
 

 

Δπίζκεψη ηων Γημιοσργικών Δργαζηηρίων Νέων ζηο Α.Π.Θ. 

 

Τελ Παξαζθεπή 27 Απξηιίνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 50 

καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από Λύθεηα ηεο Θξάθεο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ησλ Γεκηνπξγηθώλ Δξγαζηεξίσλ Νέσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ».  

Οη ζθνπνί ηεο επίζθεςεο είλαη:  

α) λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θαη κειινληηθνί θνηηεηέο έλα παλεπηζηεκηαθό campus κε 

όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ: ακθηζέαηξα, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο, θνηηεηηθή ιέζρε   

 

 

β) λα γλσξίζνπλ ηε δνκή ηνπ ΑΠΘ ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα θαη λα ιύζνπλ θάπνηεο 

απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ αιιά θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ  

γ) λα πάξνπλ κηα γεύζε «θνηηεηηθήο δσήο»  



δ) απώηεξνο ζηόρνο ηεο επίζθεςεο ζην ΑΠΘ είλαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο έηζη ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ κε όξεμε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δύζθνιεο θάζεο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξνεηνηκάδνληαη.  

Τα δύν ηειεπηαία ρξόληα πξνζζέηνπκε ζην πξόγξακκα ηεο εκέξαο θαη κηα 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ ΝΟΗΣΙΣ, θαζώο 

πηζηεύνπκε όηη θαη ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηνπο ίδηνπο 

ζηόρνπο, ζηελ εμνηθείσζε δειαδή ησλ καζεηώλ κε ηνλ θόζκν ηεο επηζηήκεο κε έλαλ 

θηιηθό θαη ειθπζηηθό ηξόπν.  

   

Αλαιπηηθά ην πρόγραμμα ηεο επίζθεςεο: 

10.00 άθημε ζηνλ Πύξγν ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο, ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 

10
νπ

 νξόθνπ. Υπνδνρή από ηελ επηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Βενεηία Αποζηολίδοσ ε νπνία, κεηά ην θαισζόξηζκα, είπε ιίγα ιόγηα ζηα 

παηδηά γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε δνκή ηνπ ΑΠΘ. 

10.30 -12.30  κίιεζαλ ζηνπο καζεηέο δηαδνρηθά νη εμήο θαζεγεηέο: 

Θεόδωρος Λαμπριανίδης, Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ν νπνίνο, 

κε ηε βνήζεηα power point παξνπζίαζε ηηο ζπνπδέο θαη ηα εξγαζηήξηα ζηελ 

Οδνληηαηξηθή αιιά θαη ζηα άιια Τκήκαηα ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο. 

Δγηλε εθηελήο ζπδήηεζε γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηνπ επάγγεικα ηνπ γηαηξνύ.  

 

Σούλα Μηηακίδοσ, Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, εηδηθή ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Παξνπζίαζε ηηο ζπνπδέο 

ζηνλ Τνκέα Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΤΓΔ από ηνλ νπνίν απνθνηηνύλ 

όζνη, κέιε ηεο κεηνλόηεηαο, ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ δάζθαινη ζηα κεηνλνηηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο. Δμήγεζε ελ νιίγνηο πώο κπνξεί έλαο λένο, κέινο 

ηεο κεηνλόηεηαο, λα γίλεη δάζθαινο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη πώο ζηε 

κεηνλνηηθή. 

 

Ιωάννα Μπίμποσ, Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο, Κνζκήηνξαο ηεο Παηδαγσγηθήο 

Σρνιήο. Μίιεζε γηα ηηο ζπνπδέο θαη ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιόγνπ αιιά άλνημε 

θαη κηα γεληθόηεξε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά γύξσ από ηελ επηινγή θιάδνπ 

ζπνπδώλ, κε πνηα θξηηήξηα πξέπεη λα απνθαζίδνπκε θαη πώο κπνξνύκε λα 

δηαρεηξηζηνύκε ηελ απνηπρία ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

 



Γιάννης Τζιάθης, Καζεγεηήο ζην Τκήκα Μεραλνιόγσλ ηεο Πνιπηερληθήο 

Σρνιήο. Παξνπζίαζε, κε ηε βνήζεηα power point, ηηο ζπνπδέο, ηα εξγαζηήξηα 

θαη ηα επηηεύγκαηα ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 

Τέινο ε Βενεηία Αποζηολίδοσ ηνπο κίιεζε γηα ηηο ζπνπδέο ζηε Φηινζνθηθή 

Σρνιή θαη ηα δηάθνξά Τκήκαηα ηεο, ελώ έθιεηζε ηελ εθδήισζε κε κηα 

ζπδήηεζε γύξσ από ηελ πνιηηηζηηθή δσή ζηε Θεζζαινλίθε.  

 

12.30-13.30 μελάγεζε ζην campus ηνπ ΑΠΘ από ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα θαη 

ζπλεξγάηε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γήκεηξα Λαδαξίδνπ. Δπίζθεςε ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο. 

13.30 -14.15 Φαγεηό ζηε Φνηηεηηθή Λέζρε 

15.00 –16.30 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Κέληξν Γηάδνζεο ησλ Δπηζηεκώλ ΝΟΗΣΙΣ 

όπνπ, εθηόο από ηελ πεξηήγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ, παξαθνινύζεζαλ ζην 

Κνζκνζέαηξν ηελ πξνβνιή «Τα ζαύκαηα ηεο Μεραληθήο». Μεηά από απηό, 

αλαρώξεζαλ γηα Θξάθε. 

 

Απνινγηζκόο:  Με απηή ηελ επίζθεςε, έλα απξόζηην θαη καθξηλό Ίδξπκα έγηλε 

πξνζηηό θαη θηιηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Οη αόξηζηεο εηθόλεο πνπ 

κπνξεί λα είραλ γηα ην Παλεπηζηήκην έγηλαλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ρεηξνπηαζηέο, 

δίλνληαο έηζη ζάξθα θαη νζηά ζηα όλεηξά ηνπο λα ζπνπδάζνπλ. Γλώξηζαλ από θνληά, 

θαη ζε έλα θηιηθό πιαίζην, θαζεγεηέο νη νπνίνη ηνπο κίιεζαλ γηα ηελ επηζηεκνληθή 

γλώζε κε έλαλ πξσηόγλσξν ηξόπν πνπ κπνξεί λα ελδπλάκσζε ηα θίλεηξά ηνπο γηα 

ζπνπδέο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο είραλ εξσηήκαηα θαη νη ζπδεηήζεηο ήηαλ 

δσεξέο. Πήξαλ, επηπιένλ, κηα γεύζε ηεο θνηηεηηθήο δσήο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη  κηα κεγαινύπνιε όπσο ε Θεζζαινλίθε.  

 

  

 

 

 


