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Ξεκινώντας...

Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του ΝΟΗΣΙΣ επιχειρούμε
την άμεση επικοινωνία που αξιοποιεί τις δυνατότητες της διαδικτυακής επαφής. Με γνώμονα την πίστη μας στην
αξία της διάχυσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στην κοινωνία και τον προσανατολισμό
του ΝΟΗΣΙΣ στην κατεύθυνση αυτή, προσδοκούμε στη θετική από μέρους σας αποδοχή.
Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ

το ΝΟΗΣΙΣ
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
αποτελεί ένα κοινωφελές πολιτιστικό, επιμορφωτικό Ίδρυμα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προβάλλει τον τεχνικό πολιτισμό και
προσφέρει στο ευρύ κοινό κατάλληλο και ευχάριστο περιβάλλον
για την ενημέρωσή του γύρω από τις εξελίξεις της επιστήμης και
της τεχνολογίας. Ειδικότερα απευθύνεται σε σχολικές και άλλες
ομάδες, καθώς και σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα. Στις κύριες
δραστηριότητές του περιλαμβάνονται το Μουσείο Τεχνολογίας και
προβολές στις αίθουσες του Πλανηταρίου, του Κοσμοθεάτρου και
του Προσομοιωτή. Όλοι οι χώροι του Κέντρου, οι οποίοι
περιλαμβάνουν Αμφιθέατρο, Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων,
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Βιβλιοθήκη, διατίθενται για
εξυπηρέτηση συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών
δράσεων. Περισσότερα...

στο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (προβολές στο θόλο)
Η Γη και εγώ

ΝΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Μία ταινία οικολογικού περιεχομένου για την επίδραση της ανθρώπινης
δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Ωρίων, ο κυνηγός του νυχτερινού ουρανού

ΝΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Κινούμενα σχέδια. Οι περιπέτειες του Ωρίωνα, του θρυλικού κυνηγού,
σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, που κάνει φανερή την παρουσία
του στο χειμερινό έναστρο ουρανό.

Τα θαύματα του Σύμπαντος

Μέσα από τα ‘μάτια’ του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, γίνετε μάρτυρες της γέννησης του Σύμπαντος.

Αστερισμοί & Μύθοι

Ανακαλύψτε τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού, μέσα από τους μύθους των αστερισμών.

Αστέρια των Φαραώ *Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Εξερευνήστε τη στενή σχέση της ζωής των Αρχαίων Αιγυπτίων με τα διάφορα αστρονομικά φαινόμενα.
Ταξίδι στο άπειρο

*Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Ένα θαυμαστό ταξίδι από την ανακάλυψη του ηλιακού συστήματος μέχρι τη χαρτογράφηση του Σύμπαντος.

Όαση στο διάστημα

*Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Μία περιήγηση στις αθέατες γωνιές του ηλιακού μας συστήματος, αναζητώντας το πολύτιμο νερό.

Ο τυφλός που έβλεπε τα αστέρια

*Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Κινούμενα σχέδια. Ο τυφλός, σοφός γέροντας, διδάσκει για τον ουρανό, τα αστέρια, αλλά και την ίδια τη ζωή.

Οι φεγγαρίσιοι *Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Κινούμενα σχέδια. Ο συναρπαστικός αγώνας των κατοίκων του Φεγγαριού για την κατάκτηση της Γης.
Ο μαγεμένος ύφαλος *Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Κινούμενα σχέδια. Ένα οικολογικό παραμύθι για τη ζωή σ’ έναν κοραλλιογενή ύφαλο.
Για περισσότερες πληροφορίες...

στο ΚΟΣΜΟΘΕΑΤΡΟ (κινηματογράφος γιγαντοοθόνης)
Πέρα από τους ουρανούς

ΝΕΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

- 3D
Το όνειρο να πετάς, να κατορθώνεις το αδύνατο, υπερβαίνοντας την
ανθρώπινη φύση.

Δεινόσαυροι - Γίγαντες της Παταγονίας

-3D
Οι Δεινόσαυροι της Παταγονίας ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σας.

Τα όρια της ταχύτητας *Μόνο καθημερινές, για σχολεία*
Οι αγώνες ταχύτητας και οι εφαρμογές τους στην οδική ασφάλεια.
Για περισσότερες πληροφορίες...

στον ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ (κινούμενα βαγόνια - 3D)
Τρέχοντας στον πάγο

Μια ξέφρενη διαδρομή στην παγωμένη γη της Ανταρκτικής.

Ταξίδι στο κέντρο της γης

Συναρπαστική περιήγηση σε υπόγειους κόσμους.

Κοσμικό Εξπρές

Εξερευνήστε παράξενους πλανήτες, αποφεύγοντας επικίνδυνους
μετεωρίτες.

Φανταστικό Ταξίδι

Ταξιδέψτε σε μνημεία αρχαίων πολιτισμών και θαύματα του σύγχρονου κόσμου.
Για περισσότερες πληροφορίες...

στο ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παρουσιάζονται δείγματα τεχνολογικών επιτευγμάτων της αρχαίας
Ελλάδας. Αποτυπώνεται ο ρόλος και η σημασία της τεχνολογίας στην
ανάπτυξη τόσο του αρχαιοελληνικού, όσο και του δυτικού πολιτισμού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οχήματα ιστορικού, συλλεκτικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος,
από τη δεκαετία του ’20 μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, μεταφέρουν
νοερά τους επισκέπτες σε άλλες εποχές.

