TINKERING - «Μαστορεύω και μαθαίνω! »
Εργαστήρια κατασκευών για παιδιά 7 – 12 ετών και τους γονείς τους
…και το εργαστήριο γίνεται οικογενειακή υπόθεση!
Το ΝΟΗΣΙΣ εγκαινιάζει μια νέα κατηγορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλη την
οικογένεια. Στο χώρο της Βιβλιοθήκης, στο εργαστήριο Tinkering παιδιά και γονείς κάθονται
στο ίδιο τραπέζι και ενώνουν τις δυνάμεις τους! Επιστρατεύουν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά τους και δουλεύουν παρέα για ένα κοινό σκοπό, εξερευνώντας υλικά,
εργαλεία και μεθόδους και αναπτύσσοντας δεξιότητες που δημιουργούν πραγματικές
συνδέσεις με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική. Ελάτε, να περάσετε με την
οικογένειά σας 120΄ δημιουργικής απασχόλησης και ξεδιπλώστε το ταλέντο σας! Κάθε παιδί
συνοδεύεται υποχρεωτικά από ενήλικα. Ένας ενήλικας μπορεί να συνοδεύσει έως και 2
παιδιά.
Δεκέμβριος 2019 - Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικης κάρτας (Ηλεκτρικά κυκλώματα + τέχνη)
Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα δίνει φως στις Χριστουγεννιάτικες ευχές σας!
Συνδυάστε την επιστήμη με την τέχνη και δημιουργήστε τη δική σας φωτεινή κάρτα ευχών.
Εσείς βάλτε τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και… τα χέρια σας, και εμείς θα είμαστε εκεί
για να σας διευκολύνουμε όταν και όσο το χρειαστείτε!
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 21/12
Ώρα: 16.00 – 18.00
Διάρκεια: 120΄
Αριθμός συμμετεχόντων: 20
Κόστος :
Για 1 ενήλικα και 1 παιδί: 8€/ άτομο
Για οικογένειες 3 - 5 ατόμων (μέγιστος αριθμός ατόμων): 6€ / άτομο.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στα τμήματα όλων των επιπέδων καθώς οι
θέσεις είναι περιορισμένες.
Διαδικασία Εξασφάλισης Συμμετοχής
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.
2. Τρόποι πληρωμής
– Ηλεκτρονική πληρωμή. Γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA,
Mastercard.
– Συμπλήρωση της φόρμας στο ΝΟΗΣΙΣ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και πληρωμή στο
ταμείο κατά τις ώρες λειτουργίας του (Τρίτη έως Παρασκευή 9:00 – 15:00, Σάββατο 13:30 –
20:00, Κυριακή 11:30 – 18:00).
3. Εξασφάλιση οριστικής συμμετοχής
Η οριστική συμμετοχή στο πρόγραμμα εξασφαλίζεται με την καταβολή του ποσού
συμμετοχής και τη λήψη επιβεβαιωτικού email.
Πληροφορίες
Μαρία Καρνέζου
Τηλέφωνο: 2310 483 000, εσωτ. 121 (Τρίτη – Παρασκευή, 10.00 – 14.00)
Φαξ: 2310 483 020, e-mail: karnezou@noesis.edu.gr

