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Διοικητικό Συμβούλιο ΝΟΗΣΙΣ  
(Νοέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2018) Η σχέση μου με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, μέχρι το τέλος του 2015, ήταν αυτή του 
απλού επισκέπτη. Παράλληλα, ως πολίτης της Θεσσαλονίκης 
και πανεπιστημιακός δάσκαλος γνώριζα τη σοβαρή κρίση που 
περνούσε το Ίδρυμα. Έτσι, αποδέχτηκα την πρόταση για τον 
ορισμό μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του 
Ιδρύματος με πρόθεση να συμβάλω κατά το δυνατόν στην 
υπέρβαση της κρίσης και με τη διαβεβαίωση από στελέχη του 
ΥΠΕΠΘ ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στο Ίδρυμα.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, του οποίου 
είχα την εξαιρετική τιμή να είμαι Πρόεδρος, ορίσθηκε την 
23/11/2015 και συστήθηκε σε σώμα την 4/12/2015. 

Η πρώτη μου επαφή με το Ίδρυμα ως μέλος της Διοίκησης και 
όχι ως απλός επισκέπτης μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω: 

• Μια αίσθηση δέους για το μέγεθος και την ποιότητα των 
εγκαταστάσεων του ΝΟΗΣΙΣ, οι οποίες δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από αυτά αντίστοιχων Ιδρυμάτων άλλων 
πόλεων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, τηρουμένων βεβαίως 
των πληθυσμιακών αναλογιών, αλλά και για τη δυναμική του 
Ιδρύματος σε ότι αφορά την επιστημονική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική προσφορά του προς τους πολίτες και ιδιαίτερα 
τους νέους.

• Μια διαπίστωση ότι η βαθιά διοικητική και οικονομική 
κρίση της περιόδου 2010-2015 οδηγούσε νομοτελειακά το 
Ίδρυμα σε ένα άδοξο κλείσιμο, αν δεν συνέβαιναν σημαντικές 
παρεμβάσεις για την ανατροπή της, καθώς το ΝΟΗΣΙΣ ήταν 
για πάνω από δύο χρόνια εγκαταλελειμμένο από την πολιτεία, 
διοικητικά ακέφαλο, με μηδενική κρατική χρηματοδότηση και 
με συσσωρευμένα χρέη πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

• Μια διαπίστωση του ελπιδοφόρου γεγονότος ότι τα 
στελέχη και οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος, όντας για μήνες 
απλήρωτοι, συνέχιζαν να το κρατούν σε λειτουργία με όλες τις 
δραστηριότητές του ενεργές και να παλεύουν για τη διάσωσή 
του.

Οι άμεσοι προγραμματικοί στόχοι του ΔΣ του ΝΟΗΣΙΣ στα 
τέλη του 2015, με βάση την υπάρχουσα τότε κατάσταση και 
δυναμική, ήταν οι παρακάτω:

• Η εξασφάλιση της οικονομικής στήριξης από την πολιτεία, 
η οποία θα έπρεπε να είναι συστηματική, και    η απαλλαγή 
του Ιδρύματος από τα συσσωρευμένα χρέη, καθώς μόνο έτσι 
μπορεί να υλοποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο ανάκαμψης και 
περαιτέρω ανάπτυξης.

• Η άσκηση της διοίκησης του Ιδρύματος με όρους αυτονομίας, 
ανοικτής διακυβέρνησης και κοινωνικής λογοδοσίας, με 
αποκλεισμό φαινομένων αυθαιρεσίας και ευνοιοκρατίας.

• Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος, με ιδιαίτερη αναφορά  σε ειδικές κατηγορίες 

συμπολιτών μας, όπως τα ΑΜΕΑ και οι πρόσφυγες, και 
η σύνδεσή του με την κοινωνία με στόχο το ΝΟΗΣΙΣ να 
αποτελέσει ένα σήμα κατατεθέν (brand name) για τη 
Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικότερα. 

• Η εντατική δραστηριοποίηση του ΝΟΗΣΙΣ στη διεκδίκηση 
και υλοποίηση ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η ενδυνάμωση των διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος με 
επαφές, υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, ανταλλαγές 
εκθέσεων, κ.ά.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα πεπραγμένα 
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 
2015 - Δεκέμβριος 2018) στους διάφορους τομείς. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάπτυξης 
του ΝΟΗΣΙΣ έπρεπε να συντελεσθούν στο ασφυκτικό 
πλαίσιο των διοικητικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων των 
προηγούμενων ετών.

Παρόλα αυτά, με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών 
ύψους 1.200.000 € από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και με τη 
δικαίωση του φορέα από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη δικαστική 
διαμάχη και απαίτηση του εργολάβου κατασκευής των 
εγκαταστάσεων ύψους 5.500.000 €, το Ίδρυμα απαλλάχτηκε 
από δύο σοβαρότατες εκκρεμότητες. 

Επίσης, με την απόφαση του ΥΠΠΕΘ για την ένταξη της 
μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού στον τακτικό κρατικό 
προϋπολογισμό το Ίδρυμα κατάφερε, με την παράλληλη 
αύξηση των ιδίων εσόδων από τις δράσεις του και την 
υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, να εμφανίσει 
ισοσκελισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. 

Τέλος, ξεκίνησε η προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης και 
ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΝΟΗΣΙΣ, αλλά και ανανέωσης 
των διοικητικών διαδικασιών, ώστε σήμερα το Ίδρυμα να 
μπορεί να σχεδιάζει και να εφαρμόζει ένα στρατηγικό σχέδιο 
ανάπτυξης.

Σήμερα, μετά την έξοδο του ΝΟΗΣΙΣ από μια πολυετή 
διοικητική και οικονομική κρίση, η διοίκηση και οι  εργαζόμενοί 
του θέτουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του και την 
ενδυνάμωση της προσφοράς του στην κοινωνία.

Μιχάλης Σιγάλας
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Δ.Σ. 
του ΝΟΗΣΙΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών 
και Μουσείο Τεχνολογίας  

6ο χλμ Θέρμης – Θεσσαλονίκης 
57001 Θέρμη

Ελλάδα 

Τηλ.: + 30 2310 483000   
Φαξ: + 30 2310 483020

e-mail: info@noesis.edu.gr
Internet site: http://www.noesis.edu.gr/

Thessaloniki Science Center 
and Technology Museum

6th Km Thermi - Thessaloniki
57001 Thermi
Greece

Tel.: +30 2310 483000
Fax: + 30 2310 483020
e-mail: info@noesis.edu.gr
Internet site: http://www.noesis.edu.gr/
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Ιστορικό
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ) ΝΟΗΣΙΣ είναι ένα κοινωφελές 
ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστήθηκε  το 
2001 με πρωτοβουλία του Σωματείου  Τεχνκό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης (σήμερα Φίλοι του Ιδρύματος ΚΔΕΜΤ-
ΝΟΗΣΙΣ).. Το ΝΟΗΣΙΣ λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το ΥΠΠΕΘ (Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Η αποστολή του 
συνίσταται:

• στον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό, 
δηλαδή την εξοικείωση του κοινού και ιδιαίτερα των 
νέων σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

• στη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και προβολή της 
επιστημονικής και τεχνολογικής μας κληρονομιάς,

• στην ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού 
πνεύματος και υλοποιείται μέσα από συμβατικές και 
διαδραστικές εκθέσεις, προβολή ταινιών, εκπαιδευτικά 
προγράμματα, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και ειδικές 
δράσεις και δραστηριότητες με την ενεργό συμμετοχή 
του κοινού στη γνωστική διαδικασία. 

Η κατασκευή των εγκαταστάσεών του, σε οικόπεδο που 
παραχωρήθηκε από το Δήμο Θέρμης, άρχισε το 2001 
και χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΖΕΣ) και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, ενώ τα εγκαίνιά του έγιναν το 2004. 

Εγκαταστάσεις 
Οι χώροι του ΝΟΗΣΙΣ βρίσκονται στο ανατολικό άκρο 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, 
στο Δήμο της Θέρμης σε μια προνομιακή έκταση 48.000 
τ.μ., ενώ το σύνολο των κτιριακών του εγκαταστάσεων 
φτάνει στα 14.000 τ.μ. 

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως Ζώνη 
Καινοτομίας, όπου λειτουργούν επίσης ερευνητικά 
κέντρα, φορείς και εταιρίες που ασχολούνται με έρευνα 
αιχμής, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και 
Υγροτόπων κ.ά.

Μουσείο Τεχνολογίας
Εκθετήριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
Στην έκθεση εμβαδού 680 τ.μ. παρουσιάζονται δείγματα 
τεχνολογικών στοιχείων και επιτευγμάτων της αρχαίας 
Ελλάδας, με ομοιώματα που κατασκευάσθηκαν με βάση 
πληροφορίες από γραπτές πηγές. Τα εκθέματα αυτά από 
τους τομείς της καθημερινής ζωής, των κατασκευών, 
της μηχανολογίας, της ναυπηγικής, του πολέμου, 
των τηλεπικοινωνιών, των μετρητικών οργάνων, των 

αυτοματισμών και άλλων, αντανακλούν τις τεχνικές και 
το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίσθηκαν, 
αποτυπώνοντας τον ρόλο και την σημασία της 
τεχνολογίας στην ανάπτυξη του αρχαιοελληνικού και του 
παγκόσμιου πολιτισμού.

Τεχνοπάρκο
Το Τεχνοπάρκο, είναι ένας χώρος διάδρασης, εμβαδού 
450 τ.μ., όπου ο επισκέπτης συμμετέχει ενεργά και 
μαθαίνει διασκεδάζοντας. Περιλαμβάνει 40 διαδραστικά 

εκθέματα, τα οποία αναφέρονται σε μια ποικιλία 
επιστημονικών θεμάτων, όπως ο ηλεκτρισμός, ο 
μαγνητισμός, η οπτική, η μηχανική κ.ά. Τα εκθέματα αυτά 
κινητοποιούν τη διάθεση για γνώση, μυούν τον επισκέπτη 
στη λογική και στις μεθόδους της επιστημονικής σκέψης, 
ενθαρρύνουν την ενασχόληση με την τεχνολογία και 
μετατρέπουν την κατανόηση βασικών επιστημονικών 
νόμων και φαινομένων, κυριολεκτικά σε παιχνίδι.

Εκθετήριο Τεχνολογίας Μεταφορών 
Πρωταρχικός στόχος του εκθετηρίου εμβαδού 610 
τ.μ. είναι η γνωριμία των επισκεπτών με την ιστορία, 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον σχεδιασμό των 
οχημάτων. Οχήματα ιστορικού, συλλεκτικού και 
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, τετράχρονες αλλά 
και δίτροχες «κυρίες», από τη δεκαετία του ’20 μέχρι 

και το πρόσφατο παρελθόν, μεταφέρουν νοερά 
τους επισκέπτες σε άλλες εποχές, αναδεικνύοντας 
με μοναδικό τρόπο την εξέλιξη της αυτοκίνησης. 
Συνδυάζοντας την σύγχρονη αντίληψη με την 
παράδοση, στο εκθετήριο παρουσιάζονται 30 
αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από τη συλλογή του 
Μουσείου.

Αίθουσες Προβολών
Ψηφιακό Πλανητάριο
Με θόλο εξωτερικής διαμέτρου 25 μ. και εσωτερικής 
18 μ., με 155 επικλινείς θέσεις και εξοπλισμένο με 
εξειδικευμένα προβολικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα, 
το Πλανητάριο εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες 
για ένα μαγικό ταξίδι μακριά από τους νόμους της 
βαρύτητας της Γης. Για όσους ασχολούνται συστηματικά 

με την αστρονομία λειτουργεί κατά βάση εκπαιδευτικά, 
προσφέρει όμως και στον αμύητο επισκέπτη μία 
μοναδική ευκαιρία να απολαύσει την ανακάλυψη των 
μυστικών του ουρανού. 

Κοσμοθέατρο 
(κινηματογράφος ευρείας οθόνης)
Στην κινηματογραφική αίθουσα 300 θέσεων με τη 
μεγαλύτερη επίπεδη οθόνη στην Ελλάδα, (17μ. x 

23μ.), απόλυτα ευκρινή ψηφιακό ήχο “DTS dobly 
suround”, που παράγεται από 30 ηχεία και 11 ενισχυτές, 
προβάλλονται συμβατικές αλλά κυρίως τρισδιάστατες 
(3D) κινηματογραφικές ταινίες με τη χρήση ειδικών 
οπτικοακουστικών συστημάτων.

Προσομοιωτής Εικονικής Πραγματικότητας 
Μοναδική στην Ελλάδα αίθουσα προβολής 
προσομοίωσης με τρισδιάστατη προβολή και 
ταυτόχρονη κίνηση του θεατή. Οι 18 ειδικά 
διαμορφωμένες θέσεις εγκατεστημένες πάνω σε 
3 εξαθέσια οχήματα, που κινούνται σε 6 άξονες σε 
συγχρονισμό με το προβαλλόμενο τρισδιάστατο (3D) 
ή δισδιάστατο (2D) θέαμα, δημιουργούν στο θεατή 
συνθήκες ακριβούς προσομοίωσης. 

Χώροι φιλοξενίας εκθέσεων και 
εκδηλώσεων
Μουσείο Τεχνολογίας
Στον όροφο του Μουσείου Τεχνολογίας, είναι ένας 
χώρος βιομηχανικού σχεδιασμού με εμβαδόν 950 

τ.μ. και δυνατότητα διαμόρφωσής του ανάλογα με τις 
ανάγκες της εκάστοτε διοργάνωσης. Στο χώρο αυτό 
έχουν φιλοξενηθεί μεταξύ άλλων περιοδικές εκθέσεις, 
παρουσιάσεις νέων προϊόντων, μαθητικά φεστιβάλ κ.ά.
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Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Στο ισόγειο επίπεδο του κτιρίου η αίθουσα Περιοδικών 
Εκθέσεων, με εμβαδόν 380 τ.μ., είναι ένας χώρος 

παρουσίασης κυρίως περιοδικών εκθέσεων, δύναται 
ωστόσο να φιλοξενήσει και άλλες εκδηλώσεις, όπως 
εταιρικές παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια κ.ά.

Αμφιθέατρο «Νικόλαος Οικονόμου»
Μια συνεδριακή, αμφιθεατρική αίθουσα 200 θέσεων 
στον πρώτο όροφο του κτιρίου, που μπορεί να 
φιλοξενήσει ποικίλες εκδηλώσεις. Διαθέτει άριστο 
τεχνολογικό, οπτικό και ακουστικό εξοπλισμό, podi-

um και πάνελ 6 ομιλητών, καμπίνες μετάφρασης με 
δυνατότητα δίγλωσσης ταυτόχρονης διερμηνείας.

Φουαγιέ Αμφιθεάτρου
Το φουαγιέ στον πρώτο όροφο του κτιρίου έχει εμβαδό 
250 τ.μ. και αποτελεί ιδανική πρόταση για την παράθεση 
γεύματος, είτε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου είτε ως 
αυτόνομη εκδήλωση. Το γυάλινο δάπεδο αναδεικνύει 
την απέριττη αισθητική του χώρου, ενώ η θέση του 
προσφέρει μοναδική πανοραμική θέα.

Βιβλιοθήκη
Η αίθουσα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου, φιλοξενεί βιβλία και ψηφιακό υλικό ποικίλου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ διαθέτει δέκα 
θέσεις εργασίας σε Η/Υ. Έχει εμβαδόν 240 τ.μ. και 

τη δυνατότητα να χωρίζεται σε 2 τμήματα. Αποτελεί 
χώρο ζωντανού και συμμετοχικού εργαστηρίου και 
κατέστη κέντρο υλοποίησης πλήθους εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διεξαγωγής διαλέξεων και 
σεμιναρίων. 

Εστία Δημιουργικότητας «Μάνος Ιατρίδης»
Βρίσκεται στο ισόγειο επίπεδο του κτιρίου και έχει 
εμβαδόν 80 τ.μ. Ο χώρος φιλοξενεί παρουσιάσεις 

και υλοποιήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη 
διοργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών πάρτι και 
πλήθος άλλων δράσεων και προγραμμάτων.

Κεντρικό Φουαγιέ
Το κεντρικό φουαγιέ, στο ισόγειο του κτιρίου, με 
εμβαδόν περισσότερα από 1.082 τ.μ., με γυάλινη οροφή 
που χαρίζει φυσικό φως και με οπτική σε όλα τα επίπεδα 

του κτιρίου, χαρακτηρίζεται ως ένας πρωτοποριακός 
και με άψογη αισθητική χώρος για την πραγματοποίηση 
ποικίλων εκδηλώσεων.

Εστιατόριο - Καφέ
Λειτουργεί από ανάδοχο και αναβαθμίστηκε πρόσφατα. 
Βρίσκεται στο ισόγειο επίπεδο του κτιρίου, με εξαιρετική 

θέα στον Θερμαϊκό κόλπο, συνολικό εμβαδόν 680 τ.μ. 
και χώρο εστίασης κοινού 330 τ.μ. Εξυπηρετεί τους 
επισκέπτες του κέντρου, αλλά παράλληλα διατίθεται και 
για ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Αναψυκτήριο
Η επιχείρηση με τη διακριτική επωνυμία «Catering 
Services Λαϊνα», μετρά (2018) σχεδόν δεκαπέντε χρόνια 
επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα της σίτισης.

Ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα νέων ανθρώπων με 
πολυετή εμπειρία και πολλή αγάπη για το αντικείμενο 
έχει δημιουργήσει ένα ζεστό, φιλικό και σύγχρονο 
περιβάλλον ταιριαστό με τον οργανισμό που τον 
φιλοξενεί. Το αναψυκτήριο μπορείτε να το επισκεφθείτε 
καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του ΝΟΗΣΙΣ και 
να απολαύστε σε προσιτές τιμές εξαιρετικά προϊόντα και 
φιλική εξυπηρέτηση.

NOESIS Shop - πωλητήριο ενθυμημάτων 
Κατασκευάσθηκε στις αρχές του 2018 και λειτουργεί από 
την ΙΚΕ του ΝΟΗΣΙΣ. Βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, 
με εμβαδόν 14 τ.μ. Διαθέτει στους επισκέπτες δώρα 

και ενθυμήματα του ΝΟΗΣΙΣ, αλλά και των περιοδικών 
εκθέσεων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.

