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ΘΕΜΑ: Δεύςεοη διδακςική επίρκεφη ςηπ Γ΄ ςάνηπ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Θερραλξμίκηπ ρςξ 
Κέμςοξ Διάδξρηπ Επιρςημώμ και Μξσρείξ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ. 

 

Tημ Πέμπςη 22 Νξεμβοίξσ 2018 ξι μαθηςέπ ςηπ Γ΄ ςάνηπ πξσ διδάρκξμςαι χπ 2η Ξέμη Γλώρρα ςα 
Γεομαμικά, θα ποαγμαςξπξιήρξσμ ςη δεύςεοη διδακςική ςξσπ επίρκεφη, ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ 
Φσρικήπ και ςηπ Τευμξλξγίαπ. Η επίρκεφη πεοιλαμβάμει νεμάγηρη ρςιπ εκθέρειπ «Αουαία Ελλημική 
Τευμξλξγία» και «Αουαία Κιμέζικη Επιρςήμη και Τευμξλξγία», ρςξ Κέμςοξ Διάδξρηπ Επιρςημώμ και 
Μξσρείξ Τευμξλξγίαπ ΝΟΗΣΙΣ. 

Οι μαθηςέπ θα επιρκετθξύμ ςη μόμιμη έκθερη «Αουαία Ελλημική Τευμξλξγία» και θα γμχοίρξσμ 
αμςιποξρχπεσςικά δείγμαςα ςχμ ςευμξλξγικώμ επιςεσγμάςχμ ςηπ αουαίαπ Ελλάδαπ πξσ ατξοξύμ 
διάτξοξσπ ςξμείπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ, όπχπ ςχμ καςαρκεσώμ, ςηπ μηυαμξλξγίαπ, ςηπ μασπηγικήπ, 
ςξσ πξλέμξσ, ςχμ ςηλεπικξιμχμιώμ, ςχμ μεςοηςικώμ ξογάμχμ και ςχμ ασςξμαςιρμώμ. Τα 
ρσγκεκοιμέμα εκθέμαςα αμςαμακλξύμ ςιπ ςευμικέπ και ςξ πξλιςιρμικό πλαίριξ ρςξ ξπξίξ 
εμταμίρςηκαμ και απξςσπώμξσμ ςη ρημαρία και ςξμ οόλξ ςηπ ςευμξλξγίαπ ρςημ αμάπςσνη ςξσ 
αουαιξελλημικξύ πξλιςιρμξύ. Σςη ρσμέυεια, θα ακξλξσθήρει νεμάγηρη ςχμ μαθηςώμ ρςη μέα έκθερη 
«Αουαία Κιμέζικη Επιρςήμη και Τευμξλξγία», η ξπξία πεοιλαμβάμει μεοικά από ςα πιξ ανιξθαύμαρςα 
ςευμξλξγικά επιςεύγμαςα ςξσ κιμέζικξσ πξλιςιρμξύ. Η έκθερη αμαπςύρρεςαι ρε ςέρρεοειπ βαρικέπ 
θεμαςικέπ εμόςηςεπ, πξσ ατξοξύμ ρςημ αρςοξμξμία και ςη μέςοηρη ςξσ υοόμξσ, ρςη μασριπλξΐα και 
ςξμ ποξραμαςξλιρμό, ρςημ σταμςξσογία και ςξ κέμςημα, ρςημ καςαρκεσή υαοςιξύ και ςημ εκςύπχρη, 
επιβεβαιώμξμςαπ ςημ άπξφη όςι ξ ρύγυοξμξπ κόρμξπ απξςελεί ποξψόμ ρύμθερηπ ςχμ επιςεσγμάςχμ 
Αμαςξλήπ και Δύρηπ. 

Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διδακςικήπ επίρκεφηπ ξι μαθηςέπ θα επιρςοέφξσμ ρςξ Συξλείξ, από όπξσ 
θα αμαυχοήρξσμ για μα επιρςοέφξσμ ρςα ρπίςια ςξσπ με ςα ρυξλικά λεχτξοεία ή ςα ιδιχςικά 
ασςξκίμηςα ςχμ γξμέχμ ςξσπ, χπ ρσμήθχπ, ρςιπ 14:50.  
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