςοτςάνησ 

 

http://planetariumotg.gr/productions/2-productions-1.html
http://planetariumotg.gr/productions/21-kaluoka_hina.html
http://planetariumotg.gr/productions/52-farewell-cassini.html
http://planetariumotg.gr/productions.html