Κατάστημα
Το κατάστημα πώλησης εκπαιδευτικών βιβλίων, ειδικών 

εκδόσεων, οργάνων αστρονομίας και εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. 

Χώροι Διοίκησης 
 Γραφεία Προσωπικού
Στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνολικό εμβαδόν 
1.000 τ.μ., εκτείνονται οι χώροι διοίκησης, 2 γραφεία 
μελών Δ.Σ, 2 αίθουσες συνεδριάσεων, 11 γραφεία του 
προσωπικού, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι (κουζινάκι, 
τουαλέτες κ.λ.π).
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2.
Στελέχωση

Α ν α λ ο γ ί α  υ π α λ λ ή λ ω ν  α ο ρ ί σ τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ 

( Ι Δ Α Χ )  κ α ι  ο ρ ι σ μ έ ν ο υ  χ ρ ό ν ο υ  ( Ι Δ Ο Χ ) :  3 / 5

Κ ά λ υ ψ η  θ έ σ ε ω ν  ο ρ γ α ν ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς :  6 2 %

Έ χ ε ι  ε γ κ ρ ι θ ε ί  η  π ρ ό σ λ η ψ η  5  ν έ ω ν  θ έ σ ε ω ν 

Ι Δ Α Χ  μ έ σ ω  Α Σ Ε Π
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Το έργο που επιτελείται σήμερα στο ΝΟΗΣΙΣ 
εξυπηρετείται από υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου 
χρόνου, οι οποίοι διεκπεραιώνουν κυρίως το διοικητικό 
και οργανωτικό έργο, και από υπαλλήλους με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι διεκπεραιώνουν έργο 
σχετιζόμενο με την λειτουργία του Ιδρύματος και την 
υλοποίηση  των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

• Στο νέο οργανόγραμμα προβλέπονται 46 πάγιες 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων 
σήμερα καλύπτονται οι 24 από τους υπαλλήλους 
μόνιμου προσωπικού, ορισμένες με δευτερεύουσες 
ασχολίες μόνιμου προσωπικού και λοιπές με 
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου .

• Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
καλύπτουν θέσεις νέων δράσεων που το Ίδρυμα 
έχει εντάξει στις δραστηριότητές του, αλλά και 
θέσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών και συντήρησης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ο αριθμός τους 
έχει ανέλθει σε 42 συμπεριλαμβανομένων και των 
υπαλλήλων που στελεχώνουν θέσεις εργασίας σε 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επίσης, την ΙΚΕ στελεχώνουν 
2 εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Ο Ρ ΓΑ Ν Ο Γ ΡΑΜ ΜΑ  2 0 1 8

2018

2018
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3.
Οικονομικά 
Στοιχεία

Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  Υ Π Π Ε Θ

( Τ α κ τ ι κ ή /  Έ κ τ α κ τ η  σ ε  χ ι λ ι ά δ ε ς  ε υ ρ ώ )

2 0 1 5 :  3 0 0 /  0

2 0 1 6 :  5 8 1 / 1 . 1 1 1 , 4

2 0 1 7 :  6 0 1 / 1 3 0

2 0 1 8 :  7 4 0 / 1 4 0

Α ν α μ ο ρ φ ω μ έ ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  χ ρ ή σ η ς 

( π ρ ο  φ ό ρ ω ν  σ ε  χ ι λ ι ά δ ε ς  ε υ ρ ώ )

2 0 1 5 :  2 4 2 , 9

2 0 1 6 :  2 2 8 , 3

2 0 1 7 :  1 0 5 , 5

2 0 1 8 :  8 4 , 5
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Ανάλυση Βασικών 
Οικονομικών Μεγεθών
Α. Έσοδα & Χρηματοδοτήσεις

Το έτος 2016, στα πλαίσια στήριξης της Κράτους 
και την εκκίνηση μιας νέας περιόδου ανάπτυξης 
για το Ίδρυμα, δόθηκε χρηματοδότηση από τον 
Έκτακτο Προϋπολογισμό για την κάλυψη όλων των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ιδρύματος. Σήμερα         
δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΚΔΕΜΤ    
προς τρίτους.

 Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση της χρηματοδότησης 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, με 
ιδιαίτερη έμφαση το έτος 2018. Η αύξηση αυτή 
συναρτάται με την νέα οργανωτική δομή του ΚΔΕΜΤ    
και την ενδυνάμωση του με νέες οργανικές θέσεις (5).

Συνεπεία της ανοδικής πορείας του Ιδρύματος, 
εμφανίζεται σημαντική αύξηση στις χρηματοδοτήσεις 
από προγράμματα ΠΔΕ (Προγράμματα Δημοσίων 
Επενδύσεων).

Η συνοπτική εικόνα των εσόδων και χρηματοδοτήσεων, 
εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Η διάρθρωση των επιμέρους δραστηριοτήτων στους 
ίδιους πόρους του ΚΔΕΜΤ, εμφανίζει τη σημαντική 
συμβολή του Πλανηταρίου και του Κοσμοθέατρου      
στη διαμόρφωση του συνολικού εσόδου.
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Β. Έξοδα και επενδύσεις
Διαχρονικά παρατηρείται συγκράτηση των λειτουργικών 
και μη δαπανών του ΚΔΕΜΤ, με διαφοροποίηση στις 
αμοιβές προσωπικού και τις λειτουργικές δαπάνες, 
συνεπεία νέων θέσεων απασχόλησης και λοιπών 

εξόδων που χρηματοδοτούνται είτε από ίδιους πόρους 
του Ιδρύματος, είτε από συμμετοχή του Φορέα σε 
προγράμματα του ΠΔΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνοπτική εικόνα των εξόδων και επενδύσεων σε 
πάγιο εξοπλισμό, εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Γ. Ταμειακές Ροές 
και διαθέσιμα
Η ταμειακή ροή διαθεσίμων διαχρονικά, αντανακλά 
την χρηστή διαχείριση και την ανοδική πορεία του 
Ιδρύματος. Σημαντικό τμήμα της θετικής ροής του έτους 

2016, οφείλεται στην χρηματοδότηση του Ιδρύματος 
από τον έκτακτο Προϋπολογισμό του Κράτους, ενώ κατά 
το έτος 2018 στις αυξημένες χρηματοδοτήσεις από τα 
προγράμματα ΠΔΕ.

Η συνοπτική εικόνα των ταμειακών ροών και διαθεσίμων, 

εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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4.
Χρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα

Υ λ ο π ο ί η σ η 

3 8  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν ω ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν

Σ υ ν ο λ ι κ ή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν 

1 . 0 5 7 . 3 3 7 , 7 5  €

2 0 1 6 :  2 7 . 0 6 0 , 4 0

2 0 1 7 :  6 2 . 2 0 4 , 5 0

2 0 1 8 :  9 6 8 . 0 7 2 , 8 5
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Κατάλογος χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Hypatia
Gender tools for more 
STEM careers 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, το πρόγραμμα 
H2020-GERI-2014-1. Στόχος του έργου ήταν να εμπλέξει 
με ένα ισότιμο τρόπο κορίτσια, αλλά και αγόρια, 
ηλικίας 13-18 χρονών να αποκτήσουν μια θετική στάση 
απέναντι στις επιστήμες STEM (Φυσικές Επιστήμες, 
Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και να ενθαρρύνει 
τα κορίτσια να επιλέξουν μια σχετική κατεύθυνση ως 
μελλοντική καριέρα. Τα παραπάνω επιδιώκονται μέσα 
από τη σύμπραξη και συνέργεια μουσείων, σχολείων και 
ερευνητικών κέντρων.  Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανήλθε σε 1.571.269,00€ εκ των οποίων 24.463,75€ 
αφορούσαν το ΝΟΗΣΙΣ (ενεργούσε ως Third Party). 
Διάρκεια 36 μήνες (1/8/2015 - 30/7/2018).

ODYSSEUS II
Youth for Space Challenge ODYSSEUS II 
Contest 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, το πρόγραμμα 
H2020-COMPET-2014. Στόχος του έργου ήταν να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των νέων για την εξερεύνηση 
του διαστήματος μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών 
δράσεων, οι οποίες συνδύαζαν την επιστημονική 
μάθηση με hands-on δραστηριότητες. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανήλθε σε 1.994.376,00€ εκ των οποίων 
134.700,00€ αφορούσαν το ΝΟΗΣΙΣ. Διάρκεια 36 μήνες 
(1/1/2015-31/12/2017).

TINKERING
Building 
Science Capital for ALL 
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πρόγραμμα 
Erasmus+ KA201 - Strategic Partnerships for school 
education. Στόχος του έργου είναι να μελετήσει την 
προσέγγιση Tinkering σε μαθητές από μη προνομιούχες 
κοινωνικές ομάδες και το βαθμό στον οποίο αυτή μπορεί 
να επηρεάσει το science capital των συγκεκριμένων 
ατόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
447.362,00€ εκ των οποίων για το ΝΟΗΣΙΣ αντιστοιχούν 
40.658,00€. Διάρκεια 36 μήνες (1/9/2017-31/8/2020).

ΚΡΗΠΙΣ
Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού 
εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών 
εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση 
γεωγραφικών δεδομένων (ΚΡΗΠΙΣ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό 
Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2014-2020-Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»). Στόχος του 
έργου είναι η μελέτη της δυνατότητας που παρέχει 
η χρήση εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων 
Φυσικής και Χημείας και των γεωγραφικών δεδομένων 
στα πλαίσια της διδασκαλίας της Φυσικής, της Χημείας 
και της Γεωγραφίας στην υποστήριξη της ανάπτυξης 
εννοιολογικών και επιστημολογικών όψεων του 
επιστημονικού εγγραμματισμού σε μαθητευόμενους 
στα πλαίσια της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.              
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 425.000,00€. 
Διάρκεια: 36 μήνες (1/4/2018-30/3/2021).

SySTEM 2020
Connecting Science 
Learning Outside 
The Classroom 
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πρόγραμμα 
H2020-SwafS-2016-17 και εστιάζει στην μη τυπική 
εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, καταγράφοντας 
το χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη 
(συμμετέχουν 11 main partners, 11 third parties), 
αξιολογώντας μια σειρά από διαθεματικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστεί ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα βασίζεται στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία για την εκπαίδευση έξω από 
την τάξη, το οποίο θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς 
για την καταγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων στο 
χώρο της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα 
δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με όλες τις δράσεις 
στο πλαίσιο της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα συγκεντρωθούν και 
θα αποτυπωθούν οι βασικές αρχές για τους εκπαιδευτές 
σε αυτό το χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 2.999.982,00€ εκ των οποίων για το 
ΝΟΗΣΙΣ αντιστοιχούν 38.870,00€. Διάρκεια 36 μήνες 
(1/5/2018-30/4/2021).
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Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του 
έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” (Μνα ΕΠΑΛ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2014-2020-
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση»). Βασικοί στόχοι του έργου είναι 
η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητα, η επαύξηση του 
κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική 
κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής 
γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, 
μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, 
της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης. Το ειδικό 
αντικείμενο του έργου που αφορά το ΝΟΗΣΙΣ έχει να 
κάνει με την υποστήριξη, συντονισμό και διαχείριση 
Σχεδίων Δράσης που θα υποβάλλουν σε ετήσια βάση 
τα ΕΠΑΛ της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 3.575.126,00€. Διάρκεια 40 μήνες 
(1/4/2018-30/9/2021).

ActiVatoR
Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για 
την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των 
επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής 
Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας 
(ActiVatoR)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό 
Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2014-2020-Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»). Στόχος 
του έργου είναι να δημιουργήσει μία πλατφόρμα 
Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης που 
αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή 
στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά 
διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές 
ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών 
και του Πολιτισμού, και η οποία θα υποστηρίζει 
πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση 
τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 472.349,60€ εκ των 
οποίων για το ΝΟΗΣΙΣ αντιστοιχούν 232.355,20€. 
Διάρκεια: 36 μήνες (9/1/2018-30/6/2021).

Science Inspired
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πρόγραμμα 
H2020-SwafS-2016-17. Στόχος του έργου είναι να 
καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι ένα science center 
αποτελεί ένα περιβάλλον, όπου καλλιεργούνται τα 
ενδιαφέροντα των εφήβων για τις επιστήμες με τη 
δημιουργία καινοτόμων εργαλείων, μέσα από τη 
συνεργασία εκπαιδευτικών και  μουσειοπαιδαγωγών.      
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 232.355,20€ 
εκ των οποίων για το ΝΟΗΣΙΣ αντιστοιχούν 42.320,00€. 
Διάρκεια 36 μήνες (1/12/2018-31/1/2021).
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5.
Αναβάθμιση 
Υποδομών 
και Υπηρεσιών

Α ν α β ά θ μ ι σ η 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν

Ν έ ε ς  τ α ι ν ί ε ς

Σ ύ ν δ ε σ η  μ ε  Ε Δ Ε Τ

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  Ψ η φ ι α κ ώ ν  Π α ρ α γ ω γ ώ ν
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έγινε 
προσπάθεια αποκατάστασης βασικών φθορών και 
ζημιών των χώρων γραφείων και της Βιβλιοθήκης, 
καθώς και ανανέωσης του εξοπλισμού και των 
οπτικοακουστικών παραγωγών, όπως περιγράφεται    
στη συνέχεια. 

Αίθουσες προβολών
Ψηφιακό Πλανητάριο
• Προμήθεια νέων ταινιών ελληνικής παραγωγής σε 
συνεργασία με το Ευγενίδειο Ίδρυμα και τον Θεοφάνη 
Ματσόπουλο.

• Δημιουργία με ίδια μέσα δύο νέων ζωντανών 
διαδραστικών παρουσιάσεων του φορέα με τίτλο             
«Διαστημική αποστολή 201» και «Διαστημική Αποστολή 
301» με χρήση καινοτόμων συσκευών και εκπαιδευτικών 
εργαλείων.

• Μεταγλώττιση ταινιών στην αγγλική, ρωσική και 
γερμανική γλώσσα για τη διευκόλυνση τουριστών και 
επισκεπτών από τις χώρες αυτές.

• Έγινε πλήρης μελέτη εφαρμογής για την αναβάθμιση 
των οπτικοακουστικών συστημάτων και η προμήθεια 
και εγκατάσταση των νέων συστημάτων θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Κοσμοθέατρο
• Έγινε προμήθεια της τρισδιάστατης ταινίας «Dream Big» 
με κατάλληλη επεξεργασία και μεταγλώττιση για την 
προβολή της σε μεγάλη επίπεδη οθόνη.

• Έγινε προμήθεια της τρισδιάστατης μικρής διάρκειας 
παραγωγής «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων» που 
προβάλλεται εισαγωγικά σε κάθε προβολή ταινίας 
μακράς διάρκειας.

• Εγκαταστάθηκε σύστημα με δυνατότητα ασύρματης 
μετάδοσης των αφηγήσεων και σε άλλες γλώσσες,    
προς το παρόν στην αγγλική και ρωσική. 

• Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός live streaming.

Προσομοιωτής Εικονικής Πραγματικότητας
• Αγοράστηκαν δύο ταινίες  «Moon thunder  » και  το «Air 
fighter».

• Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια 
νέων προβολικών συστημάτων και η τοποθέτησή τους 
προγραμματίζεται για τις αρχές του 2019.

Βιβλιοθήκη 

Ύστερα από ενέργειες και με δαπάνες του Ιδρύματος, 
το υπολογιστικό σύστημα του ΝΟΗΣΙΣ συνδέθηκε με 

το δίκτυο του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ) και πλέον οι υπολογιστές «τρέχουν» στο 
διαδίκτυο με 1 Gb, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες της Βιβλιοθήκης να πλοηγούνται στο 
διαδίκτυο με μεγάλες ταχύτητες.

Εστία Δημιουργικότητας «Μάνος Ιατρίδης»
Εξοπλίστηκε με νέο εξοπλισμό και ανακαινίστηκε.

Εργαστήριο Ψηφιακών Παραγωγών
• Ολοκληρώθηκε η  δημιουργία του.                                      
• Αναπτύχθηκαν παραγωγές ταινιών για το Πλανητάριο.   
• Μεταγλωττίσθηκε σειρά ταινιών.  

Αμφιθέατρο
• Έγινε επέκταση του ενσύρματου και του ασύρματου 
δικτύου Η/Υ.

• Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός live streaming και μεγάλες 
εκδηλώσεις καλύφθηκαν με ζωντανή μετάδοση στο 
Διαδίκτυο (Μια Νέα αρχή στα ΕΠΑΛ, Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής, Ημερίδες εκπαιδευτικών κ.λ.π.).

Χώροι γραφείων διοίκησης
• Έγινε επέκταση του ενσύρματου και του ασύρματου 
δικτύου Η/Υ.

• Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων.

Κοινόχρηστοι χώροι
• Έγινε προσπάθεια για την αναβάθμιση των χώρων του 
Εστιατορίου και Κυλικείου, όπου μετά από διαγωνισμούς 
επιλέχθηκαν νέοι ανάδοχοι που προχώρησαν σε 
εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης των χώρων. 

• Ο χώρος του Εστιατορίου επεκτάθηκε με τη 
διαμόρφωση ημιυπαίθριου χώρου με κινητό 
υαλοπέτασμα που συνέβαλε στη βελτίωση της 
αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου.

Εξωτερικοί χώροι
• Έγινε απομάκρυνση επιχωματώσεων και τοπικές 
στεγνώσεις στην οροφή του κτηρίου διοίκησης.

• Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ αίτημα χρηματοδότησης με πλήρη 
μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση και επισκευή 
μονώσεων για τους βασικούς και κύριους χώρους που 
παρουσιάζουν μεγάλα θέματα διαρροών.
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6.
Επισκεψιμότητα

Έ τ η  2 0 1 6 ,  2 0 1 7 ,  2 0 1 8

8 0 0 . 0 0 0  ε π ι σ κ έ π τ ε ς 

ε κ  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  6 0 0 . 0 0 0  μ α θ η τ έ ς 
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7.
Εκπαιδευτικές 
και Άλλες 
Δραστηριότητες

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η  2 0 0  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν 

δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  μ ε  1 2 0 . 0 0 0  σ υ μ μ ε τ ο χ έ ς 



38 39

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΝΟΗΣΙΣ μπορούν 
να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτά που 
απευθύνονται σε σχολικές ομάδες και σε αυτά που 
απευθύνονται σε μεμονωμένους επισκέπτες.

Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, το χρονικό διάστημα 
Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2018 υλοποιήθηκαν στο 
φορέα τα ακόλουθα προγράμματα:

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
για σχολικές ομάδες

Ξενάγηση στο Μουσείο Τεχνολογίας
Η οργανωμένη ξενάγηση στις μόνιμες εκθέσεις του 
Μουσείο Τεχνολογίας (Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας, Τεχνολογία Μεταφορών, Τεχνοπάρκο) για 
τις σχολικές ομάδες είναι η πρόταση του ΝΟΗΣΙΣ για να 

γνωρίσουν οι μαθητές ένα μέρος από τα εκθέματα των 
μόνιμων συλλογών του. Η ξενάγηση προσαρμόζεται 
στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών με την επιλογή των 
κατάλληλη εκθεμάτων και τον ανάλογο μετασχηματισμό 
του περιεχομένου.

Απευθύνεται σε μαθητές από Γ΄Δημοτικού.

Διάρκεια: 60΄ 

Το παρακολούθησαν: 72.500 άτομα (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, γονείς).

Επιστήμη με σχέδιο
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια 
εναλλακτική ξενάγηση 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 κατασκευάσουν 
ένα «αντικείμενο – παιχνίδι» αναμνηστικό της επίσκεψής 
τους. 

Απευθύνεται σε Νήπια, Α’ και Β’ Δημοτικού.

Διάρκεια: 60΄ 

Το παρακολούθησαν: καθώς οι κρατήσεις για το 
Μουσείο Τεχνολογίας είτε αφορούν σε μια ξενάγηση (βλ. 
παραπάνω) είτε στο Επιστήμη με σχέδιο γίνονται με ένα 
ενιαίο κωδικό, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Νανόκοσμος: εισαγωγή στην νανοτεχνολογία
Πρόκειται για ένα 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 
των 4-5 ατόμων 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΄

Το παρακολούθησαν: 297 μαθητές.

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, 
κληρονομικότητα, γενότυπος, φαινότυπος). Το 
πρόγραμμα ξεκινά με παρουσίαση και συζήτηση για 
το DNA, την αναπαραγωγή και την κληρονομικότητα. 
Εξηγούνται η μορφή και η δομή του μορίου του DNA 
και ο ρόλος των χρωμοσωμάτων και των γονιδίων στη 
διαμόρφωση των χαρακτηριστικών των απογόνων. 

Στη συνέχεια εισάγονται οι «δράκοι» ως τα μυθικά 
πλάσματα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
εξηγείται η γενετική τους, η οποία πολύ πιο απλούστερη 
από την γενετική του ανθρώπου, ακολουθεί τις αρχές 
της μεντελικής κληρονομικότητας (επικρατή και 
υπολειπόμενα γονίδια). 

Δίνεται φύλλο εργασίας, και οι μαθητές σε ομάδες, 
ακολουθώντας τις οδηγίες και συνδυάζοντας 
χρωμοσώματα και γονίδια καταλήγουν να δείξουν με 
τη ζωγραφιά τους πώς θα είναι το «δρακομωρό» που 
θα προκύψει, εφαρμόζοντας τις αρχές της μεντελικής 
κληρονομικότητας, αν ένας θηλυκός και ένας αρσενικός 
δράκος αποφασίσουν να ζευγαρώσουν. 

Στο τέλος, οι ζωγραφιές όλων των δρακομωρών 
εκτίθενται σε πίνακα. Μέσα από σχολιασμό και συζήτηση 
επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις στη μορφή 
τους, λόγω των διαφορετικών κληρονομούμενων 
χαρακτηριστικών και οι ομοιότητες (επικρατή και 
υπολειπόμενα γονίδια). 

Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού μέχρι και Α΄ 
Γυμνασίου.  

Διάρκεια: 60΄  

Το παρακολούθησαν: 366 μαθητές.

Ενέργεια: επιλέγω και εξοικονομώ
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει 
τους μαθητές να αντιληφθούν ότι η ενέργεια παίζει ένα 
σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και ότι οι προσωπικές 
επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση 
ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, το κόστος της, καθώς 
και τη συνολική ενεργειακή κατάσταση (εξάντληση μη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Οι μαθητές μέσα από 

την αντιμετώπιση ρεαλιστικών καταστάσεων και την 
επίλυση καθημερινών προβλημάτων (problem solving 
situations) θα αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι 
στα ενεργειακά ζητήματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
κάνοντας επιλογές ως υπεύθυνοι μελλοντικοί πολίτες, 
καταναλωτές, επαγγελματίες. Το πρόγραμμα συνδέεται 
με το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και 
Γυμνασίου. 

Διάρκεια: 75΄. 

Το παρακολούθησαν: 1369 μαθητές.

Χορηγός του προγράμματος ήταν η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε σχολεία σε 
δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας (όπως Δελβινάκι, 
Ερίκουσα, Χάλκη, κ.ά.) στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Η ενέργεια για ζωή…ταξιδεύει!» στο οποίο συμμετέχει 
το ΝΟΗΣΙΣ.
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Διαστημική αποστολή 101
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ζωντανών 
παρουσιάσεων αστρονομικού περιεχομένου στο 
χώρο του Πλανηταρίου, χωρητικότητας 150 ατόμων, 
συνοδευόμενες από ένα παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις 
και απαντήσεις. Αστερισμοί, φωτορύπανση, η Γη και 
τo φαινόμενο ημέρας–νύχτας, οι φάσεις της Σελήνης, 
η μέτρηση του χρόνου, το ηλιακό μας σύστημα και            
οι πλανήτες. 

Απευθύνεται σε νήπια μέχρι και Γ΄ Δημοτικού. 

Διάρκεια: 40΄. 

Το παρακολούθησαν: 17.309 μαθητές.

Διαστημική αποστολή 201
Πρόκειται για μια ζωντανή παρουσίαση στην αίθουσα 
του ψηφιακού Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ, η οποία 
εστιάζει στη Γη μας ως ουράνιο σώμα αλλά και στους 
άλλους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος. Οι 
μαθητές, με τη βοήθεια του παρουσιαστή και βλέποντας 
τις εικόνες που προβάλλονται στον Θόλο, μαθαίνουν 
για το σχήμα της Γης, τα συστήματα γεωγραφικών 
συντεταγμένων και πώς με αυτά μπορούμε να 
προσδιορίσουμε τη θέση κάθε τόπου πάνω στη Γη, 
καθώς και για τη μέτρηση του χρόνου και τις ωριαίες 
ατράκτους. 

Στη συνέχεια, μαθαίνουν για το φαινόμενο των 
τεσσάρων εποχών τους έτους και την ερμηνεία  τους. 
Κατόπιν, ταξιδεύουν στο ηλιακό μας σύστημα και 
μαθαίνουν για τις συνθήκες που επικρατούν στους 
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αναγνωρίζοντας 
πόσο πολύτιμη είναι η ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη 
μας. 

Μετά τη ζωντανή παρουσίαση, ακολουθεί ένα 
διασκεδαστικό διαδραστικό quiz ερωτήσεων και 
απαντήσεων, κατά το οποίο τα παιδιά αναζητούν τις 
σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται      
με την παρουσίαση που παρακολούθησαν. 

Απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ μέχρι ΣΤ΄ 
Δημοτικού.   

Διάρκεια: 40΄ 

Το παρακολούθησαν: 8540 μαθητές.

Διαστημική αποστολή 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 πώς 
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;”. 

Απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού μέχρι και ΣΤ΄ 
Δημοτικού. 

Διάρκεια: 40΄.

Το παρακολούθησαν: 5437 μαθητές.

Το παιχνίδι της νόησης
Ένα παιχνίδι γνώσεων, ένας άτυπος διαγωνισμός μεταξύ 
των σχολείων που επισκέπτονται το ΝΟΗΣΙΣ, όπου οι 
μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένο 
χρόνο σε ερωτήσεις από διάφορα πεδία των Θετικών 
Επιστημών. 20 μαθητές από κάθε σχολείο διαγωνίζονται 
και η συνολική βαθμολογία του σχολείου προκύπτει 
ως το άθροισμα όλων των σωστών απαντήσεων. Το 
σχολείο με το υψηλότερο σκορ κερδίζει δωρεάν είσοδο 
για μια σχολική ομάδα 100 μαθητών σε Πλανητάριο και 
Κοσμοθέατρο την επόμενη σχολική χρονιά!

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Διάρκεια: 30΄.

Συμμετείχαν περίπου 45 σχολεία.

Science shows
Το science show αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία 
εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αφορά στη 
ζωντανή παρουσίαση πειραμάτων με τη συμμετοχή 
του κοινού. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έχει 
σχεδιαστεί μια σειρά από science shows για διάφορα 
ηλικιακά επίπεδα.

i) 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΄

Το παρακολούθησαν: 9418 μαθητές.

ii) Το Show της Επιστήμης
Παραξενιές της Φυσικής, εντυπωσιακές χημικές 
αντιδράσεις, δαχτυλίδια καπνού, θεαματικές εκρήξεις. 

Μέσα από την παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων 
φανερώνεται ότι η επιστήμη και η τεχνολογία 
βρίσκονται παντού γύρω μας και μπορούν να είναι και 
διασκεδαστικές.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Διάρκεια: 30΄

Το παρακολούθησαν: 363 μαθητές.

 

iii) 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΄  

Το παρακολούθησαν: 6783 μαθητές.

Τα 7 κλειδιά
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σχεδίασε 
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το πρωτότυπο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Τα 7 κλειδιά» το οποίο φιλοξενήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ. 

«Τα 7 κλειδιά» επιδιώκουν να… ξεκλειδώσουν 
μυστικά της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας.                         
Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με φυσικούς 
πόρους, όπως το νερό αλλά και βασικές πρώτες ύλες 
όπως το λάδι, το μετάξι, το μάρμαρο – προϊόντα και 
υλικά που σχετίζονται άμεσα με τη θεματική των 
μουσείων που εντάσσονται στο Δίκτυο του ΠΙΟΠ –       
και, σταδιακά, αντιλαμβάνονται τις χρήσεις αλλά και τη 
σημασία τους μέσα από μια έξυπνη διαδρομή με πολλά 
«εμπόδια» - γρίφους, αινίγματα, πειράματα. 

Απευθύνεται σε μαθητές Ε’ Δημοτικού – Β΄ Γυμνασίου .

Διάρκεια: 60΄ 

Το παρακολούθησαν: 2500 μαθητές.

Ρομποτική
Πρόκειται για Εργαστήρια ρομποτικής για σχολικές 
ομάδες, τα οποία υλοποιούνται στη Βιβλιοθήκη 
στο ΝΟΗΣΙΣ κατόπιν κράτησης. Κάθε εργαστήριο 

περιλαμβάνει, ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών: 
κατασκευή και προγραμματισμό ρομπότ, υλοποίηση 
πειράματος, κατασκευή και κατανόηση ενός 
συστήματος, που έχει σχέση με μια συγκεκριμένη 
θεματική (πχ., το νερό, το διάστημα, κ.ά.), χρήση 
οπτικοακουστικού  υλικού. 

Απευθύνεται σε σχολικές ομάδες από Α’ Δημοτικού.

Διάρκεια: 60΄ 

Το παρακολούθησαν: 379 μαθητές.

Peiramatistas στα σχολεία
Βιωματικά εργαστήρια φυσικών επιστημών

Τα εργαστήρια φυσικών επιστημών Peiramatistas 
αποτελούν μία διαφορετική πρόταση από το χώρο 
της μη-τυπικής εκπαίδευσης, που σχεδιάστηκε για 
να προσφέρει τη χαρά της ανακάλυψης και της 

δημιουργικότητας μέσα στη σχολική ζωή. Βασικός 
σκοπός των εργαστηρίων είναι:

Η μύηση των παιδιών στην διαδικασία πειραματικής 
διερεύνησης των φυσικών φαινομένων.

Η βιωματική προσέγγιση της γνώσης για τον κόσμο     
που μας περιβάλλει.

Η έκφραση της φαντασίας και η άσκηση της 
δημιουργικότητας των παιδιών με αφορμή φυσικά 
φαινόμενα της καθημερινότητας.

Τα εργαστήρια των Peiramatistas συμπληρώνουν και 
εμπλουτίζουν το περιβάλλον μάθησης  του σχολείου 
και λειτουργούν είτε ως αφορμή είτε ως κατάληξη μιας 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική καθημερινότητα. 
Περιλαμβάνουν απλά πειράματα με καθημερινά υλικά, 
έξυπνα παιχνίδια και κατασκευές.  Η διαδικασία του 
εργαστηρίου είναι συμμετοχική, συνεργατική και έντονα 
βιωματική.

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων περιλαμβάνει 
διάφορες, όπως για παράδειγμα:

1. Έδαφος: Ορυκτά, Ηφαίστεια & Σεισμοί

2. Αυτοκίνηση: ασφάλεια και αειφορία 

3. Η δύναμη του νερού

4. Πύραυλοι και εκτοξεύσεις

Απευθύνεται σε παιδιά από νήπια μέχρι Β΄ Δημοτικού.

Το παρακολούθησαν 1.155 μαθητές.

Διάρκεια: 100΄.

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων «Peiramatistas» 
παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στη διδασκαλία των 
φυσικών επιστημών στο 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 
Καινοτομίας «Ξαναφανταζόμαστε το σχολείο» (Reimag-
ining schooling), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τον 
Οκτώβριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Τα εργαστήρια Peiramatistas στο σχολείο σχεδιάζονται 
από εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ και υλοποιούνται 
στη σχολική τάξη, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του εκάστοτε σχολείου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
για μεμονωμένους 
επισκέπτες
Στη συγκεκριμένη κατηγορία, τα προγράμματα 
πραγματοποιούνται είτε σε κύκλους (4 – 6 εργαστήρια 
έκαστος) Σάββατο και Κυριακή είτε μεμονωμένα με 
συγκεκριμένες θεματικές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καθαρή 
Δευτέρα), είτε σε εβδομαδιαία βάση.

i) Εκπαιδευτικά προγράμματα σε κύκλους
Εργαστήρια STEM education & 
εκπαιδευτικής ρομποτικής
Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από 4 δίωρες 
συναντήσεις. Οι γενικοί στόχοι των εργαστηρίων είναι: 
α) η προώθηση των πειραμάτων όπου το λάθος είναι 
μέρος της μάθησης, β) να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις 
και δεξιότητες μέσα από διασκεδαστικές διαδικασίες, 
γ) να βελτιώσουν δεξιότητες όπως η κατασκευή 
μικρών ή μεγαλύτερων αντικειμένων με τα χέρια τους, 

δ) να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητά τους για 
δημιουργία, ε) να είναι σε θέση να παρατηρούν την 
κάθε λεπτομέρεια, στ) να αναπτυχθεί η ικανότητα 
συνεργασίας των μελών της ομάδας, δίνοντας στα παιδιά 
ευκαιρίες κοινωνικοποίησης.

Το ΝΟΗΣΙΣ ακολουθώντας τη νέα προσέγγιση στη 
διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, έχει εντάξει 
εργαστήρια STEM εκπαίδευσης στο πρόγραμμά του με 
σκοπό τη σταδιακή γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών 
με τις επιστήμες STEM και  την ομαλή εισαγωγή στην 
εκπαιδευτική ρομποτική. 

Η εκπαίδευση στις επιστήμες STEM παρέχει ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά 
να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, 
τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Με την 
εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι 
μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της 
επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν 
δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση 
στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, 
στην εργασία σε ομάδες.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά διαφόρων 
ηλικιών (προνήπια – ΣΤ΄ Δημοτικού). 

Τα παρακολούθησαν: 487 μαθητές.

Τα Εργαστήρια STEM education & εκπαιδευτικής 
ρομποτικής σχεδιάζονται και υλοποιούνται από 
εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Εργαστήρια 3D printing & design
Στόχος είναι η εκμάθηση του τρόπου χρήσης των 
τρισδιάστατων εκτυπωτών και μια βασική γνώση       
στην τρισδιάστατη σχεδίαση. 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα 
δημιουργήσουν ένα μικρό αντικείμενο με τη χρήση 
τρισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος και στη 
συνέχεια θα το εκτυπώσουν στον 3D printer.

Απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού – ενήλικες.

Το παρακολούθησαν: 34 άτομα.

Τα εργαστήρια  3D printing & design σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν από εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Peiramatistas
Πρόκειται για εργαστήρια φυσικών επιστημών για 
παιδιά 6 – 8 ετών. Όπως δηλώνει και το όνομα του 
προγράμματος, τα παιδιά γίνονται επιστήμονες, 
μπαίνουν στο εργαστήριο και γνωρίζουν για πρώτη 
φορά τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου. 

Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από αυτοτελή 
εργαστήρια, τα οποία αντλούν τα θέματά τους από 

το πεδίο των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Σε κάθε 
εργαστήριο, τα παιδιά εμπλέκονται σε πειράματα και 
κατασκευές, ακολουθώντας τη λογική του κυκλικού 
εργαστηρίου. Η θεματική των εργαστηρίων ανανεώνεται 
έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν  διάφορες ενότητες 
από τις ΦΕ και την Τεχνολογία. Απλές μηχανές και η 
Φυσική, ο Ηλεκτρισμός και ο Μαγνητισμός, η Φυσιολογία 
του ανθρώπινου σώματος, το Φως και η Οπτική Φυσική, 
η Μετεωρολογία και τα φυσικά φαινόμενα, από τη Γη 
στη Σελήνη, το έδαφος και οι σεισμοί είναι ορισμένα 
μόνο από τα θέματα, με τα οποία ασχολήθηκαν οι μικροί 
Peiramatistas.

Τη φετινή σχολική χρονιά (2018-2019) οι Peirama-
tistas κατασκευάζουν απλές μηχανές από τις ιδέες 
του Αρχιμήδη, αντιγράφουν τις πτητικές μηχανές 
από τα σχέδια του Ντα Βίντσι, πειραματίζονται με τον 
ηλεκτρομαγνητισμό εμπνεόμενοι από τις επινοήσεις του 
Τέσλα, μυούνται στη λογική των «έξυπνων μηχανών» και 
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των αυτοματισμών βαδίζοντας στο δρόμο του Τιούρινγκ.

