


Δύο μικρά κομμάτια από γυαλί 
Η εκπληκτική εφεύρεση του τηλεσκοπίου
Από Νοέμβριο
Δύο νεαρά παιδιά συναντάνε μία αστρονόμο σε μια 
βραδιά παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού. 
Καθώς παρατηρούν ουράνια αντικείμενα με το τηλεσκόπιο, 
μαθαίνουν για την ιστορία του, τη λειτουργία και τα είδη 
των τηλεσκοπίων, τι παρατηρούμε με αυτά, πώς 
λειτουργούν τα σύγχρονα τηλεσκόπια και πώς αυτή 
η ανακάλυψη άλλαξε τις γνώσεις μας για το σύμπαν. 
Από Β΄ Δημοτικού.

Εξωγήινοι κόσμοι
Από Νοέμβριο
Για χιλιάδες χρόνια πιστεύαμε ότι είμαστε το κέντρο του 
σύμπαντος. Χάρη στην περιέργεια, τη φαντασία και την 
ευρηματικότητά μας, γνωρίζουμε τώρα, ότι πλανήτες σαν 
τη Γη δεν είναι κάτι ξεχωριστό στο σύμπαν. Με τη βοήθεια 
των ισχυρότερων τηλεσκοπίων μας, μπορούμε να 
ερευνούμε όλο και περισσότερο το σύμπαν. Μία τεράστια 
ποικιλία διαφορετικών κόσμων υπάρχει εκεί έξω, που 
περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Από Ε΄ Δημοτικού.

Αστερισμοί και μύθοι
Ένα παιχνίδι ανακάλυψης των μυστηρίων του ουρανού, 
μέσα σε ένα εκθαμβωτικό τοπίο πέρα από κάθε γνώση και 
φαντασία. Ανακαλύψτε τη μαγεία του νυχτερινού ουρανού, 
μέσα από τους μύθους των αστερισμών. 
Για Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Αστέρια των Φαραώ
Ταξιδέψτε στα εντυπωσιακά μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου, 
που μαρτυρούν τη στενή σχέση της ζωής των αρχαίων 
Αιγυπτίων με τα αστέρια και διάφορα αστρονομικά 
φαινόμενα. Από Γ΄ Δημοτικού.

Ταξίδι στο άπειρο
Ένα θαυμαστό ταξίδι από την ανακάλυψη του ηλιακού 
συστήματος μέχρι τη χαρτογράφηση του σύμπαντος. 
Από Ε΄ Δημοτικού.

Τα θαύματα του σύμπαντος
Μέσα από τα «μάτια» του διαστημικού τηλεσκοπίου 
Hubble, γίνετε μάρτυρες της γέννησης του σύμπαντος, 
παρακολουθήστε τον σχηματισμό γαλαξιών και 
εξερευνήστε τις πιο θαυμαστές αστρονομικές δομές 
που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί. Από Ε΄ Δημοτικού.

πλανητάριο



Από τη Γη στο σύμπαν
Ένα ταξίδι στις ουράνιες ανακαλύψεις, από τις θεωρίες 
των αρχαίων Ελλήνων αστρονόμων μέχρι τα υπερσύγχρονα 
τηλεσκόπια. Επισκεφθείτε το ηλιακό σύστημα και τον 
Ήλιο, ζήστε τη γέννηση και τον θάνατο αστεριών και 
ταξιδέψτε ακόμα μακρύτερα, πέρα από το γαλαξία, στην 
απεραντοσύνη του σύμπαντος. Από Γυμνάσιο.

Όαση στο διάστημα
Μία περιήγηση στις αθέατες γωνιές του ηλιακού μας 
συστήματος, αναζητώντας το πολύτιμο νερό. 
Από Ε΄ Δημοτικού.

Το άστρο των Χριστουγέννων
Τι ήταν τελικά εκείνο το «άστρο»; Η παράσταση 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μερικά από τα πιο δημοφιλή 
ερωτήματα για το ξεχωριστό εκείνο κοσμικό φαινόμενο 
που οδήγησε τους τρεις Μάγους στον νεογέννητο Χριστό, 
ξεδιπλώνοντας ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα. 
Από Ε΄ Δημοτικού.

Η γη και εγώ
Μία ταινία που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
για το περιβάλλον και την αειφορία και παρουσιάζει με 
απλό τρόπο σύνθετα ζητήματα και επιστημονικά δεδομένα, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση 
οικολογικής συνείδησης. Από Δ΄ Δημοτικού.

