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Το NOESIS παύει να είναι μόνο ένας φυσικός χώρος
εκθεμάτων και ευελπιστεί να γίνει ένας
υπερσύγχρονος οργανισμός γνώσης που προσφέρει
τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες.
Έτσι προχώρησε στην ανάπτυξη πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού με στόχο να
συνεισφέρει με τρόπο μοντέρνο και αποτελεσματικό στη διάδοση και κατανόηση των
επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων. Το υλικό αυτό προσανατολίζεται κυρίως σε
μαθητές αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο και στα χέρια των
γονέων, των δασκάλων και των καθηγητών, που μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία
τους με αυτό.

Ιστορίες Επιστήμης και Τεχνολογίας με τον Dr NOESIS

Μία σειρά από ταινίες κινουμένων σχεδίων, οι οποίες απεικονίζουν με μορφή comics
αυτοτελείς εκπαιδευτικές ιστορίες, σχετικές με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.

Η σειρά αποτελείται από 50 επεισόδια με βασικούς ήρωες δύο παιδιά, τη Ζωή και τον
Οδυσσέα και τον Dr Noesis, ένα νεαρό επιστήμονα, ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά, ώστε να
ανακαλύψουν επιστημονικές αρχές μέσα από την έρευνα. Η θεματολογία καλύπτει πέντε
βασικούς άξονες: Επιστήμες, Εφευρέσεις, Διάστημα, Περιβάλλον και Υγεία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Εικονικά Εργαστήρια Φυσικής
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Τα εικονικά εργαστήρια του NOESIS προσφέρουν στο χρήστη την εμπειρία ενός
εργαστηρίου Φυσικής μέσω του προσωπικού του Η/Υ.

Τα τρία εικονικά εργαστήρια Οπτικής, Ηλεκτρισμού και Θερμότητας αποτελούν το καθένα
έναν ανεξάρτητο μικρόκοσμο Φυσικής, που με συνέπεια και ακρίβεια στα φυσικά φαινόμενα
δίνει τη δυνατότητα εικονικής αναπαράστασης και εξέλιξης των φαινομένων του φυσικού
κόσμου.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα εικονικά εργαστήρια φυσικής.

Science shows από ......το ΝΟΗΣΙΣ

Η επιστήμη βρίσκεται παντού γύρω σας και μπορεί να είναι ακόμα και διασκεδαστική.
Επισκέπτες όλων των ηλικιών απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία του πειραματισμού
και το ΝΟΗΣΙΣ σχεδιάζει και υλοποιεί τα «science shows».

Δείτε τα μαγνητοσκοπημένα science shows που έγιναν και γίνονται στο ΝΟΗΣΙΣ:
-

Η επιστήμη στην Κουζίνα σας! Science show.
Η επιστήμη του Διαστήματος - Science show
Απλές Μηχανές - Science Show στο ΝΟΗΣΙΣ

ΠΗΓΗ: http://www.noesis.edu.gr/
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