Το παρακολούθησαν: 136 μαθητές.

Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε σχολικές τάξεις ως 
μεμονωμένο εργαστήριο, κατόπιν συνεννόησης με το 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των σχολείων.

Οι Peiramatistas σχεδιάζονται και υλοποιούνται           
από εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Drones 1: Φανταστικές αποστολές
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Drones 1: Φανταστικές 
αποστολές είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο 
υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα 
χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως το ΝΟΗΣΙΣ. 
Χρησιμοποιώντας ειδικά drones ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο, διδάσκουμε βασικές δεξιότητες και γνώσεις 
στα παιδιά.

Σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων τα παιδιά: α) μαθαίνουν 
έννοιες φυσικής και μηχανολογίας, που σχετίζονται με 
την πτητική ικανότητα των drones, β) μαθαίνουν βασικά 
στοιχεία για το νομικό πλαίσιο, το οποίο  διέπει τη χρήση 
των drones στην Ελλάδα από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, γ) μαθαίνουν πώς να χειρίζονται ένα drone 
μέσα από μια σειρά δοκιμασιών ακρίβειας, ταχύτητας 
και δεξιοτεχνίας, δ) συμμετέχουν σε αποστολές 
μεταφοράς ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
μια απομακρυσμένη περιοχή ή μια περιοχή σε έκτακτη 
ανάγκη, ε) συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας από 
αέρα,  στ) μαθαίνουν να προγραμματίζουν, σχεδιάζοντας 
και εκτελώντας ένα σχέδιο πτήσης βάσει κάποιου 
σεναρίου.

Σε επίπεδο γενικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα εστιάζει 
στις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Τα παιδιά 
μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 
σε μικρές ομάδες, ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν 
προβλήματα. Επίσης, ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν 
το προσωπικό στοιχείο του κάθε μέλους της ομάδας, 

επινοώντας μια λύση διαφορετική από αυτές των άλλων 
ομάδων.

Απευθύνεται σε μαθητές Δ’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου.

Το παρακολούθησαν: 32 μαθητές.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από 
εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

ii) Προγράμματα με συγκεκριμένες θεματικές
Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ
Μια ξεχωριστή δραστηριότητα με διάφορες θεματικές 
ως περιεχόμενο (για παράδειγμα διάστημα, δεινόσαυροι, 
Χριστούγεννα, αρχαία κινέζικη τεχνολογία, οπτική του 
φωτός κ.ά.), που περιλαμβάνει προβολή στο Πλανητάριο 
ή το Κοσμοθέατρο, εργαστήριο κατασκευών ανάλογα με 
το περιεχόμενο της βραδιάς και βέβαια διανυκτέρευση 
στις εγκαταστάσεις του φορέα.  

Απευθύνεται σε παιδιά από Γ΄ μέχρι Ε΄ Δημοτικού.

Διάρκεια: από τις 19.00 μέχρι τις 10.00 της επόμενης 
μέρας.

Το παρακολούθησαν: 330 παιδιά.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από 
εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Πάρτι με τον Dr. ΝΟΗΣΙΣ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Party με τον Dr. ΝΟΗΣΙΣ»     
για ξεχωριστά γενέθλια, που περιλαμβάνει: 

- Show πειραμάτων με τον Dr. ΝΟΗΣΙΣ 

- Ρόμπες και γυαλιά επιστήμονα

- Δωρεάν προβολή σε Κοσμοθέατρο ή Πλανητάριο

- BuZZ or Pass? Ένα ομαδικό παιχνίδι  γρήγορης 
αντίδρασης, δημιουργικής σκέψης και γνώσεων

- Επιστημονικά σνακ, τοστ και χυμό

- Αναμνηστικά δωράκια

- Προσκλήσεις για τους καλεσμένους

Απευθύνεται σε παιδιά από Α’ μέχρι ΣΤ’ Δημοτικού.

Διάρκεια: 150΄.

Πραγματοποιήθηκαν 421 πάρτι.

Τα Χριστούγεννα του επιστήμονα
Πρόκειται για ένα science show, το οποίο 
περιλαμβάνεται στο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 
του ΝΟΗΣΙΣ και υλοποιείται στο χώρο υποδοχής των 
επισκεπτών. Περιλαμβάνει μια σειρά πειραμάτων 
επίδειξης, τα οποία συνδέονται με το πνεύμα των 
Χριστουγέννων. Το περιεχόμενο του προγράμματος 
διαφοροποιείται κάθε χρόνο, προκειμένου  να 
προσφέρει κάτι διαφορετικό στους επισκέπτες του 
ΝΟΗΣΙΣ την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Διάρκεια: 20΄.

Επιστήμονας από τζάκι!
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο διεξάγονται 
πειράματα φυσικής και χημείας, εμπνευσμένα από 
τα χριστουγεννιάτικα έθιμα και αντικείμενα. Κατόπιν, 
τα παιδιά προβαίνουν στη δημιουργία θεματικής 
κατασκευής, μεταμορφώνοντας ένα επιστημονικό 

αντικείμενο σε στολίδι.

Απευθύνεται σε παιδιά από Β’ μέχρι Ε’ Δημοτικού.

Το παρακολούθησαν: 80 μαθητές.

Διάρκεια: 90΄.

Πετάει, πετάει … ο χαρταετός!!!
Εργαστήριο μελέτης και κατασκευής χαρταετού

Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε συζήτηση σχετικά 
με τους χαρταετούς και τη σχέση τους με τα έθιμα 
της Ελλάδας, την ψυχαγωγία αλλά και την μηχανική 
των πτήσεων. Στη συνέχεια, η συζήτηση εστιάζει στις 

αρχές της πτήσης, δηλαδή ποιες δυνάμεις ασκούνται 
στα σώματα  που  κινούνται στον αέρα και ποιο 
αποτέλεσμα έχει η κάθε μια στην  κίνηση του σώματος. 
Αφού παρουσιαστούν διάφοροι τύποι χαρταετών 
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και μελετηθούν τα διάφορα χαρακτηριστικά τους  σε 
σχέση με τις αρχές της πτήσης, αρχίζει η κατασκευή 
του παραδοσιακού εξαγωνικού χαρταετού. Κάθε παιδί 
κατασκευάζει το δικό του χαρταετό δουλεύοντας σε 
ομάδες των δύο ατόμων. 

Απευθύνεται σε παιδιά από Ε’ Δημοτικού μέχρι Β’ 
Γυμνασίου.

Το παρακολούθησαν: 40 μαθητές.

Διάρκεια: 2 ώρες.

Αβγά αλά επιστημονικά!
΄Ένα εργαστήριο με αντικείμενο μελέτης το αυγό, όπου 

τα παιδιά επιδίδονται σε εντυπωσιακά  πειράματα 
φυσικής και σε πασχαλινές κατασκευές.Απευθύνεται      
σε παιδιά από Β’ μέχρι Ε’ Δημοτικού.

Το παρακολούθησαν: 118 μαθητές.

Διάρκεια: 90΄

Slime
Τα παιδιά  εξοικειώνονται με  τα πολυμερή και τις 
ιδιότητες των ρευστών, λύνουν το μυστήριο και 
παρασκευάζουν τριών ειδών διαφορετικά slimes,           
τα οποία παίρνουν μαζί τους.

Απευθύνεται σε παιδιά από Β’ μέχρι Ε’ Δημοτικού.

Το παρακολούθησαν: 70 μαθητές.

Διάρκεια: 90΄

iii) Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
EXPLORA (summercamp)
Μια ιδιαίτερη κατηγορία εκπαιδευτικής δράσης 
με έντονο το στοιχείο της ψυχαγωγίας είναι το 
θερινό σχολείο (summercamp) EXPLORA, το οποίο 
πραγματοποιείται στο ΝΟΗΣΙΣ από το 2009. Κάθε 
μέρα, για μια εβδομάδα, τα παιδιά συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία σχεδιάζονται και υλοποιούνται από 
ειδικευμένο προσωπικό στο ΝΟΗΣΙΣ, και έχουν στόχο 
τη γνωριμία των παιδιών με την τεχνολογία και την 
επιστήμη μέσα από το παιχνίδι, τις κατασκευές, τη 
δημιουργική απασχόληση. 

Κάθε χρόνο, οι θεματικές του EXPLORA επιδιώκουν 
να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στις επιστήμες STEM 
αντλώντας το περιεχόμενό τους από τη ρομποτική,  
ανακύκλωση, ενέργεια, ρομποτική, κ.ά. Προβολές, 
ομαδικά παιχνίδια, κατασκευές συμπληρώνουν την 
καθημερινή εμπειρία των παιδιών στη διάρκεια της 
συμμετοχής τους στο EXPLORA. 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται 
σε μαθητές Γυμνασίου, έχει αποτελέσει το πλαίσιο 
για ποικίλες και ενδιαφέρουσες συνεργασίες του 
ΝΟΗΣΙΣ, όπως με το ΙΝΕΒ (Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών), ΑΠΘ (Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας). 

Απευθύνεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες: Α΄- Γ΄ 
Δημοτικού, Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, 

Α΄- Γ΄ Γυμνασίου.

Το παρακολούθησαν: 318 μαθητές.

Διάρκεια: 5 μέρες.

Άλλες δραστηριότητες
Η Γη μας έχει πυρετό – θεατρική παράσταση 
για παιδιά
Το Θεατρικό Εργαστήρι ΝΟΗΣΙΣ και το Ενεργό Θέατρο 
Ντούκα παρουσίασαν την παιδαγωγική, οικολογική, 
περιβαλλοντική παράσταση «Η Γη μας έχει πυρετό! …
μια ακόμα περιπέτεια της ομάδας ΑΤΛΑΣ» σε σκηνοθεσία 
Ειρήνης Καλογηρά, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο 
της εκπαιδευτικού Κορίνας Βογιατζή. Τέσσερα παιδιά, 
ο Βασίλης και η Φανή, ο Οδυσσέας και η Ζωή θα 

μεταμορφωθούν σε υπερήρωες ακόμα ένα απόγευμα! 
Απόψε, η αποστολή τους είναι να σώσουν την Γη! 
Για να το καταφέρουν αυτό θα μας μεταφέρουν σε 
γαλαξιακά αστροιατρεία, διαστημικά δικαστήρια, θα 
μεταμορφωθούν σε πλανήτες, αστέρια και κομήτες, θα 
κάνουν ανακύκλωση και θα ταξιδέψουν με τα τέσσερα 
στοιχεία της φύσης σε όλο τον κόσμο! Σύντροφοί τους 
στο ταξίδι αυτό, η Ξένια και ακόμη ένας υπερήρωας, 
ο δάσκαλός τους, ο κύριος Μιχαήλ. Μια πρωτότυπη 
θεατρική παράσταση για παιδιά Δημοτικού, που 
συνδυάζει το θέατρο και το παιχνίδι με την επιστημονική 
γνώση, την οικολογία με τη διασκέδαση και παρασύρει 
τους μικρούς θεατές σε μια διαπλανητική περιπέτεια με 
πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά!

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Κινησιολογική Επιμέλεια: 
Ειρήνη Καλογηρά.

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Μαρία Σταυράκη.

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Μήτρου.

Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Βραχνός, Κορίνα Βογιατζή.

Ηθοποιοί: Δέλλιου Ξένια, Βρουλάκος Λάζαρος, 

Μπατατόλη Ασπασία, Νικολάου Μιχαήλ, Ντούκα 
Χριστίνα, Τραπεζάνογλου Σάββας.
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8.
Περιοδικές 
Εκθέσεις

Ι Δ Ε Α 

Έ κ θ ε σ η  Α ρ χ α ί α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ε π ι σ τ ή μ η ς 

κ α ι  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 

Τ ι θ α σ ε ύ ο ν τ α ς  τ ο  φ ω ς 

έ κ θ ε σ η  γ ι α  τ η ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 

π α ρ ο υ σ ί α σ η  τ η ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  « Ν ί κ ο υ  Μ ε λ ε τ ί ο υ »

Ν ί κ ο λ α  Τ έ σ λ α 

Ο  ά ν θ ρ ω π ο ς  π ο υ  ε φ η ύ ρ ε  τ ο  μ έ λ λ ο ν 

Α ρ χ α ί α  Κ ι ν έ ζ ι κ η  Ε π ι σ τ ή μ η  κ α ι  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

έ κ θ ε σ η  σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο  Μ ο υ σ ε ί ο 

Ε π ι σ τ ή μ η ς  κ α ι  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς  τ η ς  Κ ί ν α ς
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ΙΔΕΑ – Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας (11/9/2016 μέχρι 30/6/2017)
Επισκέπτες: 1.704

Mέσω ενός σύγχρονου τρόπου παρουσίασης και με       
τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, η έκθεση προκάλεσε 
τους επισκέπτες να γνωρίσουν τον κόσμο της αρχαίας 
ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας. Απευθυνόμενη 
σε ομάδες νεανικού και σχολικού κοινού, οικογένειες 
και μη εξειδικευμένους επισκέπτες, η έκθεση ΙΔΕΑ 
αποτέλεσε ένα πολιτιστικό γεγονός για όλους. Με 
εύληπτο και ψυχαγωγικό τρόπο, μικροί και μεγάλοι 
έμαθαν για τεχνολογικά επιτεύγματα 3.000-2.000 χρόνων 
και για επιστημονικούς τομείς, που έδωσαν λύσεις σε 
καθημερινά προβλήματα και ανάγκες των ανθρώπων, 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Πλούσιο εποπτικό υλικό και κινούμενες εικόνες (3D), 
αφηγήσεις αρχαίων προσώπων, ολογράμματα, ήχοι, 
μικρογραφίες και φυσικά μοντέλα τεχνολογικών 
ευρημάτων και ανακατασκευών πέτυχαν μια 
πολυδιάστατη ανασύσταση του αρχαίου κόσμου.

Η εκθεσιακή αφήγηση επέτρεπε στον επισκέπτη 
ελεύθερη περιήγηση στο χώρο, δίνοντας του κάποιες 
βασικές κατευθύνσεις. Καθώς αυτός έμπαινε στο 
χώρο τον υποδεχόταν η εισαγωγική ενότητα με το 
διαδραστικό χρονολόγιο, το οποίο τοποθετούσε μια 
σειρά επιτευγμάτων και τεχνολογικών γεγονότων 
στο χρόνο, ορίζοντας το φάσμα των περιόδων που 
πραγματεύεται η ΙΔΕΑ.

Σημείο αναφοράς στο χώρο ήταν ο Άξονας της Σκέψης, 
που διέτρεχε την έκθεση, δίνοντας της ένα φωτεινό 
δυναμικό παλμό. Αυτός παρουσίαζε τις κυριότερες 
εκφάνσεις των φιλοσοφικών αναζητήσεων, που 
αποτέλεσαν σταθμούς της ελληνικής σκέψης και 
γέννησαν μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, τεχνών 
και επιστημών. Παράλληλα, στο χώρο του άξονα δινόταν 
και η δυνατότητα υλοποίησης μουσειοπαιδαγωγικών 
προγραμμάτων στις ειδικά διαμορφωμένες τράπεζες 

διάδρασης.

Εκατέρωθεν του άξονα, αναπτύσσονταν οι 19 
εκθεματικές ενότητες, που αποτελούσαν υποπεριοχές 
της έκθεσης με αυτοτελή παρουσία. Περιείχαν 
πληροφορίες, πλούσιο εποπτικό υλικό, οπτικοακουστικά 
μέσα και εκθέματα που συνομιλούσαν με τον άξονα, 
όσο και μεταξύ τους από πλευράς νοήματος και 

περιεχομένου.

Οι ενότητες έφεραν στις επιφάνειές τους, ένα αισθητικά 
επιβλητικό μυθολογικό στοιχείο και τη γενική εισαγωγή 
που όριζε το πλαίσιο της κάθε θεματικής. Ανά ενότητα 
παρουσιάζονταν σημαντικά επιτεύγματα, με βάση 
τις ιδέες, τις τεχνικές κατασκευής και την πρωτοτυπία 
τους. Συχνά γινόταν αντιπαράθεση αρχαίων και 
σύγχρονων τεχνολογιών, για να τονιστεί η διαχρονία των 
επιτευγμάτων.

Συνολικά η έκθεση πετύχαινε την ολοκληρωμένη 
παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και 
επιστήμης, μέσα από μια πληθώρα ερμηνευτικών 
εργαλείων, που περιλάμβαναν 27 μικρές 
οπτικοακουστικές παραγωγές, ένα 12λεπτο ντοκιμαντέρ, 
διαδραστικές εφαρμογές και 23 εκθέματα-μακέτες.

Τιθασεύοντας το φως (25/1/2017 μέχρι 
30/6/2017)
Επισκέπτες: 669

Από τον 4ο π.χ. αιώνα που ο Αριστοτέλης παρατήρησε 
τη συμπεριφορά του φωτός, καθώς αυτό περνάει από 
τρύπες και χαραματιές, συνέβησαν πολλά.

Ο άνθρωπος αφού έμαθε πώς συμπεριφέρεται το φως, 
κατάφερε να το δαμάσει, να το κατευθύνει εκεί που 
επιθυμεί, αλλά και να το δημιουργήσει εκεί που θέλει, 
όταν το θέλει. Κατάφερε να αποτυπώσει τις εικόνες 
που σχηματίζει το φως με τρόπο που να επιτρέπει την 
αναπαραγωγή της αποτυπωμένης εικόνας, πάνω σε 
διάφορα υλικά και σε όποιο μέγεθος επιθυμεί.

Η φωτογραφική μηχανή, το εργαλείο αυτού του 
θαύματος της καταγραφής των εικόνων, μπορεί να 
πάει εκεί που ο άνθρωπος αδυνατεί, σε αφιλόξενους 
πλανήτες ή στο εσωτερικό μιας φλέβας, μπορεί να δει 
πράγματα που δεν τα προφταίνει ή δεν τα διακρίνει 
το μάτι, όπως η κίνηση μιας σφαίρας ή το σχήμα ενός 
μικροοργανισμού. Το φωτογραφικό μέσο ως εργαλείο 
τεκμηρίωσης, ως ίχνος μνήμης, ως σκηνοθετημένη 
εικόνα ή στιγμιότυπο. Οικογενειακά άλμπουμ, καρτ-
ποστάλ, εικόνες από εφημερίδες, τυπωμένες σε βιβλία, 
αναρτημένες στους τοίχους μουσείων αλλά και σε 
γιγαντοαφίσες. Η φωτογραφία χρησιμοποιείται σε 
τόσους τομείς, με τόσες πολλές εφαρμογές που δεν 
μετρούνται πλέον.

