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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:
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Χορήγηση υποτροφιών
που επιβραβεύουν την
επιστημονική αριστεία
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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
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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

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων από
την πολιτεία, 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 για τις online δράσεις μας και 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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πλανητάριο online
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!

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.

Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα τρέιλερ από τις προτεινόμενες παραστάσεις με έντονο
εκπαιδευτικό ενδιαφέρον ή να διαβάσετε τους οδηγούς των παραστάσεων.
Μάθετε περισσότερα (ψηφιακή βιβλιοθήκη πλανηταρίου - ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ eef.edu.gr)
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κετ online
Ένας χώρος αφιερωμένος στις Θετικές Επιστήμες και τις σύγχρονες Τεχνολογίες, όπου η
θεωρία συναντά το πείραμα και την πρακτική εφαρμογή.
Περιηγηθείτε εικονικά στους χώρους του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (+ video).
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online εργαστήρια >

Τι είναι τα αέρια; Σε τι διαφέρουν από τα υγρά και
τα στερεά; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ένα
αέριο αφού δεν μπορούμε να το δούμε; Τι είναι η
πίεση και σε τι διαφέρει από τη δύναμη;
Μέσα από απλά πειράματα με καθημερινά υλικά
θα γνωρίσουμε τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά
των αερίων και θα πειραματιστούμε με την
ατμοσφαιρική πίεση και την πίεση των αερίων.

Η πίεση των αερίων
Online εργαστήριο επιστήμης
Ηλικίες: 10-11 (Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού)

Έχεις ακούσει για την ατμόσφαιρα και το οξυγόνο
που αναπνέουμε; Το ήξερες ότι ο αέρας μάς πιέζει
διαρκώς από όλες τις κατευθύνσεις, παρόλο που
δεν το καταλαβαίνουμε; Τα αέρια βρίσκονται
παντού γύρω μας και παρόλο που δεν μπορούμε
να τα δούμε, είναι δυνατόν να τα αντιληφθούμε
μέσω των ιδιοτήτων τους.

Ανακαλύπτοντας
την πίεση των αερίων
Online εργαστήριο επιστήμης
Ηλικίες: 6-9 (Α’-Δ’ Δημοτικού)

Φτιάχνοντας
γεωδαιτικούς θόλους

Τι είναι οι γεωδαιτικοί θόλοι; Πώς γίνεται να
είναι τόσο ανθεκτικοί; Το Κέντρο Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου σε καλεί
να συμμετάσχεις στο Online Challenge με τίτλο:
«Φτιάχνοντας γεωδαιτικούς θόλους!»

Προτάσεις επιστήμης για να… φτάσετε στα όριά σας!
Ηλικίες: 9-99!
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utl online
Μαθαίνουμε δημιουργώντας. To UTech Lab είναι ένα εργαστήριο δημιουργικής
απασχόλησης για νέους/νέες ηλικίας 12-18 ετών (A’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου), στοχευμένο
στην σύγχρονη τεχνολογία.

To Ίδρυμα Ευγενίδου δημιούργησε το UTech Lab με την συνεργασία
και την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Virtual Reality: Παράθυρο
στον εικονικό κόσμο
Τι είναι η εικονική πραγματικότητα; Πού εφαρμόζεται;
Τι λογισμικό και εξοπλισμό χρειαζόμαστε; Αυτά και όχι
μόνο θα μάθουμε στο εργαστήριο Virtual Reality. Θα
δημιουργήσουμε μία εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας
όπου θα μάθουμε πώς λειτουργεί ο ψηφιακός κόσμος,
η κάμερα σε σχέση με τον χρήστη, και πώς ο χρήστης
εισάγεται σε αυτόν.

Front-End Web Development
Το Front-End Web Development είναι η δημιουργία
ιστοσελίδων και interfaces web εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία οι χρήστες έρχονται σε
επαφή και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το διαδίκτυο. Οι
βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο Front-End είναι οι
HTML, CSS και JavaScript.

Text Adventure
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.
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Κατασκευάζοντας
Voice Applets
Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, να δημιουργήσουμε μία
μικροεφαρμογή φωνητικής αλληλεπίδρασης με θέμα την
αναζήτηση σούπερ-ηρώων, η οποία χρησιμοποιείται
μέσω ενός εικονικού βοηθού τύπου Amazon Alexa ή
Google Assistant;

2D Animation
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο 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
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει τα παιδιά
στην έννοια της βιώσιμης πόλης και στις αρχές του
αστικού σχεδιασμού.

Web Programming
Web programming είναι η δημιουργία δυναμικών web
εφαρμογών, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

3D Printing
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.
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βιβλιοθήκη online
Ταξίδι στη γνώση. Εξερευνήστε τις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του ΙΕ και
δημιουργήστε νέα γνώση μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

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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Λέσχη ανάγνωσης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
Σειρά Online Συναντήσεων Φιλαναγνωσίας για γονείς και παιδιά!
Τρέχουσα Θεματική ενότητα – άξονας των συναντήσεων: Μαθηματική Λογοτεχνία
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία του κοινού της για περισσότερες ηλεκτρονικές
συναντήσεις σε κάθε κύκλο της Λέσχης μας, διαμορφώνει αναλόγως το πρόγραμμα αυτό που τόσο αγαπήθηκε.
Η φιλοσοφία της πρωτότυπης Λέσχης Ανάγνωσης που η Βιβλιοθήκη μας έχει διοργανώσει στους χώρους της άλλες
έξι χρονιές στο παρελθόν, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, λόγω των έκτακτων συνθηκών
εξάπλωσης του COVID-19, αλλά και για να καλύψει τους φίλους μας από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από το Θέατρο αναγνωστών (Readers Theatre), το οποίο αποτελεί μία στρατηγική
ανάγνωσης και ξεκίνησε ως ένας τρόπος παρουσίασης της λογοτεχνίας σε δραματική μορφή. Στην πορεία της εξέλιξής
του, έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από διάφορες ηλικιακές ομάδες και σε διάφορες θεματικές περιοχές. Ιδιαιτέρως
σε εφαρμογές που αξιοποιούν σενάρια με επιστημονικό περιεχόμενο, έχει διαπιστωθεί η ενίσχυση της κατανόησης
επιστημονικών εννοιών.
Σε αυτό το πρωτότυπο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, τα παιδιά μαζί με ένα ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους
συνεργάζονται για να γνωρίσουν τη χαρά της από κοινού ανάγνωσης, να βελτιώσουν την αναγνωστική τους
ευχέρεια και τη σχέση τους με τα Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, έρχονται σε επαφή με αποσπάσματα επιλεγμένων
βιβλίων μαθηματικής λογοτεχνίας, ολοκληρώνουν δραστηριότητες σχετικά με το περιεχόμενο των αποσπασμάτων,
ζωντανεύουν τους ήρωες με τη φωνή τους και ολοκληρώνουν, πάντα σε συνεργασία, μαθηματικές προκλήσεις
οι οποίες θα καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη και θα τους αποκαλύψουν τη διασκεδαστική πλευρά των
Μαθηματικών.
Κάθε κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά έξι συναντήσεις, δύο συναντήσεις για το κάθε επιλεγμένο
βιβλίο, μέσω του προγράμματος Teams.
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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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