
Καφέ της Επιστήμης
Δευτέρα 12 Μαΐου, 
στις 19.00, 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Πίνουμε καφέ και συζητάμε με ειδικούς ενδιαφέροντα 
επιστημονικά ζητήματα. Σε συνεργασία με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Βρετανικό Συμβούλιο.  
Το θέμα του ερχόμενου Καφέ είναι: 

Ο μαγικός κόσμος των μελισσών: 
από το νέκταρ των λουλουδιών στον βασιλικό πολτό

Μαζί μας ο Ηλίας Παπαδόπουλος, κτηνίατρος αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., ο οποίος θα μας 
ξεναγήσει στον υπέροχο κόσμο των μελισσών με χρώματα 
λουλουδιών και αρώματα μελιού. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν 
την ευκαιρία να ακούσουν λεπτομέρειες για την ιδανική 
κοινωνία των μελισσών, που αποτελεί πρότυπο οργάνωσης 
και ανιδιοτέλειας. Ο κ. Παπαδόπουλος, επίσης, θα μας μιλήσει 
για τα ευεργετικά προϊόντα της κυψέλης, αλλά και για τους 
κινδύνους από τη νοθεία τους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διεθνής 
Ημέρα 
Μουσείων
Κυριακή 18 Μαΐου
Ο φετινός εορτασμός έχει σαν θέμα «Οι συλλογές 
των Μουσείων μας ενώνουν». Η έκθεση του 
Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ «Από τον Μορσικό Τηλέγραφο 
στο Κόκκινο Τηλέφωνο» που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις 
του ΝΟΗΣΙΣ, εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού αυτού, 
καθώς η συγκεκριμένη συλλογή του ΟΤΕ ενώνει τα δύο 
μουσεία, ενώνει το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών με το κοινό 
της Θεσσαλονίκης και ακόμη ενώνει τις μνήμες των
ηλικιωμένων με τη συνείδηση των νέων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μαϊος 2014
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Θερινή απόδραση 2014
Καλοκαιρινά πενθήμερα προγράμματα 
δημιουργικής απασχόλησης 
Για παιδιά από Α΄ - Γ΄ και από Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού
Περίοδοι διεξαγωγής: 16-20/6, 23-27/6 και 30/6-4/7

Στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την επιστήμη και την τεχνολογία, 
να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίσουν την αξία της 
επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας, και να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες 
και τα ενδιαφέροντά τους.  Περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, βιωματικά και 
δημιουργικά εργαστήρια, προβολές στο Πλανητάριο, το Κοσμοθέατρο και 
τον Προσομοιωτή, ομαδικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά εργαστήρια κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσφορά 2+1 
Ισχύει για τα σχολεία, Τρίτη με Παρασκευή, μόνο σε πλαίσιο 
προκρατήσεων. Με τον συνδυασμό 2 εκ των 
Πλανητάριο/Κοσμοθέατρο/Μουσείο Τεχνολογίας 
(χωρίς ξενάγηση) κερδίζετε ελεύθερη είσοδο σε 1 
(επιπλέον) προβολή του Πλανηταρίου. Για τους μικρούς φίλους: 
«Αστερισμοί & Μύθοι» ή «Οι φεγγαρίσιοι» 
Για τους μεγαλύτερους: «Η γη και εγώ» ή «Αστέρια των Φαραώ».

Για περισσότερες πληροφορίες... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκπαιδευτικά προγράμματα
 Το κάπνισμα στην Ελλάδα σήμερα 
και η σχέση του 
με το σύγχρονο σχολείο
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, το ΝΟΗΣΙΣ και το πρόγραμμα HEART II του ΙΙΒΕΑΑ, 
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε.& Δ.Ε 
Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του ΝΟΗΣΙΣ εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο και την πρόληψη 
κατά του καπνίσματος. Προβλέπεται δωρεάν μεταφορά των μαθητών.
Για κρατήσεις: 6976-897535, κ. Δώρα Βογιατζή, υπεύθυνη 
υλοποίησης του προγράμματος, Δευτέρα 08.30 – 14.00 και Τρίτη έως 
Παρασκευή 13.00 -15.00 ή με e-mail doravog@hotmail.com 

Για περισσότερες πληροφορίες... 