Camera obscura, φωτογραφικό κουτί ή ψηφιακή μηχανή, 
όσο και αν απέχουν τεχνολογικά είναι μέρος της ίδιας 
συναρπαστικής ιστορίας που εξελίχθηκε παράλληλα 
με άλλα ανθρώπινα επιτεύγματα πολλά από τα οποία 
επηρέασε, αλλά και επηρεάσθηκε.

Αυτή την ιστορία και τις κύριες πτυχές της παρουσίασε η 
έκθεση «Τιθασεύοντας το φώς» που πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή την ανάδειξη της «συλλογής Μελετίου», 
η οποία περιλάμβανε 120 κλασικές φωτογραφικές 
μηχανές. Η συλλογή δωρίθηκε στο Τεχνικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης το 1998 από τον Κύπριο αρχιτέκτονα 

Νίκο Μελετίου.

Η έκθεση περιελάμβανε:

α) Την ιστορία της φωτογραφίας με κείμενα, εικόνες και 
χαρακτηριστικά εκθέματα από την camera obscura μέχρι 
την ψηφιακή φωτογραφία.

β) Την τεχνολογία της φωτογραφίας με κείμενα, 
φωτογραφίες, διαγράμματα και εκθέματα.

γ) Εκθέματα και προβολή οπτικοακουστικού υλικού       
με πλήθος φωτογραφιών διαφόρων κατηγοριών, όπως 
ειδησεογραφικές, τοπίου, καλλιτεχνικές, προσωπικές, 
επιστημονικές κ.ά.

δ) Τη συλλογή φωτογραφικών μηχανών Μελετίου. 
Ο κορμός της συλλογής παρουσιάστηκε όπως είχε 
οργανωθεί στο εκθετήριο του Τεχνικού Μουσείου, στη 
Σίνδο και εμπλουτίστηκε με οπτικοακουστικό υλικό του 
συλλέκτη/δωρητή.

ε) Διαδραστικά εκθέματα. Με τη χρήση τους ενισχύθηκε 
η εμπειρία των επισκεπτών, ενώ παράλληλα αυτοί 
μπόρεσαν να προσεγγίσουν καλύτερα οπτικά φαινόμενα 
ή τεχνολογίες της φωτογραφίας. 

Νίκολα Τέσλα - Ο άνθρωπος που εφηύρε το 
μέλλον (21/10/2018 μέχρι 31/5/2018)
Επισκέπτες: 25.570

Εάν εφευρέσεις όπως ο ηλεκτρισμός, η ασύρματη 
τεχνολογία, το ραντάρ, οι ακτίνες Χ και το ραδιόφωνο 
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 σε 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. 
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Αδιαφορούσε για επαίνους και φήμη και πέθανε φτωχός 
και μόνος, αφήνοντας κληρονομιά τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Το έργο και την προσωπικότητα του μοναδικού αυτού 
ανθρώπου επιχείρησε να παρουσιάσει η έκθεση που 
διοργάνωσε το ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το Μουσείο 
«Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, δίνοντας έμφαση στα 
στοιχεία του οραματισμού και της ιδιοφυΐας του.

Η έκθεση περιελάμβανε συνδυασμό εκθεμάτων, από 
μοντέλα σε κλίμακα, όπως το εργαστήριο του στο 
Colorado Springs, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στους 
καταρράκτες του Νιαγάρα, το αεροπλάνο κάθετης 
απογείωσης, καθώς και λειτουργικά μοντέλα των 
εφευρέσεων του, όπως ο επαγωγικός κινητήρας και 
το πηνίο Τέσλα, μέχρι οπτικά και ηχητικά στοιχεία σε 
πληροφοριακά πάνελ και σε δωμάτιο προβολής.

Αρχαία Κινέζικη Επιστήμη και Τεχνολογία 
(29/9/2018 μέχρι 31/12/2018. Η έκθεση θα 
συνεχιστεί μέχρι τις 30/6/2019)
Η έκθεση «Αρχαία Κινέζικη Επιστήμη και Τεχνολογία» 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάστηκαν μοναδικά 

παραδείγματα σχετικά με το χαρτί, την τυπογραφία, 
τη μαγνητική πυξίδα, την πυρίτιδα, την πορσελάνη, 
τη μεταξουργία, τη χύτευση, τους αστρολάβους, τα 
πλοία, τα όργανα μέτρησης και άλλα, αναδεικνύοντας 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κινέζικου πολιτισμού σε 
πολλά πεδία και ενισχύοντας ταυτόχρονα την άποψη 
ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί προϊόν σύνθεσης των 
επιτευγμάτων της Ανατολής και της Δύσης.

Στην έκθεση περιλαμβάνονταν και μερικά από τα 
πιο αξιοθαύμαστα τεχνολογικά επιτεύγματα του 
κινεζικού πολιτισμού, ενός από τους αρχαιότερους 
στον κόσμο, που αφορούν σε διάφορα γνωστικά πεδία, 
όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, ιατρική, 
μηχανολογία, αστρονομία κ.ά. Το περιεχόμενο της 
έκθεσης αναπτύχθηκε σε 4 βασικές θεματικές ενότητες: 
Αστρονομία και Μέτρηση του χρόνου, Ναυσιπλοΐα και 
Προσανατολισμός, Υφαντουργία και Κέντημα, Κατασκευή 
χαρτιού και Εκτύπωση.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και μοντέλα διαφόρων 
άλλων σπουδαίων κινεζικών εφευρέσεων, όπως 
του πρώτου σεισμογράφου του κόσμου (132 μ.Χ.), 
αρχαίων αγροτικών εργαλείων (πχ, το κινεζικό άροτρο, 
που δημιουργήθηκε πριν από 5000 χρόνια), του 
προδρόμου του οδομέτρου, της πρώτης χειράμαξας, 
που κατασκευάστηκε περίπου έναν αιώνα πριν την 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή κ.ά.
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9.
Συνέδρια, 
Ημερίδες και  
Εκδηλώσεις
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο ΝΟΗΣΙΣ κάθε χρόνο διοργανώνονται πλήθος 
συνεδρίων, επιστημονικών διαλέξεων και παρουσιάσεων 
είτε διοργάνωσης του φορέα είτε διοργάνωσης τρίτων.

Κατά την τριετία 2016-2018 πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 87 εκδηλώσεις διοργάνωσης του ΝΟΗΣΙΣ      
και φιλοξενήθηκαν άλλες 46 διοργάνωσης τρίτων.

Ακολουθούν αναλυτικά οι διοργανώνσεις του Ιδρύματος 
ανά έτος:

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Επίσκεψη εκπροσώπων Luigi Michelletti Award Στο πλαίσιο του Luigi Michelletti Award ΝΟΗΣΙΣ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30-31 Διαγωνισμός Μαθητικής και Λογικής Σκέψης Μαθητικός διαγωνισμός Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΝΟΗΣΙΣ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8 Ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27 Παιδικό αποκριάτικο πάρτι Εκδήλωση για παιδιά ΝΟΗΣΙΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΣ 5-6 FIRST Lego League Διαγωνισμός ρομποτικής Eduact, ΝΟΗΣΙΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 12 Ο Γαλαξίας μας Μαθητικός διαγωνισμός ρομποτικής Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Αειφόρο σχολείο Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 20 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
9 ΜΑΡΤΙΟΣ 21-23 Μαθητικό Συμβούλιο Επιστήμης Μαθητική εκδήλωση Science View
10 ΜΑΡΤΙΟΣ 21 Κοσμολογία Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2-4 Odysseus II Youth Space Contest Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος ΝΟΗΣΙΣ (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος)
12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9-10 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11 Γενόσημα φάρμακα Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19-21 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
15 ΙΟΥΝΙΟΣ 1 Επίσκεψη Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Επίσκεψη Κώστα Φωτάκη ΝΟΗΣΙΣ
16 ΙΟΥΝΙΟΣ 4 Εκπαιδευτική ρομποτική και μάθηση Ανοιχτή εκδήλωση του ΠΑΜΑΚ Ακαδημία Ρομποτικής ΠΑΜΑΚ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11 ΙΔΕΑ Εγκαίνια έκθεσης παρουσία Κ. Φωτάκη ΝΟΗΣΙΣ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ, Γνώση και Εμπειρία
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17 Ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Καφέ της Επιστήμης (επανάληψη Φεβρουαρίου 2016) ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13 Δράκοι - Υπαρκτοί μύθοι ανύπαρκτα πλάσματα Επίσημη προβολή νέας ταινίας στο Κοσμοθέατρο ΝΟΗΣΙΣ, Velvet 96,8FM
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 26 Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΣΙΣ Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28 Ακτινογραφώντας το Σύμπαν Ομιλία και προβολή στο Πλανητάριο Ίδρυμα Ευγενίδου, ΝΟΗΣΙΣ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 Αντικαπνιστικό μαθητικό συνέδριο Μαθητικό συνέδριο Heart II, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10 Φεστιβάλ Εκπαιδευτική Ρομποτικής Μαθητικές παρουσιάσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12 Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 FLL Σεμινάριο προπονητών Σεμινάριο για τον διαγωνισμό ρομποτικής FLL Eduact, ΝΟΗΣΙΣ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16 Η ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25-30/6Τιθασεύοντας το φως Έκθεση για την εξέλιξη της φωτογραφίας - Μελετίου ΝΟΗΣΙΣ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11 Παιδικό αποκριάτικο πάρτι Εκδήλωση για παιδιά ΝΟΗΣΙΣ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15 Γεωλογία στην εκπαίδευση Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 13 Όλα όσα θέλω να μάθω για τους σεισμούς Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 17 Εργαστήριο εκπαιδευτικών στο Scientix Workshop στην κοινότητα επιστημών Scientix ΝΟΗΣΙΣ, Scientix
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ, Γνώση και Εμπειρία
9 ΜΑΡΤΙΟΣ 19 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8-9 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25-28 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περ/κη Δ/νση Εκ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
12 ΜΑΪΟΣ 8 Απολιθωμένο δάσος Λέσβου Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
13 ΜΑΪΟΣ 13-14 Odysseus II Youth Space Contest Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος ΝΟΗΣΙΣ (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος)
14 ΜΑΪΟΣ 19 Νομικές εκδοχές και εκπαίδευση Ημερίδα της Περ/κής Δ/νσης Εκ/σης Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
15 ΜΑΪΟΣ 20 Open Days 2017 Οργανωμένες ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις ΝΟΗΣΙΣ, ΓΓΕΤ (πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα)
16 ΜΑΪΟΣ 27-28 Look Up - Astonomy for all Εργαστήριο αστρονομίας για εκπαιδευτικούς IAU – OAD (International Astronomical Union – Office of Astronomy for Development)
17 ΜΑΪΟΣ 27 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΣ 8 Βράβευση στον καθ. Ν. Σπύρου Τιμητική εκδήλωση Ένωση Ελλήνων Φυσικών

19 ΙΟΥΝΙΟΣ 9-10
Ενιαίος χώρος εκπαίδευσης και έρευνας και 
παραγωγική ανασυγκρότητση

Διημερίδα Μ. Σιγάλας, Κ. Νοτοπούλου, Γ. Στάμου, Δ. Ψύλλος

20 ΙΟΥΝΙΟΣ 10 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΣ 10-11 Look Up - Astonomy for all Εργαστήριο αστρονομίας για εκπαιδευτικούς IAU – OAD (International Astronomical Union – Office of Astronomy for Development)
22 ΙΟΥΝΙΟΣ 19 Παίζοντας με τα πρωτόνια Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Περ/κή Δι/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
23 ΙΟΥΝΙΟΣ 28 Τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Ιατρίδη Τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Ιατρίδη ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9 Αποχαιρετώντας το Cassini Προβολή στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12 Ψυχική υγεία Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22 Αστροπάρτι Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό ΝΟΗΣΙΣ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 12 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2017-2018 Ενημέρωση σε σχολικούς συμβούλους ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4-30/6/2018Nikola Tesla - Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλονΈκθεση για τη ζωή και το έργο του Nikola Tesla ΝΟΗΣΙΣ, Μουσείο Nikola Tesla Βελιγραδίου
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 FLL Σεμινάριο προπονητών Σεμινάριο για τον διαγωνισμό ρομποτικής FLL ΝΟΗΣΙΣ, Eduact
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 16 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
32 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

Α/Α ΜΗΝΑΣ 1 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου Ενημερωτική ημερίδα
ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ, 
Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 Η φωτιά που γέννησε μια πόλη Προβολή ταινίας Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 3 Επίδειξη πηνίου Tesla και συναυλία Theremin Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΣ 4 Επίσκεψη προξένων Θεσσαλονίκης Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 12 Ασφαλής πλοήγηση και εθισμός στο διαδίκτυο Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Γενική συνέλευση Γενική συνέλευση μελών Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 31 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 17-21 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περ/κη Δ/νση Εκ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23 Βιομηχανική κάνναβη Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου
12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26 1ο Δημοτικό Διαβατών Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 1ο Δημοτικό Διαβατών
13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28-29 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
14 ΜΑΪΟΣ 9-11 Το ΕΠΑΛ δημιουργεί Έκθεση κατασκευών μαθητών από ΕΠΑΛ Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, ΥΠΕΘ
15 ΜΑΪΟΣ 13 Junior FIRST Lego League Φεστιβάλ ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας ΝΟΗΣΙΣ, Eduact
16 ΜΑΪΟΣ 30 Nikola Tesla - 3 ομιλίες Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ, Μουσείο Tesla, ΑΠΘ
17 ΜΑΪΟΣ 31 Hypatia Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΣ 16 Ελληνικά αρωματικά φυτά Ομιλία και έκθεση ΝΟΗΣΙΣ, ΕΛΓΟ Δήμητρα
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 MEDEA 2018 Έκθεση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ, 
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 15 Γιώργος Κατσαρός Τιμής Ένεκεν Μουσική συναυλία Δήμος Θέρμης 
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21 Αστροπάρτι Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό ΝΟΗΣΙΣ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27-29 Επίσκεψη εκπροσώπων Μουσείου Πεκίνου Επίσκεψη και φιλοξενία στο πλαίσιο έκθεσης ΝΟΗΣΙΣ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 29 Έκθεση Αρχαίας Κινέζικης Επιστήμης Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης ΝΟΗΣΙΣ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2018-2019 Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 30 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2018-2019 Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15 Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ Ενημέρωση χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

2016

2017

2018

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Επίσκεψη εκπροσώπων Luigi Michelletti Award Στο πλαίσιο του Luigi Michelletti Award ΝΟΗΣΙΣ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30-31 Διαγωνισμός Μαθητικής και Λογικής Σκέψης Μαθητικός διαγωνισμός Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΝΟΗΣΙΣ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8 Ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27 Παιδικό αποκριάτικο πάρτι Εκδήλωση για παιδιά ΝΟΗΣΙΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΣ 5-6 FIRST Lego League Διαγωνισμός ρομποτικής Eduact, ΝΟΗΣΙΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 12 Ο Γαλαξίας μας Μαθητικός διαγωνισμός ρομποτικής Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Αειφόρο σχολείο Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 20 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
9 ΜΑΡΤΙΟΣ 21-23 Μαθητικό Συμβούλιο Επιστήμης Μαθητική εκδήλωση Science View
10 ΜΑΡΤΙΟΣ 21 Κοσμολογία Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2-4 Odysseus II Youth Space Contest Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος ΝΟΗΣΙΣ (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος)
12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9-10 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11 Γενόσημα φάρμακα Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19-21 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
15 ΙΟΥΝΙΟΣ 1 Επίσκεψη Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Επίσκεψη Κώστα Φωτάκη ΝΟΗΣΙΣ
16 ΙΟΥΝΙΟΣ 4 Εκπαιδευτική ρομποτική και μάθηση Ανοιχτή εκδήλωση του ΠΑΜΑΚ Ακαδημία Ρομποτικής ΠΑΜΑΚ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11 ΙΔΕΑ Εγκαίνια έκθεσης παρουσία Κ. Φωτάκη ΝΟΗΣΙΣ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ, Γνώση και Εμπειρία
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17 Ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Καφέ της Επιστήμης (επανάληψη Φεβρουαρίου 2016) ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13 Δράκοι - Υπαρκτοί μύθοι ανύπαρκτα πλάσματα Επίσημη προβολή νέας ταινίας στο Κοσμοθέατρο ΝΟΗΣΙΣ, Velvet 96,8FM
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 26 Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΣΙΣ Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28 Ακτινογραφώντας το Σύμπαν Ομιλία και προβολή στο Πλανητάριο Ίδρυμα Ευγενίδου, ΝΟΗΣΙΣ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 Αντικαπνιστικό μαθητικό συνέδριο Μαθητικό συνέδριο Heart II, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10 Φεστιβάλ Εκπαιδευτική Ρομποτικής Μαθητικές παρουσιάσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12 Προστατευόμενη Περιοχή Δέλτα Αξιού Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15 FLL Σεμινάριο προπονητών Σεμινάριο για τον διαγωνισμό ρομποτικής FLL Eduact, ΝΟΗΣΙΣ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16 Η ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25-30/6Τιθασεύοντας το φως Έκθεση για την εξέλιξη της φωτογραφίας - Μελετίου ΝΟΗΣΙΣ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11 Παιδικό αποκριάτικο πάρτι Εκδήλωση για παιδιά ΝΟΗΣΙΣ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15 Γεωλογία στην εκπαίδευση Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 13 Όλα όσα θέλω να μάθω για τους σεισμούς Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 17 Εργαστήριο εκπαιδευτικών στο Scientix Workshop στην κοινότητα επιστημών Scientix ΝΟΗΣΙΣ, Scientix
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ, Γνώση και Εμπειρία
9 ΜΑΡΤΙΟΣ 19 Ουρανογραφία Παρουσίαση στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης
10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8-9 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25-28 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περ/κη Δ/νση Εκ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
12 ΜΑΪΟΣ 8 Απολιθωμένο δάσος Λέσβου Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
13 ΜΑΪΟΣ 13-14 Odysseus II Youth Space Contest Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος ΝΟΗΣΙΣ (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος)
14 ΜΑΪΟΣ 19 Νομικές εκδοχές και εκπαίδευση Ημερίδα της Περ/κής Δ/νσης Εκ/σης Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
15 ΜΑΪΟΣ 20 Open Days 2017 Οργανωμένες ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις ΝΟΗΣΙΣ, ΓΓΕΤ (πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα)
16 ΜΑΪΟΣ 27-28 Look Up - Astonomy for all Εργαστήριο αστρονομίας για εκπαιδευτικούς IAU – OAD (International Astronomical Union – Office of Astronomy for Development)
17 ΜΑΪΟΣ 27 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΣ 8 Βράβευση στον καθ. Ν. Σπύρου Τιμητική εκδήλωση Ένωση Ελλήνων Φυσικών

