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ΠΡΟΣ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε πως το Athens Science Festival (ASF17)
θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων κατά το διάστημα 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017. Ένα πολιτιστικό/
εκπαιδευτικό δρώμενο στο κέντρο της πόλης που αφορά όχι μόνο την Eπιστήμη
αλλά και την Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Τέχνη.
Ύστερα, μάλιστα, από τη μεγάλη επιτυχία των ASF2015 και ASF2016 – η
επισκεψιμότητα των οποίων ξεπέρασε τους 30.000 επισκέπτες κάθε χρονιά, εκ
των οποίων 12.000 μαθητές σχολείων – αντίστοιχα φεστιβάλ επιστήμης, κατά το
ίδιο πρότυπο, έχουν οργανωθεί σε Θεσσαλονίκη (TSF) και Κύπρο (MSF) ενώ στο
άμεσο μέλλον η Πάτρα (PSF) και αλλες περιοχές της Ελλάδας θα φιλοξενήσουν
τη δική τους ξεχωριστή εκδήλωση.
Το γεγονός αυτό και η αγάπη και ο ενθουσιασμός με τον οποίο το κοινό – και
ειδικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί– περιβάλλει κάθε νέα διοργάνωση αλλά
κυρίως ο σημαντικός ρόλος που αυτά διαδραματίζουν στη διάχυση της γνώσης
και στην αφύπνιση της επιστημονικής καλλιέργειας σε ένα μαθησιακό κοινό,
διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, αποδεικνύει πως το όραμά μας, το Φεστιβάλ
να καθιερωθεί ως θεσμός, έγινε πλέον πραγματικότητα.
Φέτος, με κεντρικό θέμα “Διαμορφώνοντας το μέλλον μας” το φεστιβάλ της
Αθήνας, θα περιλαμβάνει ποικίλες, πρωτοπόρες και συνάμα διασκεδαστικές
εκδηλώσεις και θα απευθύνεται σε κάθε ηλικία, διατηρώντας άρρηκτο τον
επιστημονικό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ορισμένα από αυτά: επιστημονικά διαδραστικά δρώμενα όπως πειράματα και
εργαστήρια για μαθητές, συζητήσεις (debates), θεατρικές παραστάσεις, ειδικά
σεμινάρια (workshops) για εκπαιδευτικούς, εκθέσεις, ομιλίες κτλ ενώ θα
προσκληθούν να συμμετάσχουν καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Στο φεστιβάλ θα υπάρχουν ζώνες στόχευσης: τις καθημερινές, η πρωινή ζώνη
για τα σχολεία και η απογευματινή και βραδινή ζώνη για ενήλικο κοινό, ενώ το
Σαββατοκύριακο το Φεστιβάλ θα απευθύνεται στις οικογένειες και το ευρύ
κοινό.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Φυσική / Χημεία / Βιολογία - Βιοεπιστήμες / Γεωλογία / Μαθηματικά / Επιστήμες
Περιβάλλοντος / Αειφόρος Ανάπτυξη / Επιστήμες Υγείας / Διατροφή /
Αστρονομία και Διάστημα / Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Επιστήμη
Υλικών / Ρομποτική / Ψηφιακή Τεχνολογία και Πληροφορική / Ιστορία και
Φιλοσοφία της Επιστήμης / Επιστήμη και Τέχνη.
BINTEO ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ASF2016
Μία μικρή γεύση από την περσινή διοργάνωση:
https://www.youtube.com/watch?v=GAci8OI0ab8

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή σας στη διοργάνωση του ASF2017 παρακαλούμε να
συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής:
http://www.athens-science-festival.gr/news/asf17_submission/
Kαταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης φόρμας συμμετοχής 7 Φεβρουαρίου
2017. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο
kyriazi@scico.gr / Website: http://www.athens-science-festival.gr/.
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