Ταινίες κινουμένων σχεδίων

Ζουλοφύλακες Ι 
Παρακολουθήστε μια συναρπαστική καταδίωξη στο 
διάστημα και ταυτόχρονα γνωρίστε τα μυστικά των 
καιρικών φαινομένων στη Γη και σε άλλους πλανήτες. 
Από Νήπια μέχρι τις πρώτες τάξεις Δημοτικού.

Ζουλοφύλακες ΙΙ
Οι Ζουλοφύλακες αναλαμβάνουν δράση για να σώσουν 
το φυσικό περιβάλλον της Γης. Στη διάρκεια της 
περιπέτειάς τους, οι ήρωές μας μαθαίνουν για τη 
δημιουργία και την εξέλιξη του πλανήτη μας και 
των μορφών ζωής που κατοικούν σε αυτόν. 
Από Νήπια μέχρι τις πρώτες τάξεις Δημοτικού.



Ο τυφλός που έβλεπε τα αστέρια
Ο τυφλός, σοφός γέροντας, έχει πολλά να διδάξει για 
τον ουρανό, τα αστέρια, αλλά και για την ίδια τη ζωή. 
Από Νήπια.

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

στο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Ζωντανές παρουσιάσεις αστρονομικού περιεχομένου, 
συνοδευόμενες από ένα παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις 
και απαντήσεις.

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 101
Αστερισμοί, φωτορύπανση, η Γη και τo φαινόμενο 
ημέρας–νύχτας, οι φάσεις της Σελήνης, η μέτρηση 
του χρόνου, το ηλιακό μας σύστημα και οι πλανήτες. 
Από νήπια μέχρι και Γ΄ Δημοτικού. 

Διάρκεια: 40’

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 301
Η ζωή στη Γη εμφανίστηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια 
και εξελίχθηκε ώστε σήμερα οι άνθρωποι να ψάχνουν 
για άλλες μορφές ζωής πέρα από τον πλανήτη μας. 
Στο ταξίδι μας θα μάθουμε για τις συνθήκες που επέτρεψαν 
τη ζωή να εμφανιστεί και να υπάρχει μέχρι σήμερα στη Γη. 
Θα ταξιδέψουμε στον κοντινό πλανήτη Άρη και στα παγωμένα 
φεγγάρια του Δία και του Κρόνου για να ψάξουμε την 
πιθανότητα να κρύβουν κάποιες πρωτόγονες μορφές ζωής. 
Θα μάθουμε πως οι αστρονόμοι ψάχνουν ανάμεσα στα 
δισεκατομμύρια αστέρια του γαλαξία μας να βρουν τη δίδυμη 
αδερφή της Γης και θα αναρωτηθούμε εάν σε κάποιους από 
αυτούς τους κόσμους ευφυή όντα σαν και εμάς ατενίζουν 
την απεραντοσύνη του σύμπαντος και αναρωτιούνται: “ 
Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;”. 
Από Δ΄ μέχρι και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Διάρκεια: 40’



Dream big 
Τα θαύματα της μηχανικής - 3D
Από Νοέμβριο
Από τα κτίρια που αγγίζουν τον ουρανό μέχρι τα 
υποβρύχια ρομπότ που ερευνούν τον βυθό, τα ηλιακά 
αυτοκίνητα και τις «έξυπνες», βιώσιμες πόλεις, η ταινία 
«Dream big - Τα θαύματα της μηχανικής» αναδεικνύει 
την ανθρώπινη ευφυΐα που βρίσκεται πίσω από τα μικρά 
και μεγάλα θαύματα των τεχνολογικών επιτευγμάτων 
και αποκαλύπτει τη δημιουργικότητα και τα ανθρωπιστικά 
αισθήματα που ωθούν τους μηχανικούς να δημιουργούν 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους συνανθρώπους 
τους. 
Για όλες τις ηλικίες.

Δεινόσαυροι
Οι Γίγαντες της Παταγονίας - 3D
Οι Δεινόσαυροι, που κυριαρχούσαν στην Παταγονία 
πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, ζωντανεύουν μπροστά 
στα μάτια σας και αποκτούν τριδιάστατη μορφή στη 
γιγαντοοθόνη του Κοσμοθεάτρου. 
Για όλες τις ηλικίες.

κοσμοθέατρο



Κατακόμβες - Από Νοέμβριο

Moon Thunder - Από Νοέμβριο

Σινικό τείχος
Aquaride
Μαγικό Χαλί 

Φοράτε τα 3D γυαλιά σας, ανεβαίνετε σε ένα από τα 
τρία εξαθέσια οχήματα, που συγχρονίζονται με την 
κίνηση της εικόνας και ταξιδεύετε στα τριδιάστατα 
μονοπάτια της περιπέτειας, στο τότε, στο τώρα, 
στο μετά, στη Γη και πέρα απ’ αυτή.

