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Αγαπητοί/ές φίλοι/ες Εκπαιδευτικοί,
Η σχολική χρονιά συνεχίζεται γεμάτη προκλήσεις και νέες
ευκαιρίες! Το Ίδρυμα Ευγενίδου, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις
της εποχής, προσφέρει μία σειρά Online εκπαιδευτικών
εργαστηρίων για τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με
θέματα γύρω από τις Φυσικές Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.
Μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων από την πολιτεία, το
Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναστείλει όλες τις διά ζώσης δράσεις του
για τα σχολεία και για το κοινό, πραγματοποιώντας μόνο online
δράσεις.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να
μελετήσετε τις προτάσεις μας αυτές. Παραμένουμε στη διάθεσή
σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σχεδιάσουμε από
κοινού το πρόγραμμα της online επίσκεψής σας.
Ευχόμαστε σύντομα να σας υποδεχτούμε και πάλι στις
εγκαταστάσεις μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

210 9469662 - 663 - 620 - 683
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 16:30
Σας ευχαριστούμε!
Ίδρυμα Ευγενίδου

Θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα του Ιδρύματος Ευγενίδου;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.eef.edu.gr ή Εγγραφείτε στο newsletter μας
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Ίδρυμα Ευγενίδου
Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, υπηρετώντας το όραμα του
ιδρυτή του, του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, συνεχίζει για
περισσότερα από 60 χρόνια να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων
ελληνικής υπηκοότητας στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο.
Το Ίδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ χωρίς να επιβαρύνει
οικονομικά τη χώρα, προσφέροντας σειρά δραστηριοτήτων, στις
οποίες περιλαμβάνονται:

1

2

Χορήγηση υποτροφιών
που επιβραβεύουν την
επιστημονική αριστεία

3
4

Συγγραφή και έκδοση διδακτικών
εγχειριδίων για την τεχνική,
επαγγελματική και ναυτική εκπαίδευση

Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα Πλανητάρια του
κόσμου, χωρητικότητας 278 θέσεων, με δυνατότητα προβολής ταινιών μεγάλης
οθόνης 15/70

Το Νέο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, που
εκτείνεται σε 3 ορόφους και περιλαμβάνει 57
διαδραστικά εκθέματα και ειδικά εξοπλισμένους
χώρους για εργαστήρια, επιδείξεις πειραμάτων
και ομιλίες

6

Ευγένιος Ευγενίδης

Σύγχρονους συνεδριακούς
χώρους για την φιλοξενία
συνεδρίων και εκδηλώσεων

7

5

Ενημερωμένη επιστημονική
και τεχνική Βιβλιοθήκη, που παρέχει
πολυμεσικές εφαρμογές και δυνατότητα
εξυπηρέτησης χρηστών από απόσταση

Συνεργασία με
επιστημονικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς από
την Ελλάδα και το εξωτερικό
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To UTech Lab, ένα εργαστήριο
δημιουργικής απασχόλησης για
νέους/νέες, στοχευμένο στην
σύγχρονη τεχνολογία

Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι ένα από τα
μεγαλύτερα και καλύτερα Πλανητάρια στον κόσμο. Έχοντας ως στόχο την συμβολή
στην εκπαίδευση και την ενημέρωση τόσο των νέων όσο και του γενικού κοινού
στους τομείς της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, το Νέο
Ψηφιακό Πλανητάριο υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 250.000
επισκέπτες. Στον τεράστιο ημισφαιρικό του θόλο, διαμέτρου 24,5 m και συνολικής
επιφάνειας 900 m2, οι θεατές απολαμβάνουν ένα μαγευτικό ταξίδι στην γνώση,
μία συγκλονιστική εμπειρία. Παρακολουθώντας άλλωστε συστηματικά τις
εξελίξεις της τεχνολογίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου αναβαθμίζεται διαρκώς και
βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στις προβολές.
Την φετινή σχολική χρονιά, κατά την οποία λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν
πραγματοποιούνται παραστάσεις, μπορείτε να διαβάσετε τα εκπαιδευτικά βιβλία
που συνοδεύουν όλες τις παραγωγές του Πλανηταρίου αλλά και να απολαύσετε τα
τρέιλερ από τις προτεινόμενες παραστάσεις με έντονο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον:
τους «Ταξιδευτές του Ηλιακού Συστήματος: Αστεροειδείς και κομήτες», το
«Polaris: Tο διαστημικό υποβρύχιο και το μυστήριο της Πολικής νύχτας»
και τον «Μυστηριώδη κύριο Τιλτ». Μπορείτε να απολαύσετε τα τρέιλερ από
τις συγκεκριμένες παραστάσεις ή να διαβάσετε τους οδηγούς τους. Μάθετε
περισσότερα (ψηφιακή βιβλιοθήκη πλανηταρίου - ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ eef.edu.gr)
Επίσης, το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο ετοίμασε για εσάς δύο νέες online δράσεις:
Mία σειρά από σύντομα βίντεο με θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικής
Εξερεύνησης και Τεχνολογίας, αλλά και podcasts με αφηγητή τον Διονύση Σιμόπουλο!
Με την άρση όλων των περιοριστικών μέτρων θα σας περιμένουμε να ζήσουμε
μαζί ξανά ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης από το Ηλιακό μας σύστημα
μέχρι τα πέρατα του Σύμπαντος.
Σύντομα θα αγγίξουμε ξανά τα αστέρια μαζί!
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πλανητάριο online

