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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(Α) Θέμα: Επίσκεψη στο Εργαστήριο Βιολογίας
Εισηγητής: Σωτήρης Τσάκας, ΕΔΙΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 96 92 21, stsakas@upatras.gr
Ημέρα: Τρίτη
Τόπος: Εργαστήριο Βιολογίας
Η παρουσίαση μπορεί να είναι είτε θεωρητική είτε πρακτική και προσαρμόζεται ανάλογα με την
ηλικία (Γυμνάσιο – Λύκειο) σε ομάδες των 20-25 μαθητών και διάρκειας 60΄-90΄.
Θεωρητική Παρουσίαση:
 Ποικιλομορφία, Καρυότυπος , DNA-RNA.
 Επίδειξη και συζήτηση για τη δομή δύο μορίων.
Εργαστηριακή Παρουσίαση:
 Απομόνωση κατακρήμνιση πρωτεϊνών,
 Ομάδες αίματος, αιμόλυση, φυγοκέντρηση. Επίδειξη καθίζησης DNA σε διάλυμα μετά από
προσθήκη αιθανόλης.

(Β) Θέμα: Γνωριμία με τα αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και βότανα της
Πανεπιστημιούπολης.
Εισηγητής: Γεώργιος Δημητρέλλος, ΕΔΙΠ, Τομέας Βιολογίας Φυτών
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 997648, 6936128315, dimitrg@upatras.gr

Στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300 αυτοφυή
φυτά, από τα οποία ένας μεγάλος αριθμός ανήκει στα ΑΦΦ, στα βότανα και στα φυτά που
παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον.
Στα 300 περίπου αυτοφυή φυτά της περιοχής περιλαμβάνονται: είδη ενδημικά της
Ελλάδας, ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου, που προστατεύονται από το Π.Δ.67/81, τη
συνθήκη Cites, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (όπως: Asparagus acutifolius L. (σπαράγγι),
Capparis spinosa L. (κάππαρη), Ceterach officinarum D. C. (σκορπίδι), Hypericum perforatum
L. (βαλσαμόχορτο), Matricaria recutita L. (χαμομήλι), Origanum vulgare L. subsp. hirtum
(ρίγανη), Orchis spp. (σαλέπι), Rubus idaeus L. (βατόμουρο), Salix alba L. (ιτιά), Thymus
capitatus (L.) Hoff. & Link. (θυμάρι), Urtica dioica L. (τσουκνίδα), καλλωπιστικά, κ.ά.,
αρτυματικά, τοξικά-δηλητηριώδη, βαφικά, καλλωπιστικά, εδώδιμα χόρτα, βότανα, είδη που
συνδέονται με παλιότερες μυθολογικές δοξασίες, είδη που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
του Αγίου Μύρου, κ.ά..
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Θα επιλέξουμε ένα βατό δρομίσκο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη (από παλιότερα τον
έχουμε περπατήσει με φοιτητές μας) και περπατώντας για μισή μέχρι μία ώρα θα κάνουμε μια
γνωριμία με τα φυτά που θα συναντάμε. Θα δίνουμε για κάθε φυτό, πληροφορίες για την
επιστημονική και κοινή ονομασία του, για την χρονική περίοδο ανθοφορίας και καρποφορίας,
για τους κανόνες συλλογής, για το κατάλληλο χρόνο συλλογής και τα μέρη συλλογής του και
διατήρησής του, για τις φαρμακευτικές και αρωματικές ουσίες, για τις χρήσεις του, για την
καλλιέργειά του, κ.ά.
Επίσης μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για τη δημιουργία μικρού Σχολικού
Βοτανικού Κήπου με την εγκατάσταση αυτοφυών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
(ΑΦΦ).Θα φωτογραφίζουμε τα φυτά και θα έχουμε για το καθένα την φωτογραφία του, την
ονομασία του και τις πληροφορίες που αναφέραμε παραπάνω.
Τα ΑΦΦ φυτά με τις πολλαπλές χρήσεις τους και τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες
αποτελούν ένα αξιόλογο φυσικό πόρο με εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Οι
κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της χώρας μας είναι κατάλληλες για την
εγκατάσταση και καλλιέργεια αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων. Οι
καλλιέργειες αυτές μπορούν να αποτελέσουν παραγωγικές μονάδες προσαρμοσμένες στις
συνθήκες της επερχόμενης κλιματικής κρίσης.
Η καλλιέργεια ΑΦΦ και βοτάνων στην περιοχή μπορεί να συμβάλλει:
● στην αξιοποίηση εγκαταλειμμένων και χέρσων εκτάσεων ορεινών και άγονων περιοχών,
● στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που σήμερα δεν αποδίδουν ή η απόδοσή τους είναι
χαμηλή και ασύμφορη,
● στη μη εγκατάλειψη της υπαίθρου και στη διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων ζωής,
● στην προσέλκυση νέων ανέργων για ένταξή τους στις βιολογικές καλλιέργειες ΑΦΦ και
βοτάνων,
● στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
(οικοτουρισμός, καλλιέργεια ΑΦΦ κλπ.),
● στην αύξηση της αναψυχής και του οικοτουρισμού,
● στη διατήρηση και προστασία της χλωρίδας των ΑΦΦ από την παράνομη συλλογή,
● στην ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην
επιστημονική έρευνα και παρατήρηση.
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(Γ) Ζωολογικό Μουσείο
Εισηγητής: Γεώργιος Μήτσαινας, Λέκτορας
Στοιχεία επικοινωνίας: mitsain@upatras.gr
zmup@upatras.gr
Ημέρα & ώρα: Τετάρτη 10:00 – 13:00
Τόπος ξενάγησης: Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας-Ισόγειο