Για λόγους ασφαλείας, η είσοδος στον Προσομοιωτή δεν επιτρέπεται σε 
παιδιά μικρότερα της Γ’ Δημοτικού και χαμηλότερα από 1,20 m ύψος.

προσομοιωτής  -3D



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παρουσιάζονται δείγματα τεχνολογικών επιτευγμάτων 
της αρχαίας Ελλάδας. Τα εκθέματα αφορούν σε τομείς 
της καθημερινής ζωής, των κατασκευών, της 
μηχανολογίας και άλλων, αναδεικνύοντας παράλληλα 
και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίσθηκαν. 

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, αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχεδιασμού των 
αυτοκινήτων.

ΤΕΧΝΟΠΑΡΚΟ
Τα διαδραστικά και συμμετοχικά εκθέματα ενθαρρύνουν 
την ενασχόληση με την τεχνολογία, εισάγουν σταδιακά 
τον επισκέπτη στη λογική και στις μεθόδους της 
επιστημονικής σκέψης και κάνουν την κατανόηση 
βασικών επιστημονικών νόμων και θεμάτων, 
κυριολεκτικά, παιχνίδι.

Ξενάγηση στο χώρο από Γ΄ Δημοτικού 
Διάρκεια επίσκεψης στο Μουσείο: 60΄
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 80

ΔΕΝ γίνεται επιλογή εκθετηρίων. 
Παραμονή σε κάθε εκθετήριο, από  20’
Πραγματοποιείται ξενάγηση και στο Τεχνοπάρκο.

*Μια διαφορετική επίσκεψη!
Επιθυμείτε να έχετε μια διαφορετική επίσκεψη 
στο Μουσείο Τεχνολογίας; 
Συμμετέχετε σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα, project, 
ευρωπαϊκό έργο ή έχετε σχεδιάσει να κάνετε κάτι 
διαφορετικό με την ομάδα σας στο Μουσείο; 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις 
προϋποθέσεις μιας διαφορετικής επίσκεψης!

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



 / 
ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ

Nikola Tesla
Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον
Οκτώβριος 2017 – Μάρτιος 2018

Εάν ο ηλεκτρισμός, η ασύρματη τεχνολογία, το ραντάρ, 
οι ακτίνες Χ, το ραδιόφωνο και άλλα διαμόρφωσαν 
χαρακτηριστικά τον 20ο αιώνα, τότε εφευρέτης του 20ου 
αιώνα είναι ο Νίκολα Τέσλα. Πρόκειται για μία πολυσύνθετη 
προσωπικότητα αξιοπρόσεκτη τόσο για το επιστημονικό 
και τεχνολογικό της έργο, όσο και για τις ανθρώπινες 
αξίες που πρέσβευε. Επινόησε το εναλλασσόμενο 
ρεύμα και αγωνίσθηκε για τη διάδοσή του χωρίς να 
αποσκοπεί στο οικονομικό όφελος. Συναινούσε στη χρήση 
πατενταρισμένων ιδεών του από άλλους επειδή πίστευε 
ότι έκαναν καλή δουλειά. Ματαίωνε την εξέλιξη εφαρμογών 
που μπορεί να εξελίσσονταν καταστροφικές από κακή 
χρήση. Αδιαφορούσε για επαίνους και φήμη. 
Πέθανε φτωχός και μόνος, αφήνοντας κληρονομιά 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο 
από ποτέ. Το έργο και την προσωπικότητα του μοναδικού 
αυτού ανθρώπου επιχειρεί να παρουσιάσει η έκθεση που 
διοργανώνει το ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το Μουσείο 
«Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου. Απευθύνεται σε μαθητές 
από Δ΄ Δημοτικού.

Διάρκεια: 45΄   /  Μέγιστος αριθμός μαθητών: 50  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πρώτες επισκέψεις μαθητών 
στο Μουσείο Τεχνολογίας. Τα παιδιά καλούνται σε ένα ταξίδι 
στον χρόνο και στον χώρο με αφορμή 5 ή 6 αντικείμενα 
του Μουσείου. Μέσα από τη συζήτηση ανασύρουν εικόνες 
από τις εμπειρίες τους, τα παιχνίδια τους ή τα αγαπημένα 
τους κινούμενα σχέδια και τις συνδυάζουν με τα επιλεγμένα 
αντικείμενα του Μουσείου. Τα αντικείμενα ζωντανεύουν 
στη φαντασία τους και αποκαλύπτουν τη λειτουργία τους, 
τις χρήσεις τους αλλά και την εξέλιξή τους στο πέρασμα 
του χρόνου. 
Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν στο χαρτί τις 
δικές τους ιστορίες, με πρωταγωνιστές τα ίδια τα εκθέματα.
Απευθύνεται σε Νήπια, Α’ και Β’ Δημοτικού.

