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Υπό την Αιγίδα των:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Με την Υποστήριξη της:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Η αγάπη του κόσμου για την επιστήμη και τα σύγχρονα επιτεύγματά της αλλά και η
συνειδητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιστημονικού & εκπαιδευτικού
χώρου για εξωστρέφεια και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην
επικοινωνία της επιστήμης, έχουν εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια την επιτυχία των
μεγάλων επιστημονικών διοργανώσεων/φεστιβάλ.
Η επιτυχία του Patras Science Festival και τo γεγονός πως το Athens Science Festival έχει
πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, μας οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουμε στη νέα του
διοργάνωση κατά το διάστημα 8 - 11 Μαΐου με το μήνυμα: «Το μέλλον της Επιστήμης - (το)
δικό μας παρόν!». Η συμμετοχή σας στο σημαντικό αυτό πολιτιστικό δρώμενο που αφορά
όχι μόνο την Επιστήμη αλλά και την Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Τέχνη θα μας
έδινε μεγάλη χαρά!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PSF
Το PSF αποτελεί πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Επιστήμη Επικοινωνία –
SciCo», ο οποίος από το 2014 έχει δημιουργήσει τα φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας
«Athens Science Festival», «Thessaloniki Science Festival», «Thessaly Science Festival» και
«Mediterranean Science Festival». Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αγκάλιασε από την
αρχή την ιδέα αυτή ως συνδιοργανωτής μας. Τη χρονιά αυτή συνδιοργανώνει και πάλι το 3o
Patras Science Festival με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo».
Στους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η διαρκής παρουσία του στην πόλη των
Πατρών αλλά και σε όλη την Ελλάδα συμμετέχοντας σε δράσεις ευρύτερου κοινωνικού
ενδιαφέροντος καθώς δραστηριοποιείται σε 14 Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και η
διασπορά των φοιτητών του καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την περσινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000
επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις δράσεις του
Φεστιβάλ κατά τις 5 ημέρες διεξαγωγής του. Από αυτούς 2.000 ήταν μαθητές σχολείων, που
γνώρισαν την επιστήμη μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι περισσότεροι εκ των
οποίων ήταν μαθητές από σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, η αγάπη και ο
ενθουσιασμός με τον οποίο το κοινό περιβάλλει κάθε νέα διοργάνωση αλλά κυρίως ο
σημαντικός ρόλος που αυτά διαδραματίζουν στην προβολή της Επιστήμης και της
Καινοτομίας, αποδεικνύει πως το όραμά μας, το Φεστιβάλ να καθιερωθεί ως θεσμός, έγινε
πλέον πραγματικότητα.
Το φεστιβάλ της Πάτρας 2019 με ένα δυναμικό πλέον παρών, θα περιλαμβάνει ποικίλες,
πρωτοπόρες και συνάμα διασκεδαστικές εκδηλώσεις και θα απευθύνεται σε κάθε ηλικία,
διατηρώντας άρρηκτο τον επιστημονικό του χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα
από αυτά: επιστημονικά διαδραστικά δρώμενα όπως πειράματα και εργαστήρια,
συζητήσεις (cafes scientifiques), σεμινάρια (workshops), ομιλίες κ.α. ενώ θα προσκληθούν να
συμμετάσχουν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και ερευνητές.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ επιλέχθηκε και φέτος το «Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο», ένας χώρος λίγο έξω από το κέντρο της πόλης αλλά άρρηκτα
συνδεδεμένος με την επιστήμη. Οι δραστηριότητες του φετινού Φεστιβάλ Επιστήμης θα
διαχυθούν και σε επιπλέον σημεία στο κέντρο της πόλης δημιουργώντας μια μοναδική
εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.
ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Στο φεστιβάλ θα υπάρχουν ζώνες στόχευσης: τις καθημερινές, η πρωινή ζώνη για τα
σχολεία και η απογευματινή και βραδινή ζώνη για το ενήλικο κοινό, ενώ το Σάββατο το
Φεστιβάλ θα απευθύνεται στις οικογένειες και το ευρύ κοινό.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Φυσική / Χημεία / Βιολογία – Βιοεπιστήμες & Επιστήμες Υγείας / Γεωλογία / Μαθηματικά /
Αειφόρος Ανάπτυξη & Επιστήμες Περιβάλλοντος / Γλωσσολογία / Αστρονομία και
Διάστημα / Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Ρομποτική / Πληροφορική και Ψηφιακή
Τεχνολογία / Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης / Τέχνη και Επιστήμη / Γλωσσολογία /
Παιδαγωγική / Ψυχολογία.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή σας στη διοργάνωση του PSF 2019 παρακαλούμε να συμπληρώσετε την
ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής: http://www.patras-science-festival.gr/news/application-form2019/
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Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής: Κυριακή 31 Μαρτίου
2019. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@patrasscience-festival.gr/ Website: http://www.patras-science-festival.gr/.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Θοδωρής Αναγνωστόπουλος
SciCo Co-Founder & General Director

Βασίλης Καρδάσης
Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής, ΕΑΠ
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