Ξενάγηση των μαθητών στην στατική έκθεση του Ζωολογικού Μουσείου, η οποία περιέχει
κατά βάση συντηρημένο/ταριχευμένο υλικό της ελληνικής πανίδας: κυρίως σπονδυλωτά αλλά
και αντιπροσωπευτικά ασπόνδυλα ζώα σε προθήκες και διοράματα. Παρέχονται πληροφορίες
για την βιολογία την οικολογία και την εξέλιξη των ζωικών οργανισμών που εκτίθενται.

Δ) Βοτανικό Μουσείο (Herbarium)
Εισηγητές: Π. Δημόπουλος, Καθηγητής και Μ. Πανίτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 969253, herbariumupa@upatras.gr
Ημέρα/ώρα: Τετάρτη 10:00 – 13:00
Τόπος: Βοτανικό Μουσείο
Ομάδες: 20-25 μαθητές
Διάρκεια: 60'

Ξενάγηση των μαθητών στο Βοτανικό Μουσείο (Herbarium) και στην Μόνιμη Έκθεση με
θέμα: «Η Ελληνική Χλωρίδα – ένα μοναδικό Φυσικό Κεφάλαιο» του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών. Το Βοτανικό Μουσείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα,
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καθώς εδώ βρίσκονται κατατεθειμένα περισσότερα από 80.000 αποξηραμένα φυτικά δείγματα
τα οποία προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Παρέχονται πληροφορίες για
την ποικιλότητα των φυτικών ειδών της Ελλάδας, τα οικοσυστήματα στα οποία απαντώνται, τα
σπάνια, τα ενδημικά φυτικά είδη και τα είδη που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας.
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TΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας και οργάνωσης των επισκέψεων:
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610-99 7710, 6974 922696, ilios@upatras.gr
Θεματικές Ενότητες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τα ορυκτά και τα πετρώματα «έχτισαν» τον πολιτισμό μας (Ι. Ηλιόπουλος)
Υπάρχει ζωή χωρίς νερό; (Ε. Ζαγγανά)
Σίγουρα θα αστειεύεστε κ.Wegener!!!!… (Ε. Σώκος)
Εξερευνώντας τις Ελληνικές Θάλασσες (Μ. Γεραγά και Γ. Παπαθεοδώρου)
Περπατώντας με τους δεινόσαυρους (ή Δεινόσαυροι που πέτρωσαν) (Γ. Ηλιόπουλος)
Ενέργεια και Περιβάλλον (Κ. Χρηστάνης)

Ο πολιτισμός υφίσταται με γεωλογική συναίνεση, η οποία ενδέχεται να αρθεί χωρίς
προειδοποίηση.
Will Durant, 1946

1η Θεματική ενότητα: Τα ορυκτά και τα πετρώματα «έχτισαν» τον πολιτισμό μας
Εισηγητής: Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, ομάδα φοιτητών του Δ’ έτους
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο επικοινωνίας
Διάρκεια παρουσίασης: 50’ -60’