19 ΙΟΥΝΙΟΣ 9-10
Ενιαίος χώρος εκπαίδευσης και έρευνας και 
παραγωγική ανασυγκρότητση

Διημερίδα Μ. Σιγάλας, Κ. Νοτοπούλου, Γ. Στάμου, Δ. Ψύλλος

20 ΙΟΥΝΙΟΣ 10 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΣ 10-11 Look Up - Astonomy for all Εργαστήριο αστρονομίας για εκπαιδευτικούς IAU – OAD (International Astronomical Union – Office of Astronomy for Development)
22 ΙΟΥΝΙΟΣ 19 Παίζοντας με τα πρωτόνια Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Περ/κή Δι/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
23 ΙΟΥΝΙΟΣ 28 Τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Ιατρίδη Τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Ιατρίδη ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9 Αποχαιρετώντας το Cassini Προβολή στο Πλανητάριο ΝΟΗΣΙΣ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12 Ψυχική υγεία Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22 Αστροπάρτι Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό ΝΟΗΣΙΣ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 12 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2017-2018 Ενημέρωση σε σχολικούς συμβούλους ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4-30/6/2018Nikola Tesla - Ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλονΈκθεση για τη ζωή και το έργο του Nikola Tesla ΝΟΗΣΙΣ, Μουσείο Nikola Tesla Βελιγραδίου
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 FLL Σεμινάριο προπονητών Σεμινάριο για τον διαγωνισμό ρομποτικής FLL ΝΟΗΣΙΣ, Eduact
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 16 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
32 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

Α/Α ΜΗΝΑΣ 1 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου Ενημερωτική ημερίδα
ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ, 
Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 Η φωτιά που γέννησε μια πόλη Προβολή ταινίας Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 3 Επίδειξη πηνίου Tesla και συναυλία Theremin Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ
5 ΜΑΡΤΙΟΣ 4 Επίσκεψη προξένων Θεσσαλονίκης Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ
6 ΜΑΡΤΙΟΣ 12 Ασφαλής πλοήγηση και εθισμός στο διαδίκτυο Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
7 ΜΑΡΤΙΟΣ 18 Γενική συνέλευση Γενική συνέλευση μελών Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ Φίλοι ΝΟΗΣΙΣ
8 ΜΑΡΤΙΟΣ 31 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 17-21 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Μαθητικό Συνέδριο Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης ΝΟΗΣΙΣ, Φίλοι ΤΜΘ, Περ/κη Δ/νση Εκ/σης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
10 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23 Βιομηχανική κάνναβη Καφέ της Επιστήμης ΝΟΗΣΙΣ, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο
11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου
12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26 1ο Δημοτικό Διαβατών Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος 1ο Δημοτικό Διαβατών
13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28-29 Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο Θεατρικά δρώμενα επιστημονικού περιεχομένου από μαθητές Science View
14 ΜΑΪΟΣ 9-11 Το ΕΠΑΛ δημιουργεί Έκθεση κατασκευών μαθητών από ΕΠΑΛ Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, ΥΠΕΘ
15 ΜΑΪΟΣ 13 Junior FIRST Lego League Φεστιβάλ ρομποτικής, έρευνας και καινοτομίας ΝΟΗΣΙΣ, Eduact
16 ΜΑΪΟΣ 30 Nikola Tesla - 3 ομιλίες Εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Tesla ΝΟΗΣΙΣ, Μουσείο Tesla, ΑΠΘ
17 ΜΑΪΟΣ 31 Hypatia Εκδήλωση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ
18 ΙΟΥΝΙΟΣ 16 Ελληνικά αρωματικά φυτά Ομιλία και έκθεση ΝΟΗΣΙΣ, ΕΛΓΟ Δήμητρα
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 MEDEA 2018 Έκθεση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ, 
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 15 Γιώργος Κατσαρός Τιμής Ένεκεν Μουσική συναυλία Δήμος Θέρμης 
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21 Αστροπάρτι Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό ΝΟΗΣΙΣ
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27-29 Επίσκεψη εκπροσώπων Μουσείου Πεκίνου Επίσκεψη και φιλοξενία στο πλαίσιο έκθεσης ΝΟΗΣΙΣ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 29 Έκθεση Αρχαίας Κινέζικης Επιστήμης Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης ΝΟΗΣΙΣ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2018-2019 Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 30 Νέο πρόγραμμα ΝΟΗΣΙΣ 2018-2019 Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες ΝΟΗΣΙΣ, Περ/κή Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15 Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ Ενημέρωση χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΝΟΗΣΙΣ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15 Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ Διανυκτέρευση στο ΝΟΗΣΙΣ ΝΟΗΣΙΣ
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31 Χριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ Χριστουγεννιάτικα προγράμματα ΝΟΗΣΙΣ και συνεργάτες

2016

2017

2018
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Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορική
Το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής είναι μια 
ετήσια εκδήλωση, που διοργανώνεται από το 2009, 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
το ΝΟΗΣΙΣ και το σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος 
ΚΔΕΜΤ». Πραγματοποιείται με την έγκριση του ΥΠΠΕΘ, 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών – 
Τομέα Μακεδονίας Θράκης και αποτελεί πλέον θεσμό 
για τις σχολικές κοινότητες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Οι σκοποί του συνεδρίου είναι :

• Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν 
με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική 

προσέγγιση και μεθοδολογία.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και 
διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το 
πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών 
μαθημάτων.

• Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής 
σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ’ ένα περιβάλλον 
υψηλού επιπέδου.

• Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της 
Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.

• Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών 
πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς).

• Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες 
που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών.

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται 
από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του 
σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα 
μαθητή ή ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν 
στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής 
παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν 
τη μορφή:

• Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής 
των μαθητών/τριών.

• Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό 
περιβάλλον για έξυπνες συσκευές.

• Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

• Mobile Εφαρμογών.

• Web Εφαρμογών.

• Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου.

• Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό 
Λεύκωμα, κ.ά.).

• Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων.

• Ψηφιακών παιχνιδιών.

• Πολυμεσικών Εφαρμογών.

• Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ (Computer 
Animation).

• Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων.

Επίσης, κάθε χρόνο στο πλαίσιο του συνεδρίου 
υλοποιείται σειρά παράλληλων δράσεων όπως 
θεματικά εργαστήρια (workshops) σε επίκαιρα θέματα 
τεχνολογίας καθώς και διαλέξεις.

Στο πλαίσιο των διοργανώσεων του φορέα, κατά την τριετία 2015-2018, ξεχώρισαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
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Αστροπάρτι
Το Αστροπάρτι είναι μία ετήσια εκδήλωση, μια μέρα 
ανοιχτή για το κοινό με ποικιλία δραστηριοτήτων από 
το χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας για όλες 
τις ηλικίες. Μια ευκαιρία να γνωρίσει ο επισκέπτης ένα 
κέντρο επιστημών, ένα χώρο άτυπης εκπαίδευσης, όπου 
η επιστήμη συνδυάζεται με τη βιωματική εμπειρία και η 
γνώση με την ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια του Αστροπάρτι, πραγματοποιούνται 
ποικίλες εκδηλώσεις, τόσο στον εσωτερικό όσο και τον 
εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, 
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: προβολές στις 
αίθουσες Πλανητάριο, Κοσμοθέτρο και Προσομοιωτή, 
επίσκεψη στο Μουσείο Τεχνολογίας, διαλέξεις και ομιλίες 
για θέματα επιστήμης και τεχνολογικής καινοτομίας, 
αφιερώματα στην ιστορία και την εξέλιξη τεχνολογικών 
επιτευγμάτων, όπως για παράδειγμα στα video games 
και τις παιχνιδομηχανές προηγούμενων δεκαετιών, 
επίδειξη ρομποτικής, εντυπωσιακά πειράματα, 
δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά Δημοτικού, 
επιστημονικά παιχνίδια, γρίφους, οπτικές ψευδαισθήσεις, 
παιχνίδια μαθηματικής και λογικής σκέψης, παρατήρηση 
του νυχτερινού ουρανού με τηλεσκόπια, αλλά και 
μουσική συναυλία με πυροτεχνήματα για το κλείσιμο της 
βραδιάς. 

Το Αστροπάρτι διοργανώνεται από το 2004 και αποτελεί 
πλέον θεσμό για την πόλη, μία ανοιχτή εκδήλωση για 
μικρούς και μεγάλους, όπου η μάθηση συνδυάζεται με 
διασκεδαστικό τρόπο με τη χαρά της ανακάλυψης και 
της ψυχαγωγίας.

Ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας 
και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Το ΝΟΗΣΙΣ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων τι 2017 διοργάνωσε 
διημερίδα με θέμα: “Ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης 
και Έρευνας και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση”, στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Στόχος τη διημερίδας ήταν να συζητηθούν όψεις και να 
κατατεθούν προτάσεις σχετικά με (α) τη συγκρότηση και 
ανάπτυξη του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, 
(β) τη θεσμοθέτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 
και χρηματοδοτικών ενεργειών, (γ) τις πρωτοβουλίες 
ερευνητικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης ΑΕΙ, 
ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, (δ) τις αναπτυξιακές 
δράσεις, συνέργειες με ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην παραγωγή 
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, και (ε) τη 
στροφή στην οικονομία της γνώσης. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Υπουργός ΥΠΠΕΘ 
Κ. Γαβρόγλου, ο Αν. Υπουργός ΥΠΠΕΘ Κ. Φωτάκης, 
ο Γ.Γ. ΥΠΑΝ Λ Λαμπριανίδης, οι Πρυτάνεις ΑΠΘ και 
Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, Καθηγητές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ 
και ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι ή στελέχη 
των εταιριών R&D κ.ά., οι οποίοι συνεισέφεραν σε 
ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές συζητήσεις και 
ανταλλαγές απόψεων επί του θέματος.
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10.
Αναπτυξιακές 
Δράσεις

Ν έ ο  ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α 

κ α ι  κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς

Ε κ π ό ν η σ η  ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ  σ χ ε δ ί ο υ

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ η ν  Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή  Μ ε ί ζ ο ν ο ς

Α σ τ ι κ ή ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  Α Ε

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η
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Στην προσπάθεια αποδοτικότερης λειτουργίας και 
περαιτέρω ανάπτυξης του ΝΟΗΣΙΣ και με βάση τα 
νεότερα δεδομένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω    
οι ενέργειες:

• Προσλήφθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών.

• Συντάχθηκε μετά από εκτεταμένη εσωτερική 
διαβούλευση το νέο Οργανόγραμμα του Ιδρύματος, 
το οποίο υποβλήθηκε στη ΓΓΕΤ και εγκρίθηκε. 
Στο νέο οργανόγραμμα προβλέπονται 46 πάγιες 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού εκ των οποίων 
σήμερα καλύπτονται οι 24. Το υπάρχον προσωπικό 
αναδιατάχθηκε κατά το δυνατό και τοποθετήθηκε 
σε θέσεις κατάλληλες για τη βελτίωση της απόδοσης 
Ιδρύματος με βάση τη συνάφεια των γνώσεων και 
των σπουδών των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, έγινε 
προσπάθεια για τον περιορισμό του κόστους αμοιβών 
εξωτερικών συνεργατών με την κάλυψη των αντίστοιχων 
εργασιών από το μόνιμο προσωπικό.

• Έγινε αξιολόγηση του προσωπικού, η οποία συνετέλεσε 
στην αναβάθμιση και προαγωγή στελεχών του φορέα σε 
νέες θέσεις ευθύνης του Οργανογράμματος.

• Συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη ΓΓΕΤ Επιχειρηματικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) του Ιδρύματος, το οποίο 
εστιάζει σε: (α) νέες καινοτόμες δράσεις σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, (β) την ανάπτυξη υποδομών, (γ) την 
ανάπτυξη ψηφιακών παραγωγών, (δ) τη δημιουργία 
νέων εκθέσεων (ε) προτάσεις για την αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος χώρου του Ιδρύματος και (στ) την 
εντατικοποίηση της συμμετοχής του Ιδρύματος σε 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

• Συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη ΓΓΕΤ νέος 
Εσωτερικός Κανονισμός, για την ομαλή και 
αποδοτικότερη λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς και την 
συστηματοποίηση των διαδικασιών.

• Έγινε ηλεκτρονική καταγραφή και τεκμηρίωση των 
εκθεμάτων και συλλογών του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα 
παρουσιάστηκαν εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα για 
τους εκθεσιακούς χώρους, τα εκθέματα και τις συλλογές.

• Εγκαταστάθηκε σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης 
μέσω διαδικτύου (e-ticketing) για όλα τα θεάματα και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος, στα πλαίσια 
χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την «Κοινωνία 
της Πληροφορίας».

• Ιδρύθηκε από το ΝΟΗΣΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία (ΙΚΕ) με στόχο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση 
εμπορικών προϊόντων και δραστηριοτήτων του ΝΟΗΣΙΣ. 
Την διαχείριση και ανάπτυξη της ΙΚΕ ανέλαβε κατά 
το 2016 ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών 
υπηρεσιών.

• Από τις αρχές του 2018 κατασκευάστηκε και λειτουργεί 
από την ΙΚΕ του ΝΟΗΣΙΣ νέο κατάστημα δώρων και 
ενθυμημάτων σε χώρο που διαμορφώθηκε για το σκοπό 
αυτό. Για την ανάπτυξη των ενθυμημάτων και δώρων 
του φορέα ορίστηκε σχετική οργανική θέση στο νέο 
οργανόγραμμα. Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ, στέλεχος του 
Ιδρύματος με σχετική εμπειρία, σε συνεργασία με το 
τμήμα marketing ανέλαβε την ανάπτυξη, παραγωγή     
και αξιοποίηση νέων προϊόντων με στόχο την οικονομική 
ενδυνάμωση του φορέα.

• Μέλη του προσωπικού παρακολούθησαν σεμινάρια 
και συνέδρια που σχετίζονταν με το πεδίο ευθύνης του 
καθενός και τις νέες τους αρμοδιότητες σε οργανικές 
θέσεις του οργανογράμματος. Επίσης, στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στελέχη του 
φορέα ταξίδεψαν στο εξωτερικό, συνεργάστηκαν και 
αντάλλαξαν απόψεις με στελέχη από ανάλογους φορείς 
και εμπλούτισαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

• Ολοκληρώθηκαν οι εφαρμογές και τα προγράμματα 
της Οικονομικής Διεύθυνσης, Λογιστικής Διαχείρισης   
και των Προμηθειών Ιδρύματος και της ΙΚΕ.

• Επιλέχθηκε σύμβουλος προώθησης της Περιοδικής 
Έκθεσης ΙΔΕΑ για την καλύτερη και συστηματική 
προώθηση της Έκθεσης σε Οργανισμούς και Μουσεία με 
βασική επιδίωξη την παρουσίαση τις έκθεσης διεθνώς.

• Το 2018 το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου 
της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ “Αναπτυξιακή 
Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ”, η οποία αποτελεί 
μια διαδημοτική εταιρεία των ΟΤΑ α’ βαθμού της 
ευρύτερης αστικής μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. 
Στόχος της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση 
προγραμμάτων για την πράσινη πόλη και οι έξυπνες 
εφαρμογές για την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το ΝΟΗΣΙΣ 
συμμετέχει ήδη, δια του Προέδρου του, κ. Μ. Σιγάλα, στο  
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Το Ίδρυμα επίσης, συμμετέχει ήδη στις δραστηριότητες 
της εταιρείας και ιδιαίτερα στη δημιουργία του 
Εργαστηρίου Καινοτομίας και Εφαρμογών Πόλης “Thes-
saloniki City Lab”. 



66 67

11.
Δράσεις 
Προβολής και 
Προώθησης

Δ η μ ό σ ι ε ς  Σ χ έ σ ε ι ς

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά
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Δημόσιες Σχέσεις
Το ΝΟΗΣΙΣ εστιάζει ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια και 
τη συνεργασία με διάφορους φορείς και εταιρίες, 
καθώς μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσία, καλών 
πρακτικών και εμπειριών προκύπτουν συνέργειας 
αμοιβαία επωφελείς για τα εμπλεκόμενα μέρη.                                  
Η δράση που ανέπτυξε στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα     
κατά το εξεταζόμενο διάστημα, υπήρξε έντονη με 
πολλές συνεργασίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
που εστιάζουν στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και    
την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται:

• Επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα.

• Επίσκεψη του Υπουργού ΥΠΠΕΘ, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

• Επίσκεψη Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα 
Φωτάκη.

• Επίσκεψη των ΓΓ του ΥΠΠΕΘ, κ. Γιάννη Παντή και κ. 
Γιώργου Αγγελόπουλου.

• Επίσκεψη των ΓΓ της ΓΓΕΤ, κ. Θωμά Μαλούτα και κας Π. 
Κυπριανίδου.

• Επίσκεψη οργανωτικής επιτροπής του διεθνώς 
αναγνωρισμένου στο χώρο των Μουσείων βραβείου 
Luigi Michelletti Award.

• Πραγματοποίηση συνέδριο «Ενιαίος Χώρος 
Εκπαίδευσης και Έρευνας και Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση».

• Εγκαίνια της μεταφερόμενης έκθεσης ΙΔΕΑ – Αρχαία 
Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία.

• Εγκαίνια έκθεσης Μελετίου «Τιθασεύοντας το φως».

• Εγκαίνια έκθεσης Αρχαία Κινέζικη Επιστήμη και 
Τεχνολογία, σε συνεργασία με το Μουσείο της Κίνας,   
στο Πεκίνο.

• Συμμετοχή του Προέδρου του ΝΟΗΣΙΣ, κ. Μιχάλη 
Σιγάλα, στις Συνόδους Πρόεδρων των Ερευνητικών 
Κέντρων και Φορέων Τεχνολογίας της χώρας.