Space Series

Σειρά σύντομων βίντεο με θέματα Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικής Εξερεύνησης και
Τεχνολογίας

Space Talks

Νέα σειρά podcasts για τα φαινόμενα του
Διαστήματος και της Αστροφυσικής
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Σκοπός των σύντομων βίντεο της σειράς
Space Series είναι να διαφωτίσουν το
κοινό με όσο πιο απλό και σύντομο
τρόπο σχετικά με θέματα Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικής Εξερεύνησης
και Τεχνολογίας, που έρχονται κάθε τόσο
στην επικαιρότητα και πολλές φορές δεν
είναι γνωστά ή κατανοητά. Στα βίντεο
γίνεται κυρίως χρήση υλικού απευθείας
από την NASA και άλλες υπηρεσίες, ώστε
να υπάρχει σύνδεση με τα πραγματικά
γεγονότα και τους ερευνητές.
Απευθύνονται σε μαθητές 14+ και γενικό
κοινό με ενδιαφέροντα την Αστρονομία,
το Διάστημα, τις Φυσικές Επιστήμες, την
Κοσμολογία, την Διαστημική Εξερεύνηση
και την Τεχνολογία.

Η νέα σειρά σύντομων Podcasts «Space
Talks» του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου
προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να
αντιληφθεί, με απλό και κατανοητό
τρόπο, φαινόμενα και θέματα του
Διαστήματος και της Αστροφυσικής, μέσα
από τον προφορικό, αφηγηματικό λόγο
του Διονύση Σιμόπουλου.

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Το νέο πρότυπο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου
ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2018.
Σκοπός του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι να
ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με τις επιστήμες και τις νέες
τεχνολογίες. Με ευχάριστο, δημιουργικό και εκπαιδευτικό τρόπο οι μαθητές/τριες
εξοικειώνονται με βασικές επιστημονικές αρχές και τα σύγχρονα επιτεύγματα της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Το ισόγειο και τον πρώτο όροφο του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας
καταλαμβάνει η νέα μόνιμη Έκθεση, όπου οι μαθητές/τριες εξερευνούν μέσα
από σύγχρονα εκθέματα βασικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στον δεύτερο όροφο βρίσκονται η αμφιθεατρική Αίθουσα Πειραμάτων και η
Αίθουσα Εργαστηρίου, δύο κατάλληλα διαμορφωμένοι και πλήρως εξοπλισμένοι
χώροι, οι οποίοι σχεδιάστηκαν ειδικά για τη διεξαγωγή Επιδείξεων Πειραμάτων
(Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) και Εργαστηρίων (Προγραμματισμού, Ρομποτικής
και Ηλεκτρονικής).
Ένας εναλλακτικός τρόπος γνωριμίας και ενασχόλησης με επιστημονικούς νόμους
και αρχές έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει την τυπική εκπαίδευση, στα
πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, προσφέροντας μία μοναδική βιωματική
εμπειρία.
Αυτή την περίοδο, λόγω των περιοριστικών μέτρων, το ΚΕΤ δεν πραγματοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες.
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Η έκθεση του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας περιλαμβάνει 57 διαδραστικά
εκθέματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και
Ρομποτικής. Τα διαδραστικά εκθέματα προσφέρουν στον επισκέπτη τη
δυνατότητα να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τον κόσμο της επιστήμης και της
τεχνολογίας και να εμβαθύνει σε επιστημονικές αρχές και μαθηματικές έννοιες
μέσω της αλληλεπίδρασης και του χειρισμού εργαστηριακών διατάξεων και
μηχανών.
Αυτή την περίοδο λόγω περιοριστικών μέτρων μπορείτε εναλλακτικά να
επισκεφθείτε διαδικτυακά την Έκθεση, κάνοντας μία εικονική περιήγηση. Μέσω
του VR Tour θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε εικονικά στους 3 ορόφους
του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας και να επισκεφθείτε όποιο από τα
εκθέματα θέλετε.