Περιεχόμενο:
Πραγματοποιείται διαδραστική παρουσίαση του Γεωχρονολογικού Πίνακα
με αναφορά στα κύρια γεωλογικά
γεγονότα και τις διεργασίες που
διαμόρφωσαν
την
σημερινή
εμφάνιση του πλανήτη μας.
Παρουσιάζονται σε συντομία και
με απλοϊκό τρόπο όλες οι
διαδικασίες σχηματισμού ορυκτών
και
πετρωμάτων
από
την
επιφάνεια της Γης έως και το
μανδύα της, καθώς και η δράση
των ηφαιστείων.
Προβάλλονται επίσης εικόνες
αλλά και επιδεικνύονται δείγματα στο εργαστήριο από εντυπωσιακούς κρυστάλλους,
πολύτιμους λίθους, μεταλλεύματα και πετρώματα, που χρησιμοποιούνται είτε ως
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διακοσμητικά υλικά και ως βιομηχανικές πρώτες ύλες είτε ως υλικά που χρησιμοποιούνται για
την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων (π.χ. οξίνιση λιμνών και θαλασσών,
δέσμευση και αποθήκευση του CO2) αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή των ορυκτών πρώτων
υλών στην οικοδόμηση του ανθρώπινου πολιτισμού.
Γίνεται ακόμη επίδειξη του τρόπου προετοιμασίας των δειγμάτων με
σκοπό την περαιτέρω μελέτη τους
με αναλυτικά όργανα.
Επίσης γίνεται επίδειξη του
φαινομένου του φθορισμού
κρυστάλλων,
μετά
από
ακτινοβόλησή τους με υπεριώδη
ακτινοβολία, καθώς και η
ανίχνευση ακτινοβολίας από
ραδιενεργά ορυκτά με συσκευή
Geiger.
Τέλος
γίνεται
ένα
συναρπαστικό ταξίδι στο μικρόκοσμο των ορυκτών πρώτων
υλών, όπου με τη βοήθεια μικροσκοπίων παρατηρούνται φαντασμαγορικές εικόνες των
ορυκτών και των δομικών στοιχείων των πετρωμάτων.
2η Θεματική ενότητα: Υπάρχει ζωή χωρίς νερό;
Εισηγήτρια: Ελένη Ζαγγανά, Αναπλ. Καθηγήτρια, ομάδα φοιτητών
του Δ’ έτους
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο
επικοινωνίας.
Διάρκεια παρουσίασης: 45΄
Περιεχόμενο: Με απλό και κατανοητό
τρόπο θα εξηγηθεί η σπουδαιότητα του
νερού για την ύπαρξη της ζωής και την
εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού!
Θα παρουσιαστούν οι θεματικές ενότητες:
 Τι είναι το νερό - Το νερό πάνω στη Γη
– Ο κύκλος του νερού: Οι βασικές
ιδιότητες του νερού, πολύ βασικά στοιχεία για τη σύσταση του και κάποια απλά
όργανα μέτρησής τους (π.χ. θερμοκρασία και ένα φορητό όργανο μέτρησής της). Θα
παρουσιαστεί η κατανομή του νερού πάνω στο «γαλάζιο πλανήτη» και το ταξίδι που
ακολουθεί (κύκλος του νερού).
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 Γιατί χρειαζόμαστε το νερό; Θα παρουσιαστούν με απλό τρόπο, πολλές εικόνες και
στοιχεία για τις χρήσεις και την κατανάλωση του νερού. Θα αναφέρουμε το πρόβλημα της
έλλειψης νερού και της
ερημοποίησης σε πολλές
περιοχές της Γης.
 Το νερό κινδυνεύει!!! Θα
παρουσιαστούν
βασικές
έννοιες της ρύπανσης και πώς
αυτή μπορεί να προκληθεί
στο υπόγειο και επιφανειακό
νερό
(π.χ.
ανεξέλεγκτες
χωματερές, λιπάσματα κ.λπ.).
Παραδείγματα
από
την
Ελλάδα και την Ευρώπη.

3η Θεματική ενότητα: Σίγουρα θα αστειεύεστε κ.Wegener…!!!!
Εισηγητής: Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής, ομάδα φοιτητών του Δ’ έτους
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610-997204, esokos@upatras.gr
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή.

