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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 134 29/01/2020 

 

  Το PLANET PHYSICS είναι το μοναδικό θεματικό Μουσείο Φυσικής που λειτουργεί στην 

Αττική. Δημιουργήθηκε από Φυσικούς, με ιδιαίτερη αγάπη για τη Φυσική και τις Φυσικές 

 Επιστήμες, εμπνευσμένο από τα εντυπωσιακότερα Science Centers του εξωτερικού. Στις 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, άνω των 1000 τμ, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση με 

τρόπο διαδραστικό και βιωματικό, πάντα με την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

 Η Διαδραστική Έκθεση του PLANET PHYSICS αποτελείται από 33 διαδραστικά εκθέματα, 

κάποια εκ των οποίων είναι μοναδικά σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Τα εκθέματα είναι οργανωμένα σε 

θεματικές ενότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με βάση τις 

πιο σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η Έκθεση πλαισιώνεται από άρτια 

εξοπλισμένα εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιούνται δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

σχεδιασμένα από το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του PLANET PHYSICS. Τα 

εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αφορούν σε θεματικές ενότητες προσαρμοσμένες στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, τις γνώσεις και τις ηλικίες των μαθητών των αντίστοιχων τάξεων. 

Η επίσκεψη στο PLANET PHYSICS αποτελείται από: • Ξενάγηση στη Διαδραστική 

Έκθεση (διάρκεια 60’) • Πειραματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (διάρκεια 50’). 

Η προσφορά που δίδεται στα μέλη του Σωματείου μας είναι 5 ευρώ / άτομο  (στην τιμή 

περιλαμβάνεται η συμμετοχή στα πειράματα και η ξενάγηση) αντί της τιμής των 10 ευρώ. 

Τα μέλη μας θα μπορούν  να επισκεφτούν το χώρο του Planet Physics μέχρι και τέλος 

Απριλίου . Προσοχή !!!Το πρόγραμμα αφορά παιδιά άνω των 6 ετών. Όσοι επιθυμούν 

να συμμετέχουν θα πρέπει να καταθέσουν έως 7/2/2020 το ποσό των 5 ευρώ / άτομο 

στο λογαριασμό 0026.0104.91.0200112900 (Σωματείο Union Eurobank)  και να 

αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με  τα ονόματα στο mail 

nvasilakou@unioneurobank.gr – Τηλ: 2103624278 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 8033984 – 6907702624 (κα Ανυφαντή) 

Ιστότοπος: www.planetphysics.gr - Διεύθυνση: Αναπαύσεως 18, Βριλήσσια.  Ώρες Λειτουργίας:  

Τρίτη – Παρασκευή : Ξεναγήσεις 18:00  και 20:00  Πειράματα 19:00. Σαββατοκύριακα: 

Ξεναγήσεις 11:00 , 13:00, 17:00, 19:00  Πειράματα 12:00, 18:00. 
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