• Οργάνωση και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, σε 
συνεργασία με την εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων 
ARTION, για ανάληψη του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου 
της ECSITE.

• Φιλοξενία εκπροσώπων ECSITE στο πλαίσιο 
διαγωνισμού ανάληψης διεθνούς συνεδρίου.

• Φιλοξενία του Γερμανού Προξένου.

• Φιλοξενία εκδήλωσης των Προξένων στη Θεσσαλονίκη.

Φιλοξενία εκπροσώπων του Μουσείου της Κίνας.

• Συνεργασία και τροφοδότηση πληροφοριών που 
αφορούν στο φορέα σε 15 φοιτητές για την εκπόνηση 
πτυχιακών/ μεταπτυχιακών εργασιών.

Ενέργειες              
προώθησης έκθεσης ΙΔΕΑ
Αρχικές ενέργειες προώθησης κατά τη διάρκεια 
κατασκευής της έκθεσης το 2016: 

• Πραγματοποιήθηκαν αρχικές επαφές με μουσεία και 
φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την 
προώθηση της έκθεσης. 

• Δημιουργήθηκε το έντυπο προώθησης της έκθεσης 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

• Διαρκής επικοινωνία με το υφιστάμενο δίκτυο 
επαφών του φορέα με μουσεία και φορείς, με στόχο 
την προσέλκυση ενδιαφέροντος για την εμπορική 
αξιοποίηση της έκθεσης.

• Σε συνεργασία με το Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
Έρευνας & Καινοτομίας, η έκθεση ΙΔΕΑ εντάχθηκε στις 
εκδηλώσεις «Έτος 2016 – Ελληνορωσική Συνεργασία» 
και προβλήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Ενημέρωσης. 

• Πραγματοποιήθηκαν προκαταρτικές συζητήσεις με 
συμβούλους και εταιρίες για πιθανή συνεργασία για την 
προώθηση της έκθεσης στο εξωτερικό.

• Προβολή της έκθεσης στο ετήσιο συνέδριο της ECSITE 
το 2016.

• Πραγματοποιήθηκε απευθείας προσέγγιση μουσείων, 
οργανισμών και φορέων, ενδεικτικά αναφέρονται: 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, Μουσείο της Κϊνας.

• Αναζητήθηκαν εταιρίες προώθησης εκθέσεων.

• Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τη Γενική Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού  για φιλοξενία της έκθεσης 
σε μουσεία εποπτευόμενα από το Υπουργείο. 

• Γίνονται προσπάθειες προσέγγισης της ελληνικής 
ομογένειας στην Αμερική για παρουσίαση της έκθεσης 
στους κατά τόπους φορείς πολιτισμού. 

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του 
Γενικού Διευθυντή του ΝΟΗΣΙΣ με το Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας στο San Francisco, κ. Σγουρόπουλο. 

• Επαφή με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Los 
Angeles, κ. Καραχάλιο. 

• Αναζητείται επαφή με τη Γενική Γραμματέα Απόδημου 
Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 

• Έχει σταλεί ενημερωτικό υλικό της έκθεσης στο 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, για προώθησή του 
από τους υπεύθυνους του γραφείου στη Θεσσαλονίκη. 

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Διευθυντή 
του ΝΟΗΣΙΣ με το Σύμβουλο Επικοινωνίας και Τύπου 
της Ελληνικής Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο, κ. 
Αθανασιάδη.

Παράλληλα:

• Επανασχεδιάστηκε το έντυπο προώθησης της    
έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς       
και ένα τρίπτυχο στην κινεζική γλώσσα.

• Συμφωνήθηκε με την κατασκευάστρια εταιρία 
Octanorm ο τρόπος  και το κόστος μεταφοράς και 
εγκατάστασης- απεγκατάστασης της έκθεσης. 

• Σε συνεργασία με την εταιρία Spaces 3D, 
δημιουργήθηκε Εικονική Ξενάγηση (3D Virtual Tour) 
της έκθεσης ΙΔΕΑ με χρήση tablet ή συστήματος virtual 
reality (VR). 

• Παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο στην Κίνα: Το 
ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο BRISMIS, 
που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Επιστημών της 
Κίνας και πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2017 στα 
Τεχνολογικά Κέντρα του Πεκίνου και της Σαγκάης. Η 
έκθεση ΙΔΕΑ παρουσιάστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου στο 
Πεκίνο.

• Συμμετοχή στα ετήσια Συνέδρια της ECSITE το 2017   
και 2018, με στόχο την προώθηση της έκθεσης ΙΔΕΑ. 

• Προγραμματίστηκε η παρουσίαση της ΙΔΕΑ στο ειδικά 
διαμορφωμένο για προβολή εκθέσεων Business Bistro 
με ενοικίαση Περιπτέρου στο ετήσιο Συνέδριο της 
ECSITE το 2019. 

• Η ΙΔΕΑ προβάλλεται στην ειδική ιστοσελίδα προβολής 
περιοδικών εκθέσεων της ECSITE Extra. 

Αποτελέσματα: 

• Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού φιλοξένησε την 
έκθεση ΙΔΕΑ στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 
το διάστημα Μάρτιος- Δεκέμβριος 2018.

• Το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Cankarjev Dom 
της Σλοβενίας θα φιλοξενήσει την ΙΔΕΑ το διάστημα 
Ιούνιος 2019- Μάρτιος 2020.

• Το Science Museum του Λονδίνου προτίθεται να 
δημιουργήσει μία δική του έκθεση αφιερωμένη 
στην Ελλάδα το 2021. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη 
του επισκέφθηκαν την ΙΔΕΑ για να διερευνήσουν τη 
δυνατότητα συνεργασίας σε κάποια θεματική ενότητα    
ή έκθεμα.

• Από τα 266 μουσεία/ οργανισμούς που προσεγγίστηκαν 
απευθείας, τα 15 θεωρούν την έκθεση ενδιαφέρουσα. 

• Την αποκλειστική εκπροσώπηση της ΙΔΕΑ διεθνώς 
ανέλαβε από το Φεβρουάριο 2018 η εταιρία The Exhibi-
tions Agency με έδρα την Αγγλία.

Συνεργασίες
• Γαλλικό Ινστιτούτο και Βρετανικό Συμβούλιο, για την 
πραγματοποίηση κύκλων των «Καφέ της Επιστήμης».

• Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «7 κλειδιά».

• Aegean Airlines, για την πραγματοποίηση του 
προγράμματος Miles & Bonus.

• Κολέγιο Ανατόλια, για την πραγματοποίηση του 
Διαγωνισμού «Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης».

• Κολέγιο Δελασάλ, στο πλαίσιο επιστημονικού φεστιβάλ 
που διοργάνωσε το σχολείο.

• Όμιλος Rotary, για την πραγματοποίηση παρουσίασης 
σε μέλη του Ομίλου.

• Ενεργό Θέατρο, για την πραγματοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων για μαθητές στις εγκαταστάσεις του 
φορέα.

• Αρσάκειο, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
ειδικού ενδιαφέροντος για μαθητές.

• Διερεύνηση συνεργασίας με Εργαστήριο Ιατρικής 
Φυσικής και Ελληνικής Εταιρίας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών και άτομα τρίτης ηλικίας.

Ενέργειες προβολής 
και προώθησης
Παράλληλα με την συχνή επικοινωνία και προβολή 
(περίπου κάθε εβδομάδα) των νέων δράσεων και 
ειδήσεων του φορέα σε ιστοσελίδα και facebook, 
ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ενέργειες 
προβολής:

• Επικοινωνία και προώθηση σε φορείς του 
ΝΟΗΣΙΣ Showpoint, για την προβολή και διάχυση 
αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας στο ευρύ κοινό.

• Υποβολή υποψηφιότητας και βράβευση του 
προγράμματος προσφύγων από την ECSITE.

• Υποβολή υποψηφιότητας και βράβευση του 
προγράμματος προσφύγων από την ASTC.

• Παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια: ΕΡΤ3, TV100, Βεργίνα 
TV, Atlas TV.

• Παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 
media).

Μέλη ΝΟΗΣΙΣ
Μετά από 5 έτη λειτουργίας του θεσμού των Μελών 
ΝΟΗΣΙΣ, ο φορέας μας   προχώρησε σε αναμόρφωση 
του θεσμού αυτού και πλέον από το Σεπτέμβριο 2018 
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διαμορφώθηκαν δύο πακέτα συνδρομής: η οικογενειακή 
και η ατομική, προσαρμόστηκε η τιμολογιακή πολιτική 
στα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα, επανασχεδιάστηκε 
το πακέτο συνδρομής και οι παροχές και προωθήθηκε    
η νέα πολιτική Μελών ΝΟΗΣΙΣ. 

Εθελοντές 
Το ΝΟΗΣΙΣ είχε αρχίσει να αξιοποιεί εθελοντές από 
το 2011. Από το 2017 και μετά προχωρήσαμε στη 
διαμόρφωση ενός πιο οργανωμένου προγράμματος 
εθελοντισμού στο ΝΟΗΣΙΣ. 

Πλέον, υλοποιούμε ετήσια προγράμματα εθελοντισμού 
και κάθε σχολικό έτος διοργανώνουμε τέσσερις 
ενημερωτικές συναντήσεις προσέλκυσης εθελοντών. 
Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται αναλυτικά για το 
πρόγραμμα εθελοντισμού το οποίο εφαρμόζουμε, για 
την ιστορία των Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων 
Επιστημών παγκοσμίως, για την ιστορία, το σκοπό και 
τη λειτουργία του ΝΟΗΣΙΣ και παρακολουθούν ένα 

σύντομο σεμινάριο για την επικοινωνία. Στη συνέχεια, 
όσοι αποφασίζουν να ενταχθούν στην ομάδα εθελοντών 
ΝΟΗΣΙΣ, εκπαιδεύονται για το πόστο το οποίο θα 
καλύψουν.

Τη σχολική χρονιά 2017-2018, η ομάδα εθελοντών 
του ΝΟΗΣΙΣ αποτελούνταν από 18 εθελοντές, ενώ 
τη σχολική χρονιά 2018- 2019 αποτελείται από 25 
εθελοντές, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών του φορέα, στη διοργάνωση εκδηλώσεων 
και εκπαιδευτικών δράσεων.

Κοινωνική Προσφορά
Το ΝΟΗΣΙΣ θεωρεί χρέος απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο να επιστρέφει με όποιον τρόπο μπορεί, μέρος 
της υποστήριξης του κοινού με την προσφορά και 
παροχή δωρεάν υπηρεσιών, είτε αυτές αφορούν δωρεάν 
είσοδο σε δράσεις του, είτε σε δωρεάν χρήση χώρων 
του, είτε σε δωρεάν παρουσίαση προγραμμάτων του.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες 

κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποίησε ο φορέας:

• Πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων, που έχει 
υποδεχθεί περισσότερους από 2.400 πρόσφυγες, από                       
το Σεπτέμβριο 2016 μέχρι σήμερα.

• Υποστήριξη φορέων με τη δωρεάν πραγματοποίηση 
εργαστηρίων και ειδικών δράσεων κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων που αυτοί διοργανώνουν: Στοργή, 
ΕΛΕΠΑΠ, Χαμόγελο του παιδιού, Make a Wish, Δήμος 
Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, Δήμος Παύλου Μελά.

- Δωρεές: Σύλλογο Συνδρόμου DOWN, Παιδικό Χωριό 
SOS Πλαγιαριού, ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος.

- Δωρεάν διάθεση χώρων για πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων φορέων (Δήμος Θέρμης, Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες κ.ά.).

- Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

- Εκπαιδευτική παρέμβαση «Μαθαίνω να μην καπνίζω».

- Είσοδος δωρεάν σε μαθητές που αδυνατούν αν 
πληρώσουν εισιτήριο.

- Δωρεάν εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο φορέας στις 
εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της τριετίας 2016-
2018 (ομιλίες, εργαστήρια, κλπ).
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12.
Χορηγίες

Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  χ ο ρ η γ ί α ς 

Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς  Σ τ α ύ ρ ο υ  Ν ι ά ρ χ ο υ

Χ ο ρ η γ ί α  Ε Λ Π Ε

Χ ο ρ η γ ί α  S T O I X I M A N
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Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
1. Έκθεση ΙΔΕΑ- Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και 
Τεχνολογία

Με τη δωρεά του ΙΣΝ ύψους 350.000€ ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή της περιοδεύουσας έκθεσης ΙΔΕΑ, η οποία 
παρουσιάστηκε στο ΝΟΗΣΙΣ το διάστημα Σεπτέμβριος 
2016- Ιούνιος 2017.

2. Επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων

Το Μάιο του 2015 κατατέθηκε στο ΙΣΝ πρόταση 
χρηματοδότησης του φορέα μας ύψους 1.908.233€ 
για την υλοποίηση έργου, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για 
την “Επανεκκίνηση και την Ενίσχυση των Νέων”, το 
αντικείμενο του οποίου αφορούσε:

1. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής 
ψηφιακής παραγωγής στο Πλανητάριο με θέμα:             
«Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Τα αποτυπώματα 
μιας ιδιοφυΐας»,

2. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση / υποστήριξη για 
τρία χρόνια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ποικίλων 
θεματικών, όπως για παράδειγμα, Ρομποτική, 
Αστρονομία, Ενέργεια, κ.ά., για εκπαιδευτικές, δηλαδή, 
εφαρμογές με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών 
μεθόδων και εργαλείων, που ήδη υλοποιεί ο φορέας στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρχικά θετικά από το ΙΣΝ και 
στελέχη του επισκέφθηκαν το φορέα για αναλυτική 
παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης του Ιδρύματος, 
η οποία τελικά στις αρχές του 2016 απορρίφθηκε 
λόγω της οικονομικής και διοικητικής αστάθειας που 
παρουσίαζε το 2015 το ΝΟΗΣΙΣ. 

3. Πρόταση χρηματοδότησης NOESIS SCIENCE LAB, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψηφιακής παραγωγής 
του ΝΟΗΣΙΣ προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τον Οκτώβριο του 2018 κατατέθηκε νέα πρόταση 
χρηματοδότησης προς το ΙΣΝ, η οποία αφορά στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου 
τεχνολογικά εργαστηρίου, του NOESIS SCIENCE LAB και 
μίας ψηφιακής παραγωγής. Το εργαστήριο θα λειτουργεί 
ως χώρος άτυπης εκπαίδευσης μαθητών, ως χώρος 
δια βίου μάθησης και βιωματικής εκπαίδευσης, αλλά 
και έρευνας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας. 
Μέσω του NOESIS SCIENCE LAB, θα σχεδιάζονται και θα 
υλοποιούνται καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Η ψηφιακή παραγωγή είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου 
για το Πλανητάριο με θέμα: «Η μηχανή του Χρόνου».

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1.482.197€.

Εταιρία Stoiximan: Οι μικροί 
ήρωες μαθαίνουν
Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει από το 2017 έως και σήμερα στο 
πρόγραμμα «Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν», μία δράση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας Stoiximan.
gr, μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία σε μαθητές Γ΄ 
και Δ΄ τάξης Δημοτικού να επισκεφθούν δωρεάν φορείς 
πολιτισμού. 

Στην περίπτωση του ΝΟΗΣΙΣ, 3.500 μαθητές της 
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μπόρεσαν να 
παρακολουθήσουν δωρεάν μία ταινία της επιλογής τους 
στο Πλανητάριο και μία ταινία της επιλογής τους στο 
Κοσμοθεάτρο. 

Το ΝΟΗΣΙΣ έλαβε συνολικά 26.250€.

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης
Η ΔΕΥΑ Θέρμης χρηματοδότησε τη διοργάνωση ενός 
προγράμματος με θέμα το νερό, που θα απευθύνεται 
στη σχολική μαθητική κοινότητα του Δήμου Θέρμης. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των 
μαθητών για τον πολύτιμο ρόλο του νερού στην ύπαρξη 
ζωής και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους για 
την ορθολογική διαχείριση του νερού ως δημόσιο 
αγαθό. 

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν στους μαθητές 
από Γ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου του Δήμου Θέρμης, 
τη χρονική περίοδο 15.01- 15.04.2019. 

Η χρηματοδότηση της δράσης αυτής ανέρχεται στις 
14.880€. 

Όμιλος εταιριών Ελληνικά 
Πετρέλαια
Σε συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας του Ιδρύματος 
με τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη χορήγηση αρκετών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τον Ιανουάριο του 2018 
χορήγησαν το ποσό των 1.200€ για  την εκτύπωση 
ημερολογίων με θέμα Γυναίκες Επιστήμονες, τα οποία 
μοιράστηκαν σε σχολεία. 

Τον Δεκέμβριο του 2018 ο φορέας κατέθεσε πρόταση 
ύψους 22.000€ για τη δημιουργία on line game με θέμα 
την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, συζητείται η υποβολή των παρακάτω 
προτάσεων για χρηματοδότηση:

1. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΝΟΗΣΙΣ.

2. Προμήθεια κα εξοπλισμός Van ΝΟΗΣΙΣ και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών δράσεων εκτός των εγκαταστάσεων του 
φορέα.

3. Διοργάνωση του Innovation Hub.

4. Συνεργασία για την παρουσίαση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων μέσα στα σχολεία, σε εργαστήρια 
θετικών επιστημών που κατασκευάζονται με χορηγία 
των ΕΛΠΕ. 

Εταιρία Cosmote
Σε συνέχεια πολυετούς συνεργασίας του ΝΟΗΣΙΣ με την 
εταιρία Cosmote, τον Οκτώβριο του 2017 υποστήριξαν 
την παρουσίαση της έκθεσης Nikola Tesla στο ΝΟΗΣΙΣ 
για  το διάστημα 10.2017- 06.2018 με χορηγία ύψους 
3.000€. 