Διάρκεια: 60΄  /  Μέγιστος αριθμός μαθητών: 50   

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Nikola Tesla
Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον
Οκτώβριος 2017 – Μάρτιος 2018

Εάν ο ηλεκτρισμός, η ασύρματη τεχνολογία, το ραντάρ, 
οι ακτίνες Χ, το ραδιόφωνο και άλλα διαμόρφωσαν 
χαρακτηριστικά τον 20ο αιώνα, τότε εφευρέτης του 20ου 
αιώνα είναι ο Νίκολα Τέσλα. Πρόκειται για μία πολυσύνθετη 
προσωπικότητα αξιοπρόσεκτη τόσο για το επιστημονικό 
και τεχνολογικό της έργο, όσο και για τις ανθρώπινες 
αξίες που πρέσβευε. Επινόησε το εναλλασσόμενο 
ρεύμα και αγωνίσθηκε για τη διάδοσή του χωρίς να 
αποσκοπεί στο οικονομικό όφελος. Συναινούσε στη χρήση 
πατενταρισμένων ιδεών του από άλλους επειδή πίστευε ότι 
έκαναν καλή δουλειά. Ματαίωνε την εξέλιξη εφαρμογών 
που μπορεί να εξελίσσονταν καταστροφικές από κακή 
χρήση. Αδιαφορούσε για επαίνους και φήμη. Πέθανε 
φτωχός και μόνος, αφήνοντας κληρονομιά τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Το έργο 
και την προσωπικότητα του μοναδικού αυτού ανθρώπου 
επιχειρεί να παρουσιάσει η έκθεση που διοργανώνει το 
ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το Μουσείο «Νίκολα Τέσλα» του 
Βελιγραδίου. Από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι τον Μάρτιο 
2018. Απευθύνεται σε μαθητές από Δ΄ Δημοτικού.

Ρομποτική και διαχείριση του νερού

Πειράματα S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics) μέσα από τα οποία τα παιδιά, κατανοούν 
τη δύναμη και τη σπουδαιότητα του νερού, συνδυάζοντας την 
κατασκευή με τον προγραμματισμό ρομποτικών μηχανισμών. 

Το περιεχόμενο προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών.
Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Διάρκεια: 60’
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25
Ημέρες διεξαγωγής: Πέμπτη και Παρασκευή

Νανόκοσμος
Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστηριακού τύπου.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους μαθητές 
στη νανοτεχνολογία και να την αναγνωρίσουν ως την 
επιστήμη που στοχεύει στη βελτίωση υλικών, προϊόντων 
και διαδικασιών προς όφελος του ανθρώπου. Οι μαθητές 
γνωρίζουν τις έννοιες της νανοκλίμακας, του νανόκοσμου 
και των νανοδομών, όπως συναντώνται στη φύση.  
Δουλεύοντας σε ομάδες πειραματίζονται με υδρόφιλα και 
υδρόφοβα φυσικά υλικά. Μελετούν πώς οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά των υλικών μπορούν να μεταβληθούν και να 
βελτιωθούν μέσω νανοεπεξεργασίας, ενώ γνωρίζουν 
νέα υλικά με θαυμαστές ιδιότητες.
Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού μέχρι και
 Β΄ Γυμνασίου.

Διάρκεια: 60΄
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25
Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη και Τετάρτη

Δράσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος HYPATIA 
Ελεύθερη είσοδος

Μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο να 
δημιουργήσουν κίνητρα σε εφήβους και κυρίως κορίτσια, 
ώστε να ακολουθήσουν σπουδές γύρω από τις θετικές 
επιστήμες, να αντιληφθούν τις δυνατότητες στον κόσμο των 
επιστημών  STEM (science , technology, engineering, maths) 
και να καταρρίψουν πιθανές υποσυνείδητες προκαταλήψεις, 



που μπορεί να υπάρχουν για τους επιστήμονες και ιδιαίτερα τις 
γυναίκες επιστήμονες.
Απευθύνεται σε μαθητές από Β΄ Γυμνασίου

Διάρκεια: 60’
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25

HYPATIA – Εκπαιδευτικές δράσεις

Κάνε το τεστ!
Διερευνά τις υποσυνείδητες ιδέες των μαθητών για τη σχέση 
ανάμεσα στο φύλο και τη συμμετοχή στις επιστήμες STEM.
Παιχνίδι με κάρτες / συζήτηση στην ολομέλεια/ προβολή 
σύντομης ταινίας.

