
  

 

 

 

Μπορείτε να επιλέξετε 

Ο αριθµός των συµµετοχών είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συµµετοχή σε όλες τις θεµατικές είναι δωρεάν

 

• 19/03/2016. Ώρα:09:30-14:45. Ταξίδι στο Σύµπαν
αναγνωρίσουµε τους αστερισµούς και τα λαµπρότερα αστέρια, 
του ήλιου και των πλανητών του ηλιακού µας συστήµατος
Θεσσαλονίκης STARLAB ∆ηµήτρης Τσάµπουρα 
Απευθύνεται σε µαθητές όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού
40’.Για συµµετοχή πατήστε εδώ: http://goo.gl/forms/nfQmEr4uyn
 
• 20/4/2015. Ώρα:18:00- 19:30.Μαθηµα...

ενδιαφέροντα τρόπο αποδεικνύοντας ότι δεν είναι και τόσο

στην Πολυτεχνική Σχολή του ∆.Π.Θ & 
συµµετεχόντων: 40 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές

 

• 18/5/2015. Ώρα:18:00- 19:30. Η πόλη του καπνού: Ανακαλύπτουµε το χθες και σχεδιάζουµε το αύριο

∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων γνωρίζουµε την πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας µέσα από το Μουσείο 

και Εύη Καραούστα. Τοποθεσία: Μουσείο Καπνού

∆ηµοτικού. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: 

 
• 21/5/2016. Ώρα 12:00-14:00. Τα παιχνίδια στο µουσείο κάνουν µικρούς και µεγάλους

συµµετέχουν και οι γονείς: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες µε παιδιά

άτοµα (γονείς & παιδιά). Απευθύνεται σε µαθητές
http://goo.gl/forms/zmNvP6nXWF  
 

• 18/6/2016. Ώρα 20:30- 23:30. Τα 

επιστήµης και συµµετέχουν σε νυχτερινή παρατήρηση.

Αστρονοµίας ∆ράµας «Ο Πήγασος». Τοποθεσία

των τάξεων του ∆ηµοτικού. Για συµµετοχή πατήστε εδώ:

 της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας, της

      

Μπορείτε να επιλέξετε δυο (2) από τις πέντε (5) θεµατικές. 

Ο αριθµός των συµµετοχών είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συµµετοχή σε όλες τις θεµατικές είναι δωρεάν 

 

Ταξίδι στο Σύµπαν. Μέσα σε ένα κινητό πλανητάριο, αποτελούµενο από θόλο 
σµούς και τα λαµπρότερα αστέρια, τη σύνδεση των αστερισµών µε την ελληνική µυθολογία, τις κινήσεις των αστέρων, 

ητών του ηλιακού µας συστήµατος. Υπεύθυνοι υλοποίησης: Σε συνεργασία µε τους υπευθύνους του
Τσάµπουρα & Έλλη Πανταζή. Τοποθεσία: Κτίριο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ». Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων

όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. Θα δηµιουργηθούν 7 οµάδες των 30 ατόµων, η διάρκεια των οποίων είναι 35’ 
http://goo.gl/forms/nfQmEr4uyn   

Μαθηµα...γικά. Στη θεµατική αυτή θα παρουσιαστούν τα µαθηµατικά µε έναν πρωτότυπο και 

τρόπο αποδεικνύοντας ότι δεν είναι και τόσο...µαθηµατικά. Εισηγητές: Αστέριος Παντοκράτορας, Καθηγητής Μηχανικής Ρευστών 

& Σίσσυ Κωστέρογλου. Τοποθεσία: ∆ηµοτική Καπναποθήκη, Πλατεία Καπνεργάτη

0 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές ∆’, Ε΄ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: 

Η πόλη του καπνού: Ανακαλύπτουµε το χθες και σχεδιάζουµε το αύριο

γνωρίζουµε την πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης µας µέσα από το Μουσείο Καπνού

Μουσείο Καπνού. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 40 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές των τάξεων 

. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: http://goo.gl/forms/lctCywYpvv  

Τα παιχνίδια στο µουσείο κάνουν µικρούς και µεγάλους. Γιατί στο «Πανεπιστήµιο Παιδιών» 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες µε παιδιά. Τοποθεσία: Μουσείο Καπνού. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων

Απευθύνεται σε µαθητές Β’, Γ’, ∆’, Ε΄ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: 

Τα παιδιά µετρούν τα αστέρια. Στη θεµατική αυτή οι µαθητές εισάγονται στον κόσµο της Αστροφυσικής 

επιστήµης και συµµετέχουν σε νυχτερινή παρατήρηση. Εισηγητής: Μιχάλης ∆ογραµατζίδης, Φυσικός, Πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνικής 

Τοποθεσία: Φρούριο Καβάλας. Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 100 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές 

Για συµµετοχή πατήστε εδώ: http://goo.gl/forms/Il1gHyxnia  

 
Με την υποστήριξη 

της ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων των Σχολεί
Καβάλας. 

       

Ο αριθµός των συµµετοχών είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

αποτελούµενο από θόλο µε το όνοµα STARLAB, θα 
τη σύνδεση των αστερισµών µε την ελληνική µυθολογία, τις κινήσεις των αστέρων, 

τους υπευθύνους του Πλανητάριου 
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 210 άτοµα. 

Θα δηµιουργηθούν 7 οµάδες των 30 ατόµων, η διάρκεια των οποίων είναι 35’ -

τα µαθηµατικά µε έναν πρωτότυπο και 

Αστέριος Παντοκράτορας, Καθηγητής Μηχανικής Ρευστών 

, Πλατεία Καπνεργάτη. Μέγιστος αριθµός 

. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: http://goo.gl/forms/2BrW4tUz2N  

Η πόλη του καπνού: Ανακαλύπτουµε το χθες και σχεδιάζουµε το αύριο. Στο πλαίσιο εορτασµού της 

Καπνού. Εισηγητές: Ανατολή Κοταΐδου 

0 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ 

Γιατί στο «Πανεπιστήµιο Παιδιών» 

Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 40 

. Για συµµετοχή πατήστε εδώ: 

Στη θεµατική αυτή οι µαθητές εισάγονται στον κόσµο της Αστροφυσικής 

, Φυσικός, Πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνικής 

100 άτοµα. Απευθύνεται σε µαθητές όλων 

Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων των Σχολείων του ∆ήµου 