Περιεχόμενο: Κάθε άλλο παρά φιλική ήταν η αντιμετώπιση της νέας θεωρίας, που πρότεινε
ο Αlfred Wegener το 1915 και η οποία προέβλεπε την κίνηση των ηπείρων. Σήμερα
σχεδόν έναν αιώνα μετά η θεωρία αυτή είναι η βάση των γεωεπιστημών και εξηγεί
φαινόμενα, που ακόμα και σήμερα φοβίζουν τον άνθρωπο,
όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια. Στα χρόνια που πέρασαν
από τότε που ο Wegener σχημάτισε την θεωρία του,
παρατηρώντας την ομοιότητα των ακτογραμμών ανάμεσα
στις ακτές της Αφρικής και της Αμερικής, οι επιστήμονες
ανακάλυψαν τη δομή του εσωτερικού της Γης, τεράστιες
οροσειρές στο μέσον των ωκεανών, ζώνες καταβύθισης και
υποθαλάσσια ηφαίστεια. Τα σεισμικά κύματα είτε αυτά
που δημιουργούνται από σεισμούς είτε από τον άνθρωπο
αποκαλύπτουν το εσωτερικό ενός ζωντανού πλανήτη, με ένα συμπαγή εσωτερικό πυρήνα,
τον μανδύα, ένα στρώμα με περίεργες ιδιότητες, και έναν λεπτό πετρώδη φλοιό, στον οποίο
και εξελίσσεται η ζωή.
Η Σεισμολογία είναι η επιστήμη, που βασίστηκε όσο καμιά άλλη
στη θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών, ενώ ταυτόχρονα
πρόσφερε και τα δεδομένα που την εδραίωσαν. Σήμερα ξέρουμε
ότι οι σεισμοί είναι διαρρήξεις πάνω σε ασυνέχειες του φλοιού
της Γης, που δημιουργούνται όταν η κίνηση των πλακών
αυξάνει τις τάσεις που εξασκούνται στα πετρώματα του φλοιού. Η διάρρηξη προκαλεί
ελαστικά κύματα, σαν αυτά που δημιουργούνται, όταν σπάει ένα βάζο. Τα σεισμικά
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κύματα ταξιδεύουν σε όλη τη Γη και όταν ο σεισμός είναι αρκετά μεγάλος προκαλούν
καταστροφές στις κατασκευές, τις περισσότερες φορές όμως ανιχνεύονται μόνο από τους
σεισμογράφους. Ευαίσθητα μηχανήματα που βοηθούν τους επιστήμονες να αποκαλύψουν τα
μυστικά που κρύβονται στο εσωτερικό της Γης. Τα επίκεντρα των μεγάλων σεισμών
προσδιορίζονται πλέον αυτόματα, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από παγκόσμια δίκτυα
σεισμογράφων, ενώ σε λίγα λεπτά είναι διαθέσιμες πάρα πολλές πληροφορίες μέσω του
Διαδικτύου.
Το μέλλον της Σεισμολογίας προβλέπεται συναρπαστικό, παραμένει το μόνο μέσο για να
μελετήσουμε το εσωτερικό του πλανήτη μας, έχει ήδη ξεκινήσει να ερευνά το εσωτερικό
της Σελήνης και του Άρη, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα ρήγματα,
μελετά ηφαίστεια έτοιμα να εκραγούν και πώς τα σεισμικά κύματα επιδρούν στις
κατασκευές. Ανταλλάσσει δεδομένα με άλλες επιστήμες για να κατανοήσει όλες τις
διαδικασίες που δημιούργησαν και συνεχίζουν να εξελίσσουν τον πλανήτη μας, τη Γη.
Τα λόγια του A. Wegener παραμένουν επίκαιρα: «Οι επιστήμονες δεν μπορούν να αντιληφθούν
επαρκώς το ότι όλες οι γεωεπιστήμες πρέπει να συνεισφέρουν στοιχεία, που να
αποκαλύπτουν το παρελθόν του πλανήτη μας, καθώς και το ότι η αλήθεια μπορεί να
αποκαλυφθεί μόνο με τον συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων». (Alfred Wegener, 1915. Η
Προέλευση των Ηπείρων και των Ωκεανών)
4η Θεματική ενότητα: Εξερευνώντας τις Ελληνικές θάλασσες
Εισηγητές: Μαρία Γεραγά, Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητές, ομάδα φοιτητών του Δ’
έτους
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
Διάρκεια παρουσίασης: 40΄ - 50΄
Περιεχόμενο: Στα πλαίσια ομιλίας με παρουσίαση σε PowerPoint και συνοδευμένη
από μικρής διάρκειας υποβρύχια βίντεο θα παρουσιαστούν μικρές θεματικές ενότητες,
που σχετίζονται με την αμφίδρομη σχέση ανθρώπου και θάλασσας στον Ελληνικό χώρο.
Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι ενότητες:
1. Πώς εξερευνούμε τις θάλασσες; Με απλό και κατανοητό τρόπο θα παρουσιαστούν
όργανα και μέθοδοι έρευνας του θαλάσσιου περιβάλλοντος (π.χ. ηχοβολιστικά,
υποβρύχια κατευθυνόμενα οχήματα).
2. Ο πυθμένας των Ελληνικών θαλασσών: Η ανεξερεύνητη Ελλάδα. Μια γενική
επισκόπηση των ιδιαίτερων μορφολογικών ενοτήτων του πυθμένα των Ελληνικών
θαλασσών.
3. Οι υποθαλάσσιοι κρατήρες του Πατραϊκού Κόλπου. Μια συνοπτική παρουσίαση
του εντυπωσιακού υποθαλάσσιου πεδίου κρατήρων του Πατραϊκού Κόλπου, από
τους οποίους διαφεύγουν αέρια.
4. Τσουνάμι στην Ελλάδα. Παρουσίαση των αιτιών που τα προκαλούν με
παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο.
5. Ρύπανση των θαλασσών. Παρουσίαση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών
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προβλημάτων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου με έμφαση στα απορρίμματα στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
6. Υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά. Παρουσίαση αρχαίων και ιστορικών
ναυαγίων που αναπαύονται στις ελληνικές θάλασσες.
Επίδειξη του υποβρυχίου κατευθυνόμενου οχήματος (βαθυσκάφος)
του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας

5η Θεματική ενότητα: Περπατώντας με τους δεινόσαυρους
Εισηγητής: Γεώργιος Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ομάδα φοιτητών του
Δ’ έτους
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο.
Διάρκεια παρουσίασης: 60΄
Περιεχόμενο: Ποιος ήταν ο πρώτος δεινόσαυρος;
Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έζησε ποτέ;
Οι δεινόσαυροι πετάνε;
Υπάρχουν ακόμα δεινόσαυροι;
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα όπως και αρκετές
άλλες πληροφορίες θα δοθούν στην 60λεπτη δράση (παρουσίαση κι επίδειξη απολιθωμάτων)
που σκοπό έχει να εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον κόσμο των απολιθωμάτων, της
Παλαιοντολογίας και βέβαια στον κόσμο των δεινοσαύρων. Τα απολιθώματα, τα υπολείμματα
ζώων και φυτών που έζησαν πριν από χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα
και τα οποία κλείστηκαν μέσα σε πετρώματα για πολλά χρόνια και με τον τρόπο αυτό
διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας, αποτελούν το παράθυρο που έχουμε για δούμε πως ήταν η
ζωή πάνω στη Γη κατά το παρελθόν, όπως επίσης και πως οι οργανισμοί άλλαξαν σταδιακά
προσπαθώντας να προσαρμοστούν στις μεγάλες αλλαγές που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της
ιστορίας της Γης. Αρκετοί από αυτούς, όπως οι δεινόσαυροι, δεν τα κατάφεραν και
εξαφανίστηκαν για πάντα, αφήνοντας όμως πίσω του τα σημάδια της ύπαρξης τους, τα
απολιθωμένα οστά και δόντια τους αλλά πολλές φορές και τις πατημασιές και τα αυγά τους.
Τα πιο γνωστά απολιθώματα είναι σίγουρα οι Δεινόσαυροι, οι «τρομερές σαύρες» που
κυριάρχησαν πάνω στη γη για 160 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν ξαφνικά πριν
από 65 εκατομμύρια χρόνια. Στο διάστημα αυτό οι δεινόσαυροι έγιναν η κυρίαρχη ομάδα
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χερσαίων οργανισμών στον πλανήτη. Τόσο οι φυτοφάγοι όσο και οι σαρκοφάγοι
αντιπρόσωποι της ομάδας έφτασαν σε πολύ μεγάλες, εντυπωσιακές διαστάσεις με αποτέλεσμα
τα υπολείμματα τους να αποτελούν σήμερα τα πιο διάσημα απολιθώματα. Έτσι στην
παρουσίαση θα αναφερθούμε στους πιο διάσημους δεινόσαυρους αλλά και σε κάποιους από
τους συγγενείς τους, θα γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής τους αλλά και τον κόσμο στον οποίο
έζησαν.