Το show της επιστήμης
Μια επίδειξη επιστημονικών πειραμάτων στο αμφιθέατρο με στόχο 
να φέρει τους συμμετέχοντες πιο κοντά στην επιστήμη, κεντρίζοντας 
το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους. 
Για σχολικές ομάδες κατόπιν κράτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες... 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Δύο νέα προγράμματα για την ενέργεια επιχειρούν μια διαφορετική 
προσέγγιση στο κεφάλαιο των ΑΠΕ και εστιάζουν σε θέματα 
ενεργειακού σχεδιασμού και σύνδεσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με τον κοινωνικό ιστό.  
-  Η ενέργεια στο τραπέζι:  τάξεις Ε΄ - Στ΄ δημοτικού 
-  Όπου φυσάει ο άνεμος: τάξεις Α΄ - Γ΄ γυμνασίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες... 
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Ζωντανές παρουσιάσεις 
στο Πλανητάριο
Πρόκειται για δύο παρουσιάσεις αστρονομικού περιεχομένου, 
συνοδευόμενες από παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις και απαντήσεις.
-  Διαστημική αποστολή 101: τάξεις νήπια - Γ΄ δημοτικού.
-  Διαστημική αποστολή 201: τάξεις Δ΄ - Στ΄ δημοτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Διασκεδαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο πλαίσιο 
της περιοδικής έκθεσης «ΑΙΓΑΙΟΝ - η γέννηση ενός Αρχιπελάγους» 
στο ΝΟΗΣΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες... 

--------------------------------------------------------------------------

Περιοδική έκθεση Αιγαίον
Συνεχίζεται μέχρι τον Ιούνιο 2014
Η έκθεση παρουσιάζει, μέσα από σημαντικά εκθέματα, 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναπαραστάσεις και 
οπτικοακουστικές διαδραστικές εφαρμογές, τις διεργασίες 
και τα αποτελέσματα των δυνάμεων που διαμόρφωσαν 
το ιστορικό αρχιπέλαγος, στο πέρασμα εκατομμυρίων 
χρόνων, καθώς και στοιχεία της ζωής στην περιοχή. 
Για ομάδες απαιτείται προκράτηση στο 2310 483 000, 
εσωτ. 2 (Δευτέρα -Παρασκευή, 8:30-13:30).

Για περισσότερες πληροφορίες... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έκθεση ΑΙΓΑΙΟΝ
 + Προβολή ΔΑΡΒΙΝΟΣ 
Ισχύει για ελεύθερους επισκέπτες καθώς και για σχολεία.
Στα 7 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο και στα 9 ευρώ το κανονικό.
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Πάρτυ με τον DR. ΝΟΗΣΙΣ!
Συνεχίζεται!
Διοργανώστε το πάρτυ του παιδιού σας στο ΝΟΗΣΙΣ. Οι δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν: Show πειραμάτων με τον DR. ΝΟΗΣΙΣ, παιχνίδια στο 
Μουσείο Τεχνολογίας,  3 ώρες δημιουργική απασχόληση με συνοδούς, 
δωρεάν προβολή σε Κοσμοθέατρο ή Πλανητάριο, ρόμπες και γυαλιά 
επιστήμονα, επιστημονικά σνακ και τοστακι ή hot dog, αναμνηστικά κ.ά.!

Για περισσότερες πληροφορίες... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Υποστηρίξτε το έργο μας!
Για περισσότερες πληροφορίες

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Και βέβαια, όπως πάντα...
προβολές στο Πλανητάριο, τρισδιάστατες ταινίες 
στο Κοσμοθέατρο και τον Προσομοιωτή, καθώς και 
δυνατότητα επίσκεψης στο Μουσείο Τεχνολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο μήνα που έρχεται
Για να σας ενημερώνουμε για δραστηριότητες που θα προκύψουν μέσα στον ερχόμενο μήνα,
στείλτε μας το email σας εδώ

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μελλοντικά email όπως αυτό ή λάβατε αυτό το email κατά λάθος και δεν 
επιθυμείτε να ενημερώνεστε, στείλτε μας email με το αίτημα της διαγραφής σας εδώ: enimerosi@noesis.edu.gr.
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