
Εκτόσ των Θυρϊν Εκπαίδευςθ  

Το παράδειγμα ενόσ Φεςτιβάλ 
Επιςτιμθσ & του Μουςείου τθσ 

Επιςτιμθσ ςτο Λονδίνο 



ΤΟ SCIENCE FESTIVAL ΣΤΟ 
CHELTEΝHAM 



Η διοργάνωςθ 

• Το Science Festival είναι 
ζνα γεγονόσ για τθν 
πόλθ που γίνεται κάκε 
χρόνο. 



Η διοργάνωςθ 

• Ο χϊροσ του 
Science Festival 
είναι ςε ζναν κιπο 
ακριβϊσ πίςω από 
το Δθμαρχείο. 



Η διοργάνωςθ 

• Τα πρωινά υπάρχουν 
παρουςιάςεισ για τα 
ςχολεία. Οι 
παρουςιάςεισ αυτζσ 
είναι κυρίωσ επιδείξεισ 
πειραμάτων ςε φυςικι 
χθμεία και βιολογία. 



Η διοργάνωςθ 

• Στισ παρουςιάςεισ αυτζσ γίνονταν προςπάκεια 
ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν ςυμμετοχι (π.χ. οι 
παρουςιαςτζσ ηθτοφςαν προβλζψεισ από τουσ 
μακθτζσ, ηθτοφςαν από τουσ μακθτζσ να 
χρθςιμοποιιςουν το ςϊμα τουσ για να 
αναπαραςτιςουν οριςμζνα φαινόμενα, 
καλοφςαν μακθτζσ ςτθ ςκθνι για να 
παρουςιάςουν οι ίδιοι τα πειράματα κ.ο.κ.) 

• Η προςζλευςθ ςτισ παρουςιάςεισ αυτζσ ιταν 
πολφ μεγάλθ και τα ειςιτιρια ζπρεπε να 
κλειςτοφν από πολφ νωρίτερα  



Η διοργάνωςθ 

• Τα απογεφματα γίνονταν διάφορεσ 
εκλαϊκευτικζσ παρουςιάςεισ ι ςυηθτιςεισ 
πάνω ςε ηθτιματα τρζχουςασ ζρευνασ. 

• Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν επιςτιμονεσ 
ςθμαντικοφ κφρουσ, και οι παρουςιάςεισ τουσ 
ιταν πάρα πολφ διαφωτιςτικζσ ακόμα και για 
ανκρϊπουσ που δεν είχαν ςθμαντικζσ 
επιςτθμονικζσ γνϊςεισ. 

• Η ςυμμετοχι και ςε αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ ιταν 
πολφ μεγάλθ, και για τισ πιο ςθμαντικζσ τα 
ειςιτιρια εξαντλοφνταν. 



Η διοργάνωςθ 

• Στο χϊρο του Science 
Festival υπιρχαν επίςθσ 
περίπτερα που ιταν 
αφιερωμζνα ςε 
δραςτθριότθτεσ που 
μποροφςαν να κάνουν οι 
επιςκζπτεσ. 



Η διοργάνωςθ 

• Επίςθσ πολλά 
πανεπιςτιμια άλλα και 
εταιρείεσ είχαν περίπτερα 
ςτο χϊρο του φεςτιβάλ 
παρουςιάηοντασ τθν 
ζρευνα τουσ αλλά και 
τουσ τομείσ που 
χρθςιμοποιείται. 



Μια αποτίμθςθ 

• Ζχει πολφ ενδιαφζρον το πϊσ μπορεί κανείσ να εντάξει 
ζνα τζτοιο γεγονόσ ςτθν διδακτικι του πρακτικι.  

• Οι κακθγθτζσ φυςικϊν επιςτθμϊν από το ςχολείο που 
επιςκεφτικαμε μασ ενθμζρωςαν ότι οι επιςκζψεισ ςτο 
φεςτιβάλ γίνονταν κάκε χρόνο από το ςχολείο τουσ.  

• Η παρακολοφκθςθ των πειραμάτων από μόνθ τθσ 
δθμιουργεί μια κετικι προδιάκεςθ για τισ φυςικζσ 
επιςτιμεσ. 

• Αν ςυνδυαςτεί με επιλογι των παρουςιάςεων που κα 
παρακολουκιςουν οι μακθτζσ, και με κατάλλθλθ 
προετοιμαςία τότε μπορεί να οδθγιςει και ςε 
ςθμαντικά γνωςτικά οφζλθ για τουσ μακθτζσ. 



ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ 
ΛΟΝΔΙΝΟ 



Το Μουςείο 

• Πρόκειται για ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό 
μουςείο με πλικοσ εκκεμάτων από όλουσ 
τουσ τομείσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ 
Τεχνολογίασ. 



Το Μουςείο 

• Ο πλοφτοσ των εκκεμάτων είναι τόςο μεγάλοσ 
που αν κελιςουμε θ επίςκεψθ να μθν είναι 
περιθγθτικι κα πρζπει να γίνει ςτο 
ςτοχευμζνθ επίςκεψθ ςε κάποια από τισ 
επιμζρουσ εκκζςεισ του Μουςείου.  