Περιηγηθείτε εικονικά στους χώρους του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (+ video).
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Εργαστήριο Τεχνολογίας
Ιδρύματος Ευγενίδου
To Ίδρυμα Ευγενίδου δημιούργησε το UTech Lab με την συνεργασία
και την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα

To UTech Lab, είναι ένα Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για νέους/νέες,
στοχευμένο στην σύγχρονη τεχνολογία. Είναι εξοπλισμένο με υπολογιστές τελευταίας
γενιάς, iPad, δύο τρισδιάστατους εκτυπωτές, κιτ ηλεκτρονικής, μικροεπεξεργαστές
Arduino, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, διάφορα είδη λογισμικού, studio
ήχου και greenscreen.
Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν online σε εργαστήρια στους τομείς
της ηλεκτρονικής, του προγραμματισμού, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και των
σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
Το σχολικό έτος 2020-21 προσφέρονται 6 διαφορετικά online προγράμματα για
μαθητές 12-18 ετών (A’ Γυμνασίου- Γ’ Λυκείου).
Διάρκεια: 1 ½ ώρα
Κόστος: Δωρεάν
Οι μαθητές συμμετέχουν στα εργαστήρια εξ αποστάσεως, από το σχολείο τους ή από
το σπίτι τους, με την χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα online εργαστήρια
λαμβάνουν χώρα ζωντανά με την μορφή τηλεδιασκέψεων, σε συγκεκριμένες ημέρες
και ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής από το σχολείο:
• Το σχολείο πρέπει να διαθέτει αίθουσα υπολογιστών με έως 7 υπολογιστές ανά
online εργαστήριο και ικανοποιητική σύνδεση στο Διαδίκτυο.
• Η παρουσία του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια διενέργειας
του εργαστηρίου.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: από 7 έως 14 μαθητές
• 7 άτομα με τις ισχύουσες οδηγίες μέτρων πρόληψης Covid-19
(1 μαθητής ανά υπολογιστή).
ή
• 14 άτομα εφόσον ανακληθεί η οδηγία της τήρησης αποστάσεως 1,5m ανάμεσα
στους μαθητές (2 μαθητές ανά υπολογιστή).
Προϋποθέσεις συμμετοχής από το σπίτι:
• Κάθε μαθητής θα πρέπει να διαθέτει υπολογιστή ή laptop και ικανοποιητική
σύνδεση στο Διαδίκτυο.
• Η παρουσία του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια
διενέργειας του εργαστηρίου.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 μαθητές
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Προσφερόμενα προγράμματα
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα παρακάτω έξι
προσφερόμενα online προγράμματα:
Web Programming
Σχεδιασμός ιστοσελίδας ειδήσεων*
Web programming είναι η δημιουργία δυναμικών web
εφαρμογών, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα
ηλεκτρονικά καταστήματα.
Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing)
Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης
στο Διάστημα*
Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη
τεχνολογία, η οποία δίνει όλο και περισσότερες λύσεις σε
προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής αντικειμένων στην
Γη, αλλά και στο Διάστημα.
Text Adventure
Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής
αφήγησης*
Ωχ, όχι! Κλειδώθηκες στο δωμάτιο και το κινητό δεν
έχει μπαταρία! Τι κάνεις τώρα; Δημιουργείς τη δική σου
λύση! Έλα να μάθουμε μαζί πώς ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, τι είναι το Interactive Storytelling και πώς
δομείται ένα παιχνίδι.
Κατασκευάζοντας Voice Applets
Φωνητικές Εφαρμογές για Virtual Assistants**
Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, να δημιουργήσουμε μία
μικρο-εφαρμογή φωνητικής αλληλεπίδρασης με θέμα την
αναζήτηση σούπερ-ηρώων, η οποία χρησιμοποιείται μέσω
ενός εικονικού βοηθού τύπου Amazon Alexa ή Google Assistant;
2D Animation
Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation
Οι συμμετέχοντες μετατρέπονται σε animators και
ανακαλύπτουν τις τεχνικές του 2D animation, τους τρόπους
με τους οποίους δημιουργείται, τις βασικές του αρχές και την
ορολογία που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του κλάδου.
