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ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είχαν στην αρχαιότητα
αυτόματους πωλητές ποτών
κι αναψυκτικών; Ναι είχαν...
Πριν 4.000 χρόνια οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν αυτόματους
πωλητές, κινηματογράφο,
ρολόγια μοναδικής ακρίβειας
πόρτες που άνοιγαν
αυτόματα, έσβηναν τις
φωτιές με πυροσβεστικά
οχήματα και είχαν αυτόματο
μίξερ για τα ποτά τους!!!
Α...και βέβαια είχαν από
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακή η έκθεση Αρχαίας Ελληνικής
τεχνολογίας του καθηγητή Κώστα Κοτσανά!

avatonpress

Μου αρέσει!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ρομποτάκια μέχρι προσωπικά "λαπτοπ"...
Όλα αυτά δεν ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.. Η έκθεση της
Αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας του καθηγητή Κώστα Κοτσανά είναι κάτι
περισσότερο από εντυπωσιακή. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μικρό
μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας. Το πλήθος
των μαθητών που την επισκέπτεται από το πρωί της Πέμπτης, εντυπωσιάζεται
ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών
ιδιαίτερα...
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Στείλε την είδηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΗΛΕΣ

Translate
Επιλογή γλώσσας ▼

Τοπικά νέα & Θέσεις εργασίας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΥΚΙΕΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτός ο
του, για την εξατομίκευση
διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από
μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΈΓΙΝΕ

Πρόσφατες ειδήσεις
απο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τρία νέα παιδιά, μαθηματικοί, η Αλεξάνδρα Στυλιανίδου, η Βαρβάρα Σουκιούρογλου
και ο Γεράσιμος Παυλίδης με κέφι, υπομονή και διάθεση εξηγούν στους μαθητές το
τί και το πως, αντικρίζοντας στα παιδικά μάτια έκπληξη και θαυμασμό, αλλά και
πολύ εύστοχες ερωτήσεις...!!!
Για την έκθεση μίλησε ο καθηγητής Κώστας Κοτσανάς ο οποίος το μεσημέρι της
Πέμπτης παρουσίασε τα καταπληκτικά εκθέματα και τη λειτουργία τους σε ειδική
διάλεξη, σε μαθητές Λυκείων, στο Χώρο Τεχνών.

Πανελλήνιες 2016: Αναλυτής κάνει
εκτιμήσεις για τις βάσεις -«Σφαγή» στις
περιζήτητες σχολές

Η πρόταση για το νέο Λύκειο (4ετές
γυμνάσιο, 2ετές Λύκειο, αλλαγές στα
μαθήματα)

Η έκθεση που θα είναι ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής λειτουργεί στα
πλαίσια του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
που πραγματοποιείται στη Βέροια.

http://www.avatonpress.gr/2014/11/video_38.html
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Δείτε σε βίντεο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την έκθεση και δηλώσεις
επισκεπτών, ξεναγών και του καθηγητή Κώστα Κοτσανά.
Στο ρεπορτάζ ειναι ο Τάσος Καμπάνης, ιδιοκτήτης του Ράδιο- AVENA, επίσης
χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου, όπως και το Verianet.gr και το InVeria.gr.

2014 11 06 ΕΜΕ έκθεση Κοτσανά
Φοβερό!!! Συμβόλαιο τιμής θα υπογράφουν
οι γονείς στα σχολεία

0:09 / 14:52

2014 11 06 ΕΜΕ διάλεξη Κοτσανά

^ Αρχή σελίδας

"Περιβάλλον και Αειφορία": 1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016, 2 &
3 Ιουνίου

0:14 / 25:59
Test your skills with millions of addicted players!Join the Pirates!
Άγνωστοι επιτέθηκαν στον Σκουρλέτη στα Εξάρχεια
Επενδυτικά σχέδια 70 δις ευρώ
The Most Exciting MMORPG You've Ever Played! Don't miss…Sparta

Πηγή: tro-ma-ktiko.blogspot.gr
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Σχολίασε κι εσύ!
0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Facebook Comments Plugin

Δέλεαρ για τo ΥΠΟΙΚ τα 1,1 εκατ. ΙΧ με κινητήρες 1.600 και 1.800 κ.εκ.
Ισόβια στον κολλητό του Άκη
Epic Game Banned in 12 Countries — Play Free! Sparta

http://www.avatonpress.gr/2014/11/video_38.html
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