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«Σάββατα με τους Επιστήμονες» 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

(1ο και 3ο Σάββατο κάθε μήνα) 
 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 
«Τεχνολογία και Φύση» 

 
Για ποιο λόγο θαυμάζουμε τα αρχιτεκτονήματα του Gaudi; 

Με ποιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε απαρατήρητοι δίπλα από έναν καρχαρία; 
Πώς θα αισθανόταν μια σαύρα εάν έβλεπε έναν άνθρωπο να περπατάει στο ταβάνι;  

Ποια πλάσματα της φύσης θα έπρεπε να είχαν ελεύθερη είσοδο σε όλα τα αεροπλάνα; 
 

Ελάτε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για να 
γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για την τεχνολογία και τη φύση. Σας περιμένουμε ακόμη 
για να παίξουμε, να εξερευνήσουμε και να φτιάξουμε κατασκευές! 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 

11:00-12:00 Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα «Τεχνολογία και Φύση» με την κ. Χάρις Μαυρουδή, Εκπαιδευτικό 
με ΜSc. στις Νέες Τεχνολογίες. 

12:00-14:00 «Στο Εργαστήριο του Επιστήμονα»: Η φύση κινείται και εμείς την προγραμματίζουμε.  
12:00-14:00 «Μια μέλισσα ρομπότ στα χέρια σας»: Τα παιδιά γνωρίζονται με ένα ρομπότ μέλισσα και 

συνεργάζονται μαζί του για να λύσουν ένα παιχνίδι γρίφων. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της 
εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου (για ηλικίες από 4 μέχρι και 7 ετών). 

12:00-14:00 «Άγγιξε ένα πλάσμα της φύσης και γίνε υπερήρωας»: Τα παιδιά ερευνούν τους οργανισμούς του 
Μουσείου, συλλέγουν πληροφορίες για τις ικανότητές τους και δημιουργούν ένα δικό τους ήρωα.  
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα της εκδήλωσης στο χώρο της υποδοχής του Μουσείου (για ηλικίες 
από 8 ετών και πάνω). 

12:00-14:00 Στον Ερευνότοπο δημιουργούμε τα δικά μας ρομπότς με ανακυκλώσιμα υλικά, φαντασία και πολύ 
εφευρετικότητα (για όλες τις ηλικίες). 

 
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι πρέπει να έχουν την ευθύνη των παιδιών τους  

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

 

Γενική είσοδος 5€ 

 

Δωρεάν είσοδος για: 
 Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» 

 Παιδιά κάτω των 4 ετών και ΑμεΑ 
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