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Εργαστήρια για μαθητές και εφήβους 

Goethe-Institut Thessaloniki, Βασιλίσσης Όλγας 66 

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής 
 

Στα πλαίσια του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης «Γερμανία – Η χώρα των 

εφευρέσεων και της έρευνας», το Goethe-Institut Thessaloniki προσκαλεί μαθητές και 
εφήβους σε δύο ειδικά εργαστήρια εμπνευσμένα από την θεματική της έκθεσης. 

 
 Εισαγωγή Στη Μηχανική 

Εργαστήρι μηχανικής για μαθητές από την ομάδα SΤΕΑΜulator 

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, 18:00 - 20:00 

Η Μηχανική κρύβεται πίσω από όλες σχεδόν τις καθημερινές ασχολίες και τα αγαθά που 

καταναλώνουμε. Τι ακριβώς είναι η Μηχανική και πως εφαρμόζεται από τους μηχανικούς; 

Πόσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός στην Μηχανική και πως εφαρμόζεται το "Engineering 

Design"; Το εργαστήριο δίνει απαντήσεις γύρω από τις πολυάριθμες εφαρμογές της 

Μηχανικής. Επιπλέον, μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων οι μαθητές θα έχουν την 

ευκαιρία να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δουλέψουν ως μηχανικοί, για να λύσουν ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα. 
 

Εισηγήτρια: Βίλλυ Ζαχαροπούλου, πρόγραμμα STEAMulator 

Ηλικίες συμμετεχόντων: 13-16 (1η Γυμνασίου- 1η Λυκείου) 

 
 Εύρηκα 

Εργαστήρι Τεχνολογίας, Τέχνης και Επιστήμης από την ομάδα AstronArt 

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, 18:00 - 21:00 

Στο εργαστήρι « Έυρηκα» συνδυάζουμε την Επιστήμη με την Τέχνη, την Τεχνολογία και τη 

Μηχανική (STEAM-Science, Technology, Engineering, Art, Math). Αυτή τη φορά το σακίδιο 

του AstronART γεμίζει με μηχανικά στοιχεία όπως γρανάζια, μοχλούς, συνδέσμους αλλά και 

υλικά υψηλής τεχνολογίας όπως μικροεπεξεργαστές, καλώδια, ηχεία, εγγραφείς ήχου και 

ηλεκτρική, αγώγιμη μπογιά.  Πειραματιζόμαστε χωρίς όρια, γινόμαστε εφευρέτες και 

δημιουργούμε με όλα τα υλικά μία πρωτότυπη μηχανική διαδραστική κατασκευή από 

χαρτόνι (CardboardAutomata). Η κάθε κατασκευή θα μας διηγηθεί τη δική της ξεχωριστή 
ιστορία. 
 

Εισηγήτριες: Φανή Μπουντούρογλου, Εικαστικός/Εκπαιδευτικός/ MSc στα 

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών, Διαχειρίστρια 
του  προγράμματος AstronART 

Κατερίνα Γκαγκάκη, Εικαστικός/Εκπαιδευτικός, Συνεργάτης του 
προγράμματος AstronART 

Ηλικίες συμμετεχόντων: 12+ 

 
Δηλώσεις Συμμετοχής 

Η κράτηση θέσης στα εργαστήρια γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη 

διεύθυνση sotiris.stampoulis@goethe.de, είτε τηλεφωνικά στο  2310 889 613. Λόγω 

περιορισμένου αριθμού θέσεων θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις 

αναλόγως της ημερομηνίας υποβολής τους. Παρακαλώ αναφέρατε στην δήλωση 

συμμετοχής σας: ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και όνομα 

εργαστηρίου. 

http://steamulator.com/
https://temlab.org/
mailto:sotiris.stampoulis@goethe.de

