
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 

1.    Η οργάνωση μιας τέτοιας επίσκεψης 
για τους μαθητές του σχολείου είναι μια 

απλή διαδικασία. Η παρουσίαση γίνεται 
στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας. Δεν απομακρύνονται οι μαθητές 
από το χώρο του σχολείου. 

2.     Η παρουσίαση διαρκεί όσο μια 

διδακτική ώρα. Αυτό διευκολύνει στην 
ομαλή διεξαγωγή του υπόλοιπου σχολικού 

προγράμματος κι έτσι δεν διαταράσσεται η 

λειτουργία του σχολείου. 

3.     Η θολωτή αίθουσα τοποθετείται και 
τίθεται σε λειτουργία σε 15 λεπτά, όσο 

δηλαδή ένα σχολικό διάλειμμα. 

4.     Απαιτείται μόνο μια απλή παροχή 

ρεύματος και υπάρχει η δυνατότητα 

τοποθέτησης είτε σε εσωτερικό χώρο και 
σε εξωτερικό. Οι απαιτούμενες διαστάσεις 
για το εσωτερικό χώρο είναι 6 μέτρα 

διάμετρος και 3,10 μέτρα ύψος. 

5.     Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 
προβολών είναι κατάλληλο για όλες τις 
ηλικίες και εμπλουτίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Είναι κατάλληλο και για παιδιά 

ΑΜΕΑ. 

6.     Το θέαμα κάθε ταινίας περιλαμβάνει 
προβολές σε FULL HD εικόνα και Dolby 

Surround ήχο. 

7.   Το προσωπικό είναι άρτια 

εκπαιδευμένο και με κατάρτιση στην 
παρουσίαση θεαμάτων που αφορούν σε 
παιδιά. 

8.     Το κινητό πλανητάριο πληροί τις πιο 

αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. 

9.  Έχει καταχωρηθεί στη Δικτυακή 

Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 
προτεινόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις 
από τη  Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές ανυπομονούν να μπουν 

στο κινητό πλανητάριο εκφράζοντας 

μια αίσθηση θαυμασμού και 
ανακάλυψης για το μοναδικό αυτό 

ψηφιακό περιβάλλον . 

Ενθαρρύνει τα νεαρά 
μυαλά να είναι περίεργα 
για τα θαύματα του 
σύμπαντος!

Ένα ιδανικό περιβάλλον ψυχαγωγίας 

για τα παιδιά όπου με πρωτότυπο 

τρόπο λαμβάνουν εντυπωσιακές 

επ ιστημονικές πληροφορίες . Όλες 

οι προβολές είναι συναρπαστικές με 

αποτέλεσμα να ενθαρρύνουν την 

περιέργεια και το επ ιστημονικό 

ενδιαφέρον των μαθητών . 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Το κινητό πλανητάριο είναι διαθέσιμο για 

επισκέψεις σε σχολεία όχι μόνο στον 
νομό Αττικής αλλά σε όλη την επικράτεια! 

Κάθε σχολική μονάδα παύει να ανησυχεί 
για το υψηλό κόστος αλλά και τη δυσκολία 

της διοργάνωσης μιας εκδρομής σε ένα 

εξωτερικό πλανητάριο. Οι μαθητές
βιώνουν και απολαμβάνουν την εμπειρία 

μιας πολύτιμης εκπαιδευτικής πηγής με 
ελάχιστο κόστος. 

Το κόστος επίσκεψης για το νομό Αττικής 
ανέρχεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή (με 
ελάχιστη συμμετοχή 80 μαθητών). Για την 
υπόλοιπη Ελλάδα το κόστος συμμετοχής 
είναι 6 ευρώ ανά μαθητή.  
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