Πες τη γνώμη σου!
Ένας διαδραστικός τρόπος για να έρθουν οι μαθητές 
αντιμέτωποι με τις δικές τους πιθανές προκαταλήψεις και 
στερεότυπα (μεταξύ φύλου και επιστημών STEM).
Ψηφοφορία / συζήτηση σε μικρές ομάδες / παρουσίαση 
αποτελεσμάτων.

Το παιχνίδι των δεξιοτήτων!
Διερεύνηση ατομικών δεξιοτήτων των μαθητών σε 
επαγγέλματα STEM / Συζήτηση με επαγγελματίες του χώρου.

Κάθε δράση θα συνοδεύεται και από το πρόγραμμα:
Γυναίκες στις επιστήμες STEM – Συνεργατικό παιχνίδι με 
κάρτες 
Κατανόηση του ρόλου των γυναικών στη διαμόρφωση της 
γνώσης γύρω από τις επιστήμες STEM.

Είναι στο DNA μας
Αναπαράγοντας δράκους!

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κερδίσουν 
οι μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με το DNA, τη γενετική και 
την κληρονομικότητα (μόριο του DNA, χρωμοσώματα, γονίδια, 
αναπαραγωγή, γενότυπος, φαινότυπος). Η διερεύνηση των 
αρχών της κληρονομικότητας γίνεται μέσω των «δράκων», των 
μυθικών πλασμάτων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά.  
Οι μαθητές μέσα από μία διαδικασία που μοιάζει με παιχνίδι, 
καλούνται να «αναπαράξουν» το δικό τους «δρακομωρό», 
του οποίου τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση (γενότυπος, 
φαινότυπος) καθορίζονται βάση 
των χαρακτηριστικών των «γονιών» τους, μέσω της εφαρμογής 
των αρχών της μεντελικής κληρονομικότητας.   
Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού μέχρι και 
Α΄ Γυμνασίου.   

Διάρκεια: 60΄  
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25
Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη και Τετάρτη



Αέρας και νερό

Μπορεί ο αέρας να αλλάξει το χρώμα του νερού;
Μπορεί το νερό να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε 
τα πράγματα;
Πώς βγάζουμε τον αέρα από ένα ποτήρι;
Τo επιστημονικό show «Αέρας και νερό», επιχειρεί μέσα 
από τη διαδικασία του πειραματισμού να διεγείρει 
το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μαθητών 
προκειμένου να τους δημιουργήσει κίνητρα και να τους 
φέρει πιο κοντά στην επιστήμη. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι όρεξη, ενθουσιασμός, φαντασία και κοινή λογική.
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Διάρκεια: 30΄  
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 180
Ημέρες διεξαγωγής: Πέμπτη και Παρασκευή

Επιστήμη στην κουζίνα

Το επιστημονικό show «Επιστήμη στην κουζίνα» σας 
ανοίγει την όρεξη! Δείτε την κουζίνα να μετατρέπεται σε 
«επιστημονικό εργαστήριο», καθώς πειράματα με λάδι, 
ξύδι, αυγά και πατάτες γίνονται αφορμή για να γνωρίσετε 
το μαγευτικό κόσμο της φυσικής και της χημείας με τον πιο 
«νόστιμο» τρόπο!
Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.   

Διάρκεια: 30΄
Μέγιστος αριθμός μαθητών: 180
Ημέρες διεξαγωγής: Πέμπτη και Παρασκευή

Science shows 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Η διάρκεια των προβολών είναι περίπου 35΄στο Πλανητάριο, 
50’  στο Κοσμοθέατρο και 10΄ στον Προσομοιωτή.
Η χωρητικότητα είναι 150 θέσεις στο Πλανητάριο, 
300 στο Κοσμοθέατρο και 18 στον Προσομοιωτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για ομάδες απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλέφωνο: 
2310 483 000, εσωτερικό 2, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 
ώρες 8:30 ως 13:30.
Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται στο ΝΟΗΣΙΣ μισή ώρα 
πριν την έναρξη της δραστηριότητας που έχουν επιλέξει.
Στον Προσομοιωτή, που εξυπηρετεί περίπου 90 άτομα 
την ώρα, δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις.
Οι ομάδες στον Προσομοιωτή εξυπηρετούνται με σειρά 
προσέλευσης στο Ταμείο.
Το ΝΟΗΣΙΣ δέχεται επισκέψεις κάθε ημέρα ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:   www.noesis.edu.gr


