
               

 

 

 

 

 

26.11.2016. Ώρα:11:30-13:00. Ο διαστημικός καιρός σήμερα! Θύελλες σωματιδίων, μαγνητικές καταιγίδες και 

ηλιακές εκρήξεις αναμένονται...Τι είναι ο διαστημικός καιρός; Ο ηλιακός άνεμος; Οι ηλιακές εκλάμψεις και κηλίδες; Ο 

ηλιακός κύκλος και τι είναι και που οφείλεται το Βόρειο Σέλας; Ο θαυμαστός κόσμος του ηλιακού μας συστήματος 

αποκαλύπτεται!Εισηγητής: Σαρρής Θεόδωρος, επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τομέας 

Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής. 

Τοποθεσία: Πολιτιστικό κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:40 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 

 

17.12.2016. Ώρα:10:00-11:30 & 12:00-13:30. Μικροί Φιλόσοφοι: Ο Αριστοτέλης και η αρετο-σοφία. Το 2016 έχει 

ανακηρυχτεί από την UNESCO ως «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη».Μέσα από το μύθο «Ο Ηρακλής ανάμεσα στην Αρετή και 

την Κακία», τα παιδιά θα διερευνήσουν την εσωτερική διεργασία που βιώνει ο εαυτός μας, όταν βρίσκεται μπροστά σε 

διλημματικές καταστάσεις και καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του. 

Εισηγητής:Χατζηπαντελή Αγγέλα, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών. 

Τοποθεσία: Πολιτιστικό κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:40 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 

 

21.01.2017. Ώρα:10:00-11:30 & 12:00-13:30.Εργαστηριακά πειράματα... και άλλες εκρήξεις.Μπαλονοπύραυλος, 

μπουκάλι που φουσκώνει μόνο του, πυροτέχνημα σε όλα τα χρώματα και πολλά άλλα πειράματα. 

Εισηγητής:Ζηλιαχωβινός Ιωάννης, Καθηγητής Φυσικής, 6ο ΓΕΛ Καβάλας. 

Τοποθεσία: Πολιτιστικό κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 70 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.  

 

 



 

 

 

17&18.02.2017. *17.02.17.Ώρα:18:00-19:00 *18.02.17.Ώρα:10:00-11:00 & 11:30-12:30. Μαθητές στα 

ερτζιανά.Διήμερη δράση  που μας εισάγει στον κόσμο του ραδιοφώνου. 1ηημέρα: Τι είναι τα ερτζιανά; Πως εκπέμπει η 

ραδιοφωνική εκπομπή; Τι κάνει ο ραδιοφωνικός παραγωγός; Σχεδιάζουμε και προετοιμάζουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή 

επιλέγοντας το θέμα. 2ηημέρα. Είμαστε στον αέρα. Ηχογραφούμε τη δική μας εκπομπή και την παρουσιάζουμε! 

Εισηγητές: Πανταζόγλου Ρένα, Δημοσιογράφος ΕΡΑ, Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Δημοσιογράφος. 

Τοποθεσία: 17.02 Πολιτιστικό κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ & 18.02.Εγκαταστάσεις ΕΡΑ Καβάλας (Αγ. Παρασκευή).  

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:30 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 

 

 

31.03, 01.04&02.04.2017. *31.03.2017&01.04.2017.Ώρα: 18:00-19:00*02.04.2017.Ώρα:11:00-12:30. Θεατρικό 

ταξίδι στα δικαιώματα του παιδιού.Τριήμερη δράση που περιλαμβάνει τα εξής εργαστήρια: 1ηημέρα: Γνωριμία με τα 

παιδιά, 2ηημέρα: Παιχνίδια ομαδικότητας και επανάληψη ιστορίας, 3ηημέρα: Θεατροπαιχνίδια και ειδική παράσταση από τα 

συμμετέχοντα παιδιά.  

 

Εισηγητής: Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών ANASA. 

 

Τοποθεσία: 31.03 &01.04 Πολιτιστικό κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ &02.04. Αμφιθέατρο «Γεώργιος Παυλίδης» (Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας). 

 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 80 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.  