6η Θεματική ενότητα: Ενέργεια και περιβάλλον
Εισηγητής: Κίμων Χρηστάνης, Καθηγητής, oμάδα φοιτητών του Δ’ έτους
Ημερομηνία υποδοχής: μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
Διάρκεια παρουσίασης: 50΄
Περιεχόμενο: Ο σημερινός άνθρωπος εκμεταλλεύεται πλήθος φυσικών πόρων,
προκειμένου να παραγάγει την απαραίτητη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών του.
Χρησιμοποιεί τα συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό), τα πυρηνικά
«καύσιμα» (ουράνιο), αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδατοπτώσεις,
γεωθερμική, αιολική, ηλιακή, παλιρροϊκή, βιομάζα, κύματα) και παράλληλα διερευνά τη
δυνατότητα να δημιουργήσει μικρούς «ήλιους» (πυρηνική σύντηξη).
Mε τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, δεν
υπάρχει απόλυτα καθαρή πηγή ενέργειας.
Όλες ανεξαιρέτως οι διαθέσιμες πηγές
συνδέονται με κάποιες μικρές ή μεγάλες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα πυρηνικά
καύσιμα, και σε μικρότερο ίσως βαθμό τα
συμβατικά προκαλούν αναμφίβολα τα
σοβαρότερα προβλήματα στο περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις από τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι μικρότερες (όχι όμως
μηδενικές), αλλά και η διαθεσιμότητά τους
είναι περιορισμένη και οι συντελεστές
απόδοσης αισθητά μικρότεροι.
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Επειδή κατά τις προσεχείς δεκαετίες ο άνθρωπος θα
συνεχίσει να εκμεταλλεύεται όλες τις διαθέσιμες
ενεργειακές
πηγές,
η
προσπάθεια
που
καταβάλλεται, πρέπει να κατατείνει στην αποφυγή
σπατάλης της ενέργειας, στη βελτιστοποίηση των
διαθέσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, ώστε να
περιοριστεί κατά το δυνατό η προκαλούμενη
ρύπανση
και
γενικά
τα
περιβαλλοντικά
προβλήματα, και στη χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Θέμα: Ο τόπος συνάντησης των φυσικών επιστημών
Εισηγητές: Γεώργιος Ψαρράς, Καθηγητής (2610-996316, e-mail:
G.C.Psarras@upatras.gr) και Νικόλαος Μπουρόπουλος, Καθηγητής (2610-996313, email: nbouro@upatras.gr)
Ημερομηνία: θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης.

Ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Διεθνούς Αριστείας που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 και
είναι αφιερωμένο στην έρευνα και την εκπαίδευση στα προηγμένα υλικά, τις νανοεπιστήμες και
τη νανοτεχνολογία.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Ο τόπος
«συνάντησης» των φυσικών επιστημών

Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού και της κοινωνικής ανάπτυξης είναι στενά συνδεδεμένη
με τον ρόλο των υλικών.
Όμως τι είναι Υλικά;
Είναι οι ουσίες-πλευρές της ύλης- που είναι διαθέσιμες στην φύση ή κατασκευάζονται από
τον άνθρωπο και μπορούν να επεξεργασθούν-μορφοποιηθούν έτσι ώστε να επιδεικνύουν
επιθυμητές ή κατάλληλες ιδιότητες για την κατασκευή αντικειμένων-διατάξεων-μηχανών για
την πρόοδο της ανθρωπότητας.
Γνωστότερα είδη Υλικών:
•
•
•
•
•
•

Σημαντικότερες ιδιότητες:
•
•
•
•
•
•
•

Μέταλλα
Κεραμικά
Πολυμερή
Σύνθετα
Ημιαγωγοί
Βιοϋλικά
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Φυσικές-Χημικές
Μηχανικές
Θερμικές
Ηλεκτρικές
Χημικές
Οπτικές
Μαγνητικές

Γιατί να επιλέξω την Επιστήμη των Υλικών;
Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει υψηλού επιπέδου
σπουδές σε έναν κλάδο υπερσύγχρονο πεδίο που εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί τη βάση
όλων των τεχνολογιών. Ο Επιστήμονας των Υλικών είναι ο ειδήμων της συμπεριφοράς των
Υλικών παραδοσιακών και προηγμένων. Μελετά, σχεδιάζει και παράγει νέα υλικά με έμφαση
στις λειτουργικές ιδιότητες και στις εφαρμογές για όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας.

Στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην
«Επιστήμη των Υλικών» που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό
Δίπλωμα. Ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος:
•
Μοριακά υλικά
•
Μίκρο- και νάνο-φασικά υλικά
•
Βιοϋλικά
Στο πλαίσιο της επίσκεψης των Σχολείων στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών θα δοθεί η
δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το Τμήμα, να αποκτήσουν μία πρώτη
γνωριμία – επαφή με την επιστήμη των Υλικών, να περιηγηθούν στους ερευνητικούς χώρους
και να γνωρίσουν τον υπάρχοντα, υψηλού επιπέδου, ερευνητικό εξοπλισμό του. Συγκεκριμένα
η επίσκεψή τους θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1) Παρακολούθηση διάλεξης για μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο στη διάρκεια της
οποίας θα λύσουν πολλές απορίες τους για την σύγχρονη Επιστήμη των Υλικών.
2) Θα περιηγηθούν σε ερευνητικούς χώρους του Τμήματος, όπως ο χώρος υψηλής
καθαρότητας με το υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τα εργαστήρια σχεδίασης
καινοτόμων υλικών και διαλέξεων, εργαστήρια σύνθεσης νέων υλικών, βιοϋλικών, μοριακών
νανουλικών, το εργαστήριο διηλεκτρικών μετρήσεων, τα εργαστήρια θερμικής και μηχανικής
ανάλυσης, τα εργαστήρια φασματοσκοπικής ανάλυσης, τα εργαστήρια λέιζερ-φωτονικής
τεχνολογίας και επεξεργασίας νανοδιατάξεων και άλλα…
Τελικά τα Υλικά... Μετράνε!!
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ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής
Υπεύθυνοι επισκέψεων:
Ευφροσύνη Μακρή, Καθηγήτρια, τηλ. 2610-996738,
email: makri@math.upatras.gr
Σοφία Ζαφειρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τηλ. 2610-997165,
email: zafeirid@math.upatras.gr
Βιολέττα Πιπερίγκου, Επίκουρος Καθηγήτρια, τηλ. 2610-997287,
email: vpiperig@math.upatras.gr
Ημερομηνίες και ώρες επίσκεψης: θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαθεσιμότητες των ομιλητών όπως αναφέρονται παρακάτω.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο δημιουργήθηκε τη χρονιά
έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1966), είναι ένα από τα 6 Τμήματα της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από τους εξής 4 Τομείς:
Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών
Τομέας Στατιστικής – Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Οι Τομείς προσφέρουν, εκτός από τη βασική μαθηματική παιδεία, και μαθήματα σε θέματα
αιχμής των Μαθηματικών και των σύγχρονων εφαρμογών τους τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν επίσης τα Εργαστήρια και τα Σπουδαστήρια
που διαθέτει το Τμήμα για την εκπαίδευση των φοιτητών και την ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας. Μερικά από τα θέματα αυτά, τα οποία μπορούν με απλό τρόπο να
παρουσιαστούν σε ένα μη εξειδικευμένο κοινό, αναφέρονται στις θεματικές ενότητες που
ακολουθούν.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ταξίδι από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες.
2. Θεωρία του Χάους: Μια γνωριμία με το Χάος και τα Φράκταλς.
3 . Αστρονομία: μια ξενάγηση στα Μαθηματικά του Ουρανού και του Διαστήματος.
4. Επίλυση απλών μαθηματικών προβλημάτων με χρήση Python.
5. Μια εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων.
6. Η συγκλονιστική ιστορία των φυσικών αριθμών.
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1η Θεματική Ενότητα: Ταξίδι από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες
Εισηγητής: Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Καθηγητής
Ακροατήριο: Μαθητές Λυκείου
Μορφή: Παρουσίαση σε πίνακα 45’

Περιεχόμενο: Ξεκινώντας από την οικεία Ευκλείδεια
γεωμετρία θα διατυπώσουμε προβληματισμούς σχετικά
με το 5ο Αξίωμα του Ευκλείδη και πώς αυτοί οδήγησαν
στην ανακάλυψη των μη Ευκλείδειων γεωμετριών. Θα
παρουσιάσουμε κεντρικούς σταθμούς στην ανάπτυξη της
γεωμετρίας. Θα εξηγήσουμε την κεντρική έννοια που
είναι αυτή της καμπυλότητας και θα καταλήξουμε στη
σύγχρονη άποψη της γεωμετρίας καθώς και σε
εφαρμογές στη φυσική.

2η Θεματική Ενότητα: Θεωρία του Χάους: Μια γνωριμία με το Χάος και τα
Φράκταλς
Εισηγήτρια: Φιλαρέτη Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Ακροατήριο: Μαθητές Λυκείου
Μορφή: Διάλεξη με προβολή 45’
Περιεχόμενο: Θα επιχειρήσουμε μια περιήγηση στο Χάος και τα Φράκταλς και θα έχουμε την
ευκαιρία να μιλήσουμε για τα Μαθηματικά και την Γεωμετρία της Φύσης. Θα εξερευνήσουμε
μορφές όπως τα παράλια της χώρας μας, το ανθρώπινο νεφρό, η νιφάδα του χιονιού, μορφές
που ο Ευκλείδης άφησε στην άκρη γιατί ήταν άμορφες. Θα δούμε επίσης πώς μικρά αίτια
μπορούν να επιφέρουν τεράστιες επιπτώσεις στα αποτελέσματα και το πέταγμα μιας
πεταλούδας στο Πεκίνο μπορεί να προκαλέσει καταιγίδα στον Ατλαντικό.
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3η Θεματική Ενότητα: Αστρονομία: μια ξενάγηση στα Μαθηματικά του Ουρανού και
του Διαστήματος.
Εισηγήτρια: Φιλαρέτη Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Ακροατήριο: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Μορφή: Διάλεξη με προβολή 45’

Περιεχόμενο: Η θέα του έναστρου ουρανού αποτελεί ένα από τα ωραιότερα σκηνικά της
Φύσης. Η Αστρονομία, μια από τις αρχαιότερες επιστήμες, εξετάζει τους νόμους που διέπουν
τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους γαλαξίες, τις μαύρες
τρύπες. Μελετάει πώς, από το αέναο παιχνίδι της ύλης με την ενέργεια, δημιουργήθηκαν τα
νεφελώματα και τα αστέρια. Τι είναι τα Ζώδια; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε ανάδρομο
Ερμή; Γιατί η Γη γυρίζει σαν σβούρα και γιατί ο άξονάς της κάνει «κορδελάκια»; Θα γίνει μια
παρουσίαση που θα επιδιώξει να θίξει τέτοιου είδους θέματα.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Χάμπλ

Το νεφέλωμα του Καρκίνου

4η Θεματική Ενότητα: Επίλυση απλών μαθηματικών προβλημάτων με χρήση Python
Εισηγητής: Σωτήρης Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής
Ακροατήριο: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Μορφή: Διάλεξη με προβολή 45’
Περιεχόμενο: Η Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Το
συντακτικό της επιτρέπει στους
προγραμματιστές
να
εκφράσουν
έννοιες σε λιγότερες γραμμές κώδικα
από ό,τι θα ήταν δυνατόν σε άλλες
γλώσσες προγραμματισμού. Η Python
αναπτύσσεται ως ανοιχτό λογισμικό
(open source) και ο κώδικας
διανέμεται με την άδεια Python
Software Foundation License η οποία
είναι συμβατή με την GPL. Σε αυτή τη
διάλεξη θα γίνει επίλυση απλών
μαθηματικών προβλημάτων με χρήση
της Python.
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5η Θεματική Ενότητα: Μια εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
Εισηγήτρια: Ειρήνη Νικολοπούλου, Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας
Ακροατήριο: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Μορφή: Διάλεξη με προβολή 45’
Περιεχόμενο: (Η παρουσίαση μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις μαθητών που επιθυμούν
να σπουδάσουν και να ασχοληθούν με τα μαθηματικά αλλά και των μαθητών που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά κυρίως λόγω φόβου, άγνοιας, ελλιπούς
ενημέρωσης, ή κενών στο γνωστικό αντικείμενο)
Σκοπός είναι να παρουσιαστεί μια εισαγωγή στην
Ανάλυση Δεδομένων από την πλευρά της Στατιστικής
και να επισημανθεί η συμβολή και η χρησιμότητα της
ανάλυση
μαθηματικά
στατιστική
δεδομένων
επιστήμης της Στατιστικής