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Ο Διευθυντής του Μου
υσείου Ορρυκτολογίας και Πετρολογίας Κ
Καθηγητής Αθανάσιοςς
Κατερινόποουλος σας πρροσκαλεί:
Τις Κυριακές 20 και 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκ
κεμβρίου 20
016 και ώρεες 10:00 – 14:00, στηνν
εκδήλωση ««Πρωινά Κυ
υριακής στο Μουσείο Ορυκτολογγίας».

Με νέες εκπαιδ
δευτικές δρ
ραστηριότηττες και ξενα
αγήσεις ΔΩ
ΩΡΕΑΝ για όόλη την οικ
κογένεια. Για
α
να
ν γνωρίσουυμε μικροί και
κ μεγάλοι από κοντά ττον υπέροχο
ο κόσμο τωνν ορυκτών κκαι των πετρ
ρωμάτων. Να
α
μαγευτούμεε από την ομ
μορφιά των πολύτιμων λίθων και τον
τ φθορισμ
μό των ορυκκτών, την ιδδιαιτερότητα
α
των μετεωρριτών και τα μυστικά των ηφαιστείω
ων.
Με νέα
α διαδραστιικά παιχνίδ
δια, οι μικρ
ροί μας φίλλοι
επισ
σκέπτες, θα συμμετάσχχουν σε ένα
α πανηγύρι ανακαλύψεω
α
ων
και περιπέτειας.
π
. Θα φτιάξουυν τους δικο
ούς τους κρυ
υστάλλους, θθα
δοκιιμαστούν σεε γνώσεις ααλλά και ταχχύτητα, θα ανακαλύψουυν
την άγρια ομορφιά των ηφααιστείων κα
αι θα νιώσου
υν τον πυρετ
ετό
του χρυσού όπω
ως οι πρώτοοι χρυσοθήρεες, ψάχνοντας στην άμμμο
για να
ν βρουν τους κρυστάλλλους που θα
α πάρουν μαζί τους.
α πραγματοπ
ποιηθεί για πέμπτη χρο
ονιά η «Έκθ
θεση Ελλήννων Συλλεεκτών Ορυκτών»,
Παρράλληλα, θα
μεε συλλογές ορυκτών απ
πό όλο τον κόσμο.
Το επιστημονικ
κό επιτελείο του Μουσεείου οργανώννει το διαδρ
ραστικό και εκπαιδευτικ
κό υπόβαθροο
αυτής της εκκδήλωσης.

Είσοοδος και συμμετοχ
σ
χή στις δρ
ράσεις: ΔΩ
ΩΡΕΑΝ για
γ όλη τη
ην οικογέννεια.
Μουσείο Ορρυκτολογίας & Πετρολογγίας
Ισόγειο Τμήματος Γεωλοογίας & Γεω
ωπεριβάλλονττος,
Πανεπιστημ
μιούπολη Ζωγγράφου.
Είσοδος απόό κεντρική πύύλη, επί της οδού Ούλωφ
φ
Πάλμε.
η η δήλωση συμμετοχής στις δράσεεις,
Απαραίτητη
καθημερινά 09:00 – 15:000, στα τηλέφ
φωνα:
210-72741122 και 72741880
e-mail : minneralmuseum
m@geol.uoa.g
gr
ogy
http://museuums.geol.uoaa.gr/mineralo
www.faceboook.com/MinneralogyAnd
dPetrologyMuuseum

