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ΘΕΜΑ:  
Πρόσκληση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» την Τετάρτη 2 8 

Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή την Προπαρασκευαστική εκδήλωση 
της «Βραδιάς του Ερευνητή» 

 

 

Ο θεσμός της Βραδιάς του Ερευνητή φέτος συμπληρώνει 11 χρόνια. Πρόκειται για 
μία γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε 
περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή μίας πλειάδας 
ερευνητικών φορέων και οργανισμών. Κάθε χρόνο περισσότερα από 1 0.000 άτομα, 
οικογένειες με παιδιά, απλοί       
πολίτες έρχονται σε επαφή με τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή, τον τρόπο 
δουλειάς του 
και τους χώρους που κινείται, μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις, 
διαδραστικά   
παιχνίδια, προβολές, επιστημονικά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Η εν λόγω 
διοργάνωση αποτελεί μία πολύ αξιόλογη δράση, που όχι μόνο αναδεικνύει την 
έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία αλλά παράλληλα προσανατολίζει και 
ενημερώνει τα παιδιά, τους αυριανούς επιστήμονες. Όλοι συμφωνούμε ότι η 
επένδυση της νέας γενιάς στη γνώση και την επιστήμη αποτελεί στρατηγικό στόχο. 

 
Το 2016 η «Βραδιά του Ερευνητή» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα 
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αγία Παρασκευή.  
Εκείνο το απόγευμα το ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με τις οικογένειές 
τους θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές και τα επιστημονικά επιτεύγματα 
των μεγαλύτερων ερευνητικών Κέντρων της Αττικής. 
 

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» πέρα από τη διοργάνωση της κύριας εκδήλωσης, 
αναλαμβάνει επιπλέον τη διοργάνωση προπαρασκευαστικής εκδήλωσης (pre‐event) που θα 
διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου το πρωί ειδικά για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 
απολαύσουν ένα πρωινό γεμάτο με αθλητισμό, παιχνίδι και φυσικά επιστήμη. «Νους Υγιής 
εν Σώματι Υγιή» στην πράξη με εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα, επισκέψεις στην έκθεση 
επιστημονικών επιτευγμάτων του Δημόκριτου και σε επιλεγμένα εργαστήρια και ξεναγήσεις 



ειδικά προσαρμοσμένες για το κοινό που αποτελείται κυρίως από οικογένειες με παιδιά 
σχολικής κυρίως ηλικίας. 
 

Στόχος είναι να ενημερωθούν τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 
του Νομού Αττικής, ώστε εφ’ όσον το επιθυμούν, να επισκεφθούν δωρεάν το ΕΚΕΦΕ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου (9.00‐14.00) για να συμμετάσχουν σε αυτή 
τη μεγάλη γιορτή της έρευνας και της επιστήμης. 
 

Το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και στη ιστοσελίδα του Κέντρου μας 
(www.demokritos.gr) φόρμα εγγραφής για επισκέψεις στα εργαστήρια. Για τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εκείνη την ημέρα δεν χρειάζεται εγγραφή. 
 
 

Προσοχή, υπάρχει προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως και τις 14/9 
 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Οργάνωσης και 
Παραγωγικότητας του ΕΚΕΦΕ « » που επιμελείται τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης  
(e‐mail: communications@central.demokritos.gr, τηλ: 210‐650 3079, 210‐650 3015) 
 

 

Με εκτίμηση, 
 

NIKOLAOS 

KANELLOPOU 

LOS 
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Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:  
LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter 
Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ‐ Δημόσιες 
Σχέσεις Τηλ: 210 650 3079, 3015  
Email: communications@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr 
 
 

http://www.demokritos.gr/


Eθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών  

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

http://www.rengreece.com 

 

 

Προπαρασκευαστική εκδήλωση Βραδιάς Ερευνητή 2016 

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, 9.00-14.00 

Μετά το έντονο ενδιαφέρον και τη μεγάλη συμμετοχή στο 

pre-event του 2015, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» θα 

διοργανώσει προπαρασκευαστική εκδήλωση (pre-event) που 

θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου το πρωί (9.00-14.00) ειδικά 

για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Αττικής. Οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να απολαύσουν ένα πρωινό γεμάτο με 

αθλητισμό, παιχνίδι και φυσικά επιστήμη. «Νους Υγιής εν 

Σώματι Υγιεί» στην πράξη με εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα, επισκέψεις στην έκθεση 

επιστημονικών επιτευγμάτων του Δημόκριτου και σε επιλεγμένα εργαστήρια και 

ξεναγήσεις ειδικά προσαρμοσμένες για το κοινό που αποτελείται κυρίως από παιδιά 

σχολικής ηλικίας. 

Τι θα δείτε: 

 Ειδικά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών από εξειδικευμένο προσωπικό 
που θα παρουσιάζει επιστημονικά πειράματα, υπό τη μορφή παιχνιδιού και 
ενεργής συμμετοχής στους τομείς Χημείας και Βιολογίας  

 Ξεναγήσεις στα εργαστήρια και στις μεγάλες εγκαταστάσεις του Κέντρου 

 Ειδικά διαμορφωμένα διασκεδαστικά ρομποτικά παιχνίδια για παιδιά 10-15 
ετών  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.359395137518745.1073741837.311021049022821&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.359395137518745.1073741837.311021049022821&type=3


 Διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των μικρών μας ερευνητών στο 
ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 5x5.   

 Κυνήγι θησαυρού για εφήβους μέσα στην κατάφυτη έκταση του Δημοκρίτου.  

 

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε ομαδικά το Δημόκριτο στις 28 Σεπτεμβρίου ως 

σχολείο: 

Ώρες επίσκεψης σχολείων: 09.00 το πρωί μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας (210 650 3002 και  210 

6503015), ώστε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό και τις ηλικίες των μαθητών και να 

δηλώσετε συμμετοχή για προσέλευση στα εργαστήρια, διότι υπάρχει περιορισμένη 

χωρητικότητα. 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο pre-event (μόνο για σχολεία): 14 

Σεπτεμβρίου 2016 

 

 



Οι πολίτες με τις οικογένειες και τα παιδιά τους θα μπορούν να επισκέπτονται 

μεμονωμένα το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στις 30 Σεπτεμβρίου από τις 18.00 έως τα 

μεσάνυχτα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας (www.demokritos.gr) 

όπου και θα κάνουν εγγραφή αν επιθυμούν ξενάγηση στα εργαστήρια. Για τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα, δεν χρειάζεται εγγραφή. 

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Οργάνωσης και 

Παραγωγικότητας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» που επιμελείται τη διοργάνωση της εν λόγω 

εκδήλωσης (e-mail: communications@central.demokritos.gr, τηλ: 210-650 3079, 210-650 

3015, 210- 650 3002) 

Σας περιμένουμε να εξερευνήσουμε μαζί το μαγικό κόσμο του Ερευνητή και της 
Επιστήμης! 

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους! 
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