ΤΕΧΝΟΠΑΡΚΟ

Περιλαμβάνει συμμετοχικά
εκθέματα, με στόχο
η κατανόηση βασικών
επιστημονικών νόμων
και θεμάτων να γίνει,
κυριολεκτικά, παιχνίδι!
Για περισσότερες
πληροφορίες...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας

Μία παρουσίαση των θεσμών και ιδεών που γεννήθηκαν στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, την εποχή που για πρώτη
φορά διαμορφώθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές των σύγχρονων κοινωνιών. Από τις 15/11-10/1/2012. Μια παραγωγή
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
Περισσότερα...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: από σήμερα
για το μέλλον
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να προβληματιστούν
οι μαθητές για την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των
ενεργειακών πόρων. Για σχολικές ομάδες.
Περισσότερα...

Η Επιστήμη στην κουζίνα σας

*τα Σαββατοκύριακα*
Παρουσιάσεις πειραμάτων με καθημερινά υλικά, για να
ανακαλύψουμε διασκεδάζοντας την επιστήμη που κρύβεται
στην κουζίνα μας.
Περισσότερα...

Τα παιδιά στην κουζίνα

*ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΣΑ!!*
Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας του
Δήμου Θεσσαλονίκης (4/11-5/12).
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 26/11, στις 16:00 και στις 18:00
θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το
παιδί στον κόσμο των τροφίμων» από ειδικούς του Τομέα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής
Σχολής του ΑΠΘ. Στόχος είναι η εκπαίδευση των παιδιών
σε θέματα που αφορούν στα τρόφιμα και τη θέση τους στη
διατροφή, μέσα από εργαστήριο παρασκευής γιαουρτιού,
ομαδική συζήτηση και διαδραστικά παιχνίδια. Για μαθητές
Δ’, Ε’, ΣΤ’ δημοτικού και Α’ γυμνασίου. Διάρκεια 60 λεπτά.
Δηλώσεις συμμετοχής 9:00-14:00 στο 2310-483000, εσωτ.
149, 124, 139.
Επίσης, η παρουσίαση πειραμάτων «Η Επιστήμη
στην κουζίνα σας» θα βγει «εκτός τον τειχών» και θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/11 στο 13ο λύκειο
Θεσσαλονίκης, στις 12:00.
Περισσότερα...

ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
Για να σας ενημερώνουμε άμεσα πριν από κάθε δραστηριότητα που θα προκύψει μέσα στον ερχόμενο μήνα,
συμπληρώστε το email σας κάνοντας κλικ εδώ:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ...
Για το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας κάντε κλικ εδώ...

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•Ισχύουν εκπτωτικά εισιτήρια για συνδυασμό δύο έως τεσσάρων θεαμάτων (Πλανητάριο, Κοσμοθέατρο,
Προσομοιωτής, Μουσείο).
•Οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο με την επίδειξη της ανάλογης κάρτας, πάσου κλπ:
Μαθητές - Φοιτητές, Πολύτεκνοι, Εκπαιδευτικοί, Κάτοχοι κάρτας πολιτισμού, Ξεναγοί, Υπηρετούντες στρατιωτική
θητεία (με την επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας), Κάτοχοι κάρτας ανεργίας, Άνω των 65 ετών, Μέλη ICOM.
•Τα μέλη ICOM εισέρχονται δωρεάν στο Μουσείο.
•Τα ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους δικαιούνται 50% έκπτωση επί του κανονικού εισιτηρίου.
•Τα μέλη του Σωματείου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» δικαιούνται 50% έκπτωση επί του
κανονικού εισιτηρίου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ
Το κατάστημα διαθέτει προς πώληση αναμνηστικά του ΝΟΗΣΙΣ, καθώς και πλήθος επιλεγμένων προϊόντων
προσανατολισμένων στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες...

ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “Planetarium Barestau”
Ένα μέρος ιδιαίτερο, με πανοραμική θέση προς τον Θερμαϊκό. Εξυπηρετεί τους επισκέπτες του Κέντρου, αλλά
λειτουργεί και αυτόνομα. Προσφέρεται για επαγγελματικά δείπνα, μια έξοδο για ποτό ή καφέ, καθώς και πάρτυ ή
δεξιώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες...

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•Για να μας βρείτε εύκολα, κλικ εδώ...
•Πρόσβαση με αστική συγκοινωνία:
Από 1/11/2011 το λεωφορείο αριθ. 66
του ΟΑΣΘ κάνει στάση μέσα στο ΝΟΗΣΙΣ. Επίσης, περνούν σε κοντινή απόσταση και τα λεωφορεία Νο 36 , 45Α,
45Β. Για δρομολόγια κλικ εδώ...
•Ομαδικές κρατήσεις:
Η παρακολούθηση θεαμάτων από σχολικές
ή άλλες ομάδες (τουλάχιστον 10 άτομα) γίνεται ύστερα από επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων του Ιδρύματος,
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 -13:00, στο τηλέφωνο 2310 483000, εσωτ. 2.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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.