Με την ευγενική υποστήριξη του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών. 
 

 

22.04.2017.Ώρα:10:00-13:00. Με όχημα… τις τοπικές γεύσεις. Πώς μέσα από τα τοπικά προϊόντα μαθαίνουμε για την 

υγιεινή διατροφή; Γνώρισε τα, μάθε να συνδυάζεις και δοκίμασέ τα.  

 

Εισηγητές: Παραγωγοί τοπικών προϊόντων και ειδικοί σε θέματα διατροφής. 

Τοποθεσία: Παραγωγικές μονάδες Ν.Καρβάλης και ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:30 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ &Δ’ Δημοτικού.  

 

 



 

 

 

 

 

26.05.2017& 27.05.2017. *26.05.2017. Ώρα:18:00-19:30*27.05.2017. Ώρα:10:30-12:30.Παίζοντας στο... 

χρόνο.Γίνε coachσε 2 μέρες! Την 1η μέρα εντοπίζουμε ομαδικά κινητικά παιχνίδια και αθλήματα που άντεξαν στο χρόνο και 

παίζονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Προετοιμαζόμαστε να τα παίξουμε! Τη 2η μέρα, κατεβαίνουμε στην κεντρική 

πλατεία και δείχνουμε πως παίζονται μαζί με παππούδες και γιαγιάδες από τα Κ.Α.Π.Η του Δ. Καβάλας. Επίσης, συμμετέχουν 

όλα τα παιδιά του Πανεπιστήμιου Παιδιών. 

 

Εισηγητής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,Τμήμα Φυσικής Αγωγής. 

 

Τοποθεσία: 26.05Πολιτιστικό Κέντρο «Πυθαγόρας» &27.05 Κεντρική πλατεία Καβάλας. 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:40 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.  

 

 

10.06.2017.Ώρα:10:00-13:00. Τα μυστικά του βυθού… και άλλες εξερευνήσεις. Η θαλάσσια έρευνα, η αλίευση και 

ο κόλπος της Καβάλας, μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών και ξενάγησης σε γριγρί, που κρατούν την περιέργεια 
σε υψηλά επίπεδα.  

 

Εισηγητές: Καλλιανιώτης Ανάργυρος, Διευθυντής ΙΝ.ΑΛ.Ε &Τσίκλιρας Αθανάσιος, Επίκουρος καθηγητήςΑριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Φοιτητές τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. 

 

Τοποθεσία: Παραλιακή ζώνη Καβάλας. 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:80 άτομα. Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ &Δ’ Δημοτικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

 Για συμμετοχή πατήστε εδώ:https://goo.gl/forms/mSPrt2tDsuJ9yAVn1 

 Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις δράσεις που αντιστοιχούν στην ηλικιακή σας ομάδα. 

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

 Κόστος Συμμετοχής σε κάθε δράση: 2€. Στην τιμή των δράσεων συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις στα σημεία υλοποίησης εκτός του 

αστικού ιστού. 

 Η εγγραφή σας επιβεβαιώνεται μόνο εφόσον προσέλθετε στο Πολιτιστικό Κέντρο«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» έως τις 25.11.2016 και εξοφλήσετε το 

ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή σας, Σε αντίθετα περίπτωση η θέση σας θα παραχωρηθεί στον επόμενο που βρίσκεται σε αναμονή.  

 Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, θα παραλαμβάνεται το «Διαβατήριο της γνώσης», το οποίο θα συνοδεύει τα παιδιά σε όλες τις 

δράσεις για να λαμβάνει και την αντίστοιχη σφραγίδα. Με την ολοκλήρωση των δράσεων τον Ιούνιο του 2017, θα σας ενημερώσουμε για 

την τελετή αποφοίτησης για να λάβετε το «Πτυχίο» (συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της ηλικιακής σας ομάδας), «Έπαινο (συμμετοχή στα 

2/3 των δράσεων) και «Βεβαίωση» (συμμετοχή σε λιγότερες από τα 2/3 των δράσεων). 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, παρακαλούμε καλέστε στο 2510240973 &2510240983, εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

 

 

https://goo.gl/forms/mSPrt2tDsuJ9yAVn1

