ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Αγία Παρασκευή, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοίγουν και πάλι οι εγγραφές για τις δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»!
Περισσότεροι από 2.500 μαθητές από 70 σχολεία της Ελλάδας ήρθαν σε επαφή με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος.
Με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική ανταπόκριση στέφθηκε ο πρώτος χρόνος των δωρεάν εκπαιδευτικών δράσεων
που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2015, για μαθητές 10-15 ετών, από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με σκοπό τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με
τις νέες τεχνολογίες και να αγαπήσουν την επιστήμη της Πληροφορικής.
Ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του προγράμματος Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής Έρευνας στο ΙΠΤ και
υπεύθυνος του Εργαστηρίου SKEL δηλώνει: «Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή των μαθητών
ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με σχολεία να μας επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση από διάφορες περιοχές και
τον τελικό αριθμό των μαθητών που έλαβαν μέρος να ξεπερνά τους 2.500. Οι θέσεις συμμετοχής
συμπληρώθηκαν τις πρώτες μέρες των εγγραφών, γεγονός που αποδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για
πρακτική εκπαίδευση στον τομέα αυτό για τις συγκεκριμένες ηλικίες. Παράλληλα, τα μηνύματα που λάβαμε από
τους εκπαιδευτικούς, μέσω της έγγραφης αξιολόγησης που έγινε, ήταν τόσο ενθαρρυντικά που οδηγούμαστε να
συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις για το 2016-2017 για μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου».
Συνεχίζοντας και φέτος, κάθε Τρίτη, το Κέντρο μας θα είναι ανοικτό για τους μαθητές Δημοτικού και τα σχολεία
τους, που θα παρακολουθούν ένα τρίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εξειδικευμένο μουσειοπαιδαγωγό.
Το εκπαιδευτικό προγράμμα για τους μήνες από Οκτώβριο 2016 εώς Μάιο 2017 περιλαμβάνει:
1. «Τα ρομπότ παίζει» για μαθητές Δ’ εώς ΣΤ’ Δημοτικού (κάθε Τρίτη)
Με οδηγό μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ρομποτικής και παρέα με τα δύο μας ρομπότ, τα παιδιά
περιηγούνται στον γοητευτικό κόσμο των ρομπότ και αλληλεπιδρούν μαζί τους.
http://schoolvisits.iit.demokritos.gr/robotics/2016/primary_school_robots
2. «Αγώνες Mind Pong» - Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή για μαθητές Δημοτικού (κάθε Τρίτη)
Οι συμμετέχοντες μαθητές λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου
μέσα από παιχνίδια και έξυπνες ψευδαισθήσεις. Στα πλαίσια της επίδειξης οι μαθητές καλούνται να
χρησιμοποιήσουν μία συσκευή διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή για να κινήσουν εικονικά αντικείμενα με
τη σκέψη τους, καθώς και να διαγωνιστούν σε ένα παιχνίδι ping-pong στον υπολογιστή κινώντας τις
ρακέτες τους με τη σκέψη.
http://schoolvisits.iit.demokritos.gr/robotics/2016/primary_school_mindpong)
Από τις αρχές του 2017 στο πρόγραμμα θα προστεθεί άλλη μία μέρα (Πέμπτη) για μαθητές Γυμνασίου - Α’ Λυκείου
με θέμα τις «Βάσεις Δεδομένων».

Για κρατήσεις θέσεων σχολείων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά:
Γραμματεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: 210 650 3002, 650 3055
Email: robovisit.booking@iit.demokritos.gr
Website: schoolvisits.iit.demokritos.gr
Σημειώσεις προς Δημοσιογράφους:

- Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Έλενα Γαλυφιανάκη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», egalif@iit.demokritos.gr, 210 650 3204
Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:

https://www.iit.demokritos.gr/skel/
skel.demokritos
iit_demokritos