Μικροί Αρχιτέκτονες:
Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη
Visual Computing και αστικός σχεδιασμός
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει τους μαθητές
στην έννοια της βιώσιμης πόλης και στις αρχές του αστικού
σχεδιασμού.
* Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με αρ. Πρωτοκόλλου Φ.1/ΝΤ/72873/175987/Δ7 ημερομηνία 24/12/2020
** Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, με αρ. Πρωτοκόλλου Φ.1/ΓΜ/73566/7838/Δ7 ημερομηνία 22/01/2021
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Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου
Η Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, η οποία
λειτουργεί από το 1966, συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του σκοπού του
Ιδρύματος μέσω της αρωγής σε όλες τις δραστηριότητές του και προσφέροντας
σύγχρονη βιβλιογραφία και πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις στην
εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και σε επιστήμονες και επαγγελματίες.
Διαθέτει πλούσιες συλλογές από έντυπο και ψηφιακό υλικό με επικέντρωση στις
θεματικές ενότητες ναυτικής εκπαίδευσης, επιστήμης και τεχνολογίας. Τα μέλη
της, από την ίδρυσή της, ανέρχονται στις 55.000 και ετησίως την επισκέπτονται
κατά προσέγγιση 30.000 άτομα.
Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί καθημερινά δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, στα
οποία συμμετέχουν ετησίως 3.000 μαθητές/τριες περίπου, από όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Αυτή την περίοδο, λόγω των περιοριστικών μέτρων, η Βιβλιοθήκη δεν
πραγματοποιεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα για σχολικές ομάδες.
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PODCAST Series
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου και η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζουν σειρά podcasts για τη ζωή και το έργο μεγάλων επιστημόνων,
σε συνεργασία με το «Παραμυθόφωνο» του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και
Παραμυθιών».
Αστρονόμοι, φυσικοί, μαθηματικοί, γιατροί, άντρες και γυναίκες από τον κόσμο των επιστημών, ξεπετάγονται από
τα σεντούκια της ανθρώπινης ιστορίας που είναι γεμάτα θησαυρούς. Για την δημιουργία αυτών των επιστημονικά
έγκυρων podcasts, η βιογραφία και το έργο των επιστημόνων είναι παρμένα από βιβλία που έχουν γραφτεί από αυτούς
και για αυτούς. Οι ιστορίες γίνονται εικόνες μέσα από στοιχεία επινόησης, για να γίνουν τελικά αφηγήματα απλά και
κατανοητά, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Μέσα από τον ρυθμό και το ύφος του προφορικού λόγου οι ιστορίες για τους
«Επιστήμονες που Εύρηκαν για την Ανθρωπότητα» ζωντανεύουν σαν παραμύθια.
Μέσα από αυτή την αφηγηματική εμπειρία, γονείς και παιδιά μπορούν ανά πάσα στιγμή και δωρεάν να απολαύσουν
αφηγήσεις για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, αλλά και μοναδικές ιστορίες των ανθρώπων που άλλαξαν
ή όρισαν τον δρόμο της επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό, μικροί και μεγάλοι εκπαιδεύονται και ενημερώνονται
καλλιεργώντας την φαντασία τους σε οποιοδήποτε σημείο και ώρα το επιθυμούν, από τον υπολογιστή ή από κινητή
συσκευή, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Οι online δράσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου συμπληρώνονται από τη σειρά Webcast Series με
θέματα από τις σύγχρονες επιστημονικές εφαρμογές, τα Quiz που σας ταξιδεύουν σε κόσμους
μικρούς αλλά και απέραντους, τα Brain Games για να ακονίσετε το μυαλό σας και τέλος τη νέα
σειρά «Συναντήσεις Επιστήμης» με επιστημονικές συζητήσεις για τις Θετικές Επιστήμες από
κορυφαίους επιστήμονες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

eef.edu.gr
Ίδρυμα Ευγενίδου
Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64, Π. Φάληρο
(είσοδος από Πεντέλης 11)
τηλ: (+30) 210 94 69 600 | fax: (+30) 210 94 17 372
email: info@eef.edu.gr
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