Επαφές για αναζήτηση 
χορηγιών
Τα έτη 2017-2018 έγιναν επαφές με διάφορες εταιρίες 
για τη χορήγηση δράσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 
ΔΕΗ, ELPEDISON, ΗΡΩΝ, PROTERGIA, Watt and Volt, 
Praktiker Hellas, LEROY MERLIN.
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13.
Συνεργασίες 
και Διεθνείς 
Σχέσεις

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  Η Π Α

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  Κ ί ν α

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  Κ ύ π ρ ο
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Συνεργασίες
Το ΝΟΗΣΙΣ, από την αρχή της λειτουργίας του και 
φυσικά κατά τη διάρκεια της τριετίας 2016-2018, 
συνεργάστηκε για τη διοργάνωση κοινών δράσεων       
με πολλούς οργανισμούς, φορείς και εταιρίες όπως:

• Το Α.Π.Θ για τη διοργάνωση πλήθους δράσεων 
ημερίδων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

• Τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη 
διοργάνωση εκδήλωσης TEDx. 

• Την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας και τους φίλους του Τεχνικού Μουσείου 
για τη διοργάνωση του Μαθητικού Συνεδρίου 
Πληροφορικής.

• Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 
διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2014 -2020.

• Διάφορες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση 
δράσεων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

• Το Κολλέγιο Ανατόλια για τη συνδιοργάνωση 
Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής και Λογικής 
Σκέψης.

• Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς για την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος                 
«7 κλειδιά».

• Με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

• Με την Ένωση Ελλήνων Χημικών και την 
πραγματοποίηση «Μαθήματος Ουρανογραφίας» για 
εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα του Πλανηταρίου.

• Με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

• Με την Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

• Με το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και του 
«Καφέ της Επιστήμης».

• Με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα».

• Με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

• Με το Δήμο Θέρμης.

• Με τη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θέρμης.

• Με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με 
δανεισμό εκθεμάτων του ΝΟΗΣΙΣ για την έκθεση 
«Αναπαραστάσεις της Κατοχής».

• Με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
με δανεισμό εκθεμάτων του ΝΟΗΣΙΣ για την έκθεση 
«Η Αθήνα της κατοχής στη φωτογραφική Συλλογή του 
Βύρωνα Μήττου».

• Με Μουσεία της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας και του 
εξωτερικού για συνδιοργάνωση δράσεων και εκθέσεων.

• Με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

• Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

• Με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής 
Θεσσαλονίκης.

 • Με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

• Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου και το Μουσείο Φωτογραφίας.

• Με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

• Με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης.

Διεθνείς Σχέσεις
ECSITE (The European Network of Science Centers and 
Museums)

• Συμμετοχή στα ετήσια Συνέδρια της ECSITE το 2017  
και 2018, με στόχο την προώθηση της έκθεσης ΙΔΕΑ.

• Βράβευση από την ECSITE για το πρόγραμμα 
φιλοξενίας προσφύγων που πραγματοποιείται από         
το Σεπτέμβριο 2016.

• Συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ στο Board of Directors της 
ECSITE.

• Συμμετοχή από κοινού με την ECSITE σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

ΚΙΝΑ
Παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο στην Κίνα: Το 
ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο BRISMIS 
που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Επιστημών της 
Κίνας και πραγματοποιήθηκε το Νοεμβρίου 2017 στα 
Τεχνολογικά Κέντρα του Πεκίνου και της Σαγκάης.           
Η έκθεση ΙΔΕΑ παρουσιάστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου στο 
Πεκίνο.

ΗΠΑ
Βράβευση από την Ένωση Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Κέντρων (ASTC–Association Science 
Technology Centers) για το πρόγραμμα φιλοξενίας 
προσφύγων.

ΚΥΠΡΟΣ
Συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ, με τη Γενική Διεύθυνση 
και τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Εκθέσεων, στη 
συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το 
σχεδιασμό και τη δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης   
και Έρευνας Κύπρου – Cyprus Science and Research 
Center. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 
δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, το 
Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης Κύπρου, καθώς και     
η εταιρία διαχείρισης, παρακολούθησης και επίβλεψης 
του έργου Grant Expert Consulting.
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14.
Βραβεύσεις 
Διακρίσεις

Β ρ ά β ε υ σ η  α π ό  A S T C

Β ρ ά β ε υ σ η  α π ό  E C S I T E

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ ο  Δ . Σ .  τ η ς  E C S I T E
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Βράβευση του ΝΟΗΣΙΣ από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων 
(ECSITE – The European Network of Science 
Centers and Museums)
Το ΝΟΗΣΙΣ απέσπασε ύψιστη τιμητική διάκριση 
λαμβάνοντας εύφημο μνεία από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων (ECSITE – The 
European Network of Science Centers and Museums) για 
το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων που εφαρμόζει 
από τον Σεπτέμβριο 2016. 

Η διάκριση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του 
φορέα και η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της ECSITE που φέτος 
έγινε στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Πρόκειται για μια δράση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία 
και ιδιαίτερη  ενδιαφέρον τόσο από τον Πρόεδρο 
του ΝΟΗΣΙΣ, καθηγητή κ. Μιχάλη Σιγάλα, όσο και 
από τον Αντιπρόεδρο καθηγητή κ. Μανώλη Πλειώνη.                  
Στο πλαίσιό της παιδιά προσφύγων με τους συνοδούς 
τους παρακολουθούν προβολή ταινίας στο Πλανητάριο, 
μεταγλωττισμένη στα αραβικά, ξεναγούνται με 
διερμηνέα στο Μουσείο Τεχνολογίας, ενώ σε κάθε 
συμμετέχοντα προσφέρεται κολατσιό.

Μέσω του προγράμματος αυτού, το ΝΟΗΣΙΣ ευελπιστεί 
να προσφέρει στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους 
μας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εικονικά 
ταξίδια στο διάστημα, να γνωρίσουν τις θετικές 
επιστήμες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας μέσα από 
μία εκπαιδευτική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική ξενάγηση 
στο Μουσείο, να συμμετάσχουν σε μια πολιτιστική 
δραστηριότητα και ίσως να ατενίσουν με περισσότερη 
αισιοδοξία το μέλλον.

Το ΝΟΗΣΙΣ με το πρόγραμμα αυτό επιτελεί ένα 
έργο προσφοράς στους πρόσφυγες και φιλοδοξεί να 
συμβάλλει στη διαμόρφωση κλίματος φιλοξενίας, 
προσαρμογής τους στον τρόπο ζωής και ενσωμάτωσής 
τους στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Αλληλεγγύη 
και κατανόηση, προσπάθεια και συμπόρευση είναι 
οι λέξεις που χαρακτηρίζουν τη δράση αυτή του που 
προγραμματίζεται να συνεχισθεί με αμείωτη ένταση. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, δεδομένης της κυβερνητικής 
πολιτικής να εντάξει στην ελληνική σχολική εκπαίδευση 
τα παιδιά των προσφύγων, το πρόγραμμα προβλέπεται 
να προσαρμοστεί ανάλογα και να φιλοξενεί παράλληλα 
ομάδες προσφύγων και Ελλήνων μαθητών στις οποίες    
θα παρέχεται το ίδιο πρόγραμμα σε διαφορετική γλώσσα.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και με την ύψιστη αυτή 
τιμητική διάκριση το κοινωνικό έργο του ΝΟΗΣΙΣ 
ενισχύεται και αποκτά περιεχόμενο και υπόσταση σε 
διεθνές επίπεδο.

Βράβευση του ΝΟΗΣΙΣ από τη διεθνή Ένωση 
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Κέντρων 
(ASTC–Association Science Technology 
Centers)
Το ΝΟΗΣΙΣ έλαβε παγκόσμια τιμητική διάκριση για το 
πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στο 
πλαίσιο της ενασχόλησης και της σύνδεσής τους με την 
επιστήμη και τον πολιτισμό, καθώς και της εξοικείωσής 
τους με κοινωνικές και επιμορφωτικές δράσεις στη χώρα 
υποδοχής τους.

Το βραβείο Roy L Shafer δόθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ από τη 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη παγκοσμίως ένωση 
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Κέντρων - ASTC, που 
εδρεύει στην Washington των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Μαζί με τον ΕCSITE τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
οργανισμό, από τον οποίο το ΝΟΗΣΙΣ βραβεύτηκε 
επίσης πρόσφατα για το ίδιο πρόγραμμα, αποτελούν τον 
κεντρικό πυλώνα του δικτύου ανάλογων φορέων και τον 
καθρέπτη των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό και την τεχνολογία.

Το εν λόγω βραβείο δίνεται κάθε χρόνο σε δύο 
οργανισμούς (μεγάλο και μικρό ανάλογα με το 
οικονομικό μέγεθος και άλλα τεχνικά δεδομένα), 
που παρέχουν εξαιρετικό έργο και ηγεσία κάτω από 
δύσκολες συνθήκες και συμβάλουν στην διαμόρφωση 
κουλτούρας και συνείδησης σε κοινωνικά πολιτιστικά 
και τεχνολογικά θέματα και εξελίξεις. Το βραβείο αυτό 
επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση του 
ΝΟΗΣΙΣ για το σημαντικό έργο που προσφέρει στη χώρα 
και την κοινωνία.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Σαν Χοσέ της 
Καλιφόρνιας, στην εναρκτήρια τελετή του ετήσιου 
παγκόσμιου συνεδρίου της ASTC, παρουσία τοπικών 
πολιτικών αρχών και πλήθους υψηλών καλεσμένων, 
όπως πολιτικούς αρκετών χωρών, επιστήμονες και 
διακεκριμένες εταιρίες με διεθνή παρουσία. Στην τελετή 
παρέστησαν επίσης ο Έλληνας Πρόξενος στο Σαν 
Φρανσίσκο, Αντώνης Σγουρόπουλος, ενώ το βραβείο 
για το ΝΟΗΣΙΣ παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, 
καθηγητής κ. Μιχάλης Σιγάλας και ο Γενικός Διευθυντής 
κ. Θανάσης Κοντονικολάου.

Εκλογή του ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ECSITE – The European Net-
work of Science Centers and Museums
Το ΝΟΗΣΙΣ είναι το πρώτο Ελληνικό τεχνολογικό κέντρο 
που εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECSITE, 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικών Κέντρων και 
Μουσείων (ECSITE – The European Network of Science 
Centers and Museums), του μεγαλύτερου οργανισμού 
τεχνολογικών κέντρων και μουσείων διεθνώς.

Μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ECSITE το ΝΟΗΣΙΣ στοχεύει στην ενίσχυση 
των σχέσεων και συνεργασιών με άλλα Ευρωπαϊκά 
τεχνολογικά κέντρα, ώστε να παραμένει ενήμερο για    
τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, διάχυσης 
της γνώσης, πολιτισμού και καινοτομίας.

Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με αντικείμενο 
την έρευνα, την τεχνολογία και την υλοποίηση 
κοινών εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων με 
προσανατολισμό σε επιστήμες STEM (Science, Technol-
ogy, Engineering, Mathematics – Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Μαθηματικά), αποτελούν επιπλέον 
προοπτικές που ανοίγονται για τον φορέα.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
ευρύτερη συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ σε προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
διεθνείς διαγωνισμούς, συνέδρια και εκδηλώσεις, όπου 
παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις, οι καλύτερες 
πρακτικές και οι νέες ιδέες που αναδύονται στους τομείς 
της επιστήμης και της τεχνολογίας.   

Η εκλογή του ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ECSITE έρχεται ως αποτέλεσμα της αφοσίωσης 
του φορέα στην αποστολή του, δηλαδή τη διάδοση 
και εκλαΐκευση της επιστήμης, της προσήλωσης της 
Διοίκησης του Ιδρύματος στην περαιτέρω ανάπτυξή του, 
της δέσμευσης των εργαζομένων για την παροχή των 
καλύτερων δυνατών υπηρεσιών και βέβαια της θετικής 
ανταπόκρισης του κοινού, ιδιαίτερα της μαθητικής 
κοινότητας και όλων όσοι αγαπούν τις επιστήμες και     
την τεχνολογία. 

Το ΝΟΗΣΙΣ αφιερώνει τη μεγάλη αυτή διάκριση σε 
όλους αυτούς με την ταυτόχρονη δέσμευση η επιτυχία 
αυτή να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στη διεθνή 
καταξίωση του φορέα, που τιμά τόσο την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, όσο και τη χώρα μας.

Άλλοι έπαινοι και διακρίσεις
 • Από το Χαμόγελο του Παιδιού για τη συνεχή 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.

• Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την συμβολή 
στις επιτυχημένες διοργανώσεις επί σειρά ετών του 
Μαθητικού Συνέδριου Πληροφορικής Κεντρικής 
Μακεδονίας.

•  Από το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής για τη 
συνεργασία και την υποστήριξη στη διεξαγωγή του.

• Από το ΑΠΘ, τμήμα Φυσικής, ως φορέας υποδοχής    
και καλύτερης επίβλεψης πρακτικής άσκησης φοιτητών.

• Από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, το Ερευνητικό 
Εργαστήριο George D. Behrakis και την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρία για τη σημαντική συμβολή του 
φορέα στην πρόληψη του καπνίσματος στη μαθητική 
κοινότητα.
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15.
Σημαντικά 
Γεγονότα της 
Τριετίας

Ε π ί σ κ ε ψ η  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ

Ε π ί σ κ ε ψ η  Α ν α π λ η ρ ω τ ή  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  τ ο υ  τ ο μ έ α

Έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  τ ο υ  Υ Π Π Ε Θ

Έ κ θ ε σ η  Ι Δ Ε Α  σ τ η ν  Α θ ή ν α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς  π ρ ο σ φ ύ γ ω ν 

Έ κ θ ε σ η  Τ έ σ λ α 

Έ κ θ ε σ η 

Α ρ χ α ί α ς  Κ ι ν έ ζ ι κ η ς  Ε π ι σ τ ή μ η ς  κ α ι  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς
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Το ΝΟΗΣΙΣ κατά τη τριετία 2016-2018 πραγματοποίησε 
βήματα ανάπτυξης και προόδου. 

Η λειτουργία του κατά την περίοδο αυτή, 
χαρακτηρίστηκε από σημαντικά γεγονότα, όπως μεταξύ 
άλλων αναφέρονται:

• Επίσκεψη πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα και 
ενημέρωσή του για την ιστορία και το έργο του φορέα. 
Αξίζει να αναφερθεί πως λίγους μήνες μετά την επίσημη 
επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός, εντυπωσιασμένος από 
τις δραστηριότητες του φορέα, επανήλθε στο ΝΟΗΣΙΣ 
ιδιωτικά, με την οικογένειά του.

• Τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
επίσκεψη προσφυγόπουλων στο φορέα, όπου τα 
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
ταινία μεταγλωττισμένη στην Αραβική γλώσσα, να 
ξεναγηθούν στο Μουσείο Τεχνολογίας με διερμηνέα και 
να απολαύσουν μικρό κέρασμα.

• Η ολοκλήρωση της μεταφερόμενης έκθεσης 
ΙΔΕΑ  – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία, η 
εγκαινίασή της από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας 
και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, κ. Κώστα Φωτάκη και η 
παρουσίασή της στο ΝΟΗΣΙΣ, στο Μουσείο Τεχνολογίας.

• Η παρουσίαση της έκθεσης ΙΔΕΑ στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού στην Αθήνα.

• Η παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφικών μηχανών 
της συλλογής Νίκου Μελετίου «Τιθασεύοντας το φως». 

• Η παρουσίαση της έκθεσης «Νίκολα Τέσλα 
– ο άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον» και οι 
πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων με παρουσίαση 
λειτουργίας του πηνίου Τέσλα.

• Η αγορά μετοχών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής 
ΑΕ.

• Ονοματοδοσία της αίθουσας Εστίας Δημιουργικότητας 
«Μάνος Ιατρίδης».

• Παρουσίαση της έκθεσης Αρχαία Κινεζική Τεχνολογία 
Επιστήμη και Τεχνολογία, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

• Εμφάνιση εκθεμάτων στη βάση πολιτιστικού 
αποθέματος – EUROPEANA.

• Ο εμπλουτισμός της συλλογής εκθεμάτων του ΝΟΗΣΙΣ: 
στις 1/1/2016 περιλάμβανε 3.156 αντικείμενα, ενώ στις 
31/12/2018 ο αριθμός τους ανήλθε στα 3.320.

Ετήσιες εκδηλώσεις
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2016-2018 
συνεχίστηκε η πραγματοποίηση των θεσμοθετημένων 
ετήσιων δραστηριοτήτων, όπως:

• Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, το οποίο 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο  από το 2009 σε 
συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή 
χιλιάδων μαθητών. 

• Αστροπάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το 2005 και αποτελεί θεσμό στην πόλη, με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 4.000 επισκεπτών.

• Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

• Υλοποίηση μαθημάτων του Μεταπτυχιακού τμήματος 
Βιολογίας ΑΠΘ, που πραγματοποιείται στον φορέα από 
το 2011.

• Υλοποίηση πρακτικής φοιτητών του τμήματος Φυσικής 
του ΑΠΘ, που πραγματοποιείται στο φορέα από το 2009.

Οικονομικά μεγέθη
Εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών και μη επαρκούς 
στήριξης από την Πολιτεία, έως τον Νοέμβριο του 
έτους  2015 είχαν δημιουργηθεί στο ΝΟΗΣΙΣ οφειλές 
καταβολής αμοιβών στο προσωπικό και στους 
ασφαλιστικούς φορείς, ύψους 220.000€. Ακολούθως, έως 
τον Απρίλιο του 2016 είχαν εγγραφεί συσσωρευμένες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, ύψους 1.117.143€.

Στα πλαίσια ενδυνάμωσης του ρόλου του Ιδρύματος και 
της αλλαγής της στάσης της Πολιτείας, τον Δεκέμβριο 
του έτους 2015 δόθηκε χρηματοδότηση ύψους 300.000€ 
για την κάλυψη όλων των οφειλόμενων ποσών στο 
προσωπικό (παλαιών και τρεχουσών). Ακολούθως, τον 
Ιούλιο του έτους 2016 δόθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ έκτακτη 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
ύψους 1.117.143€ με στόχο την άμεση κάλυψη όλων των 
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η στήριξη της Πολιτείας συνεχίστηκε και τα επόμενα 
έτη, με αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη του 
κόστους του μόνιμου προσωπικού του ΝΟΗΣΙΣ (έτος 
2017, ποσό 601.000€, έτος 2018 ποσό 740.000€), καθώς 
και εκταμίευση πρόσθετης έκτακτης χρηματοδότησης 
για την υλοποίηση επενδυτικών πλάνων (έτος 2016, 
ποσό 281.000€, έτος 2017 ποσό 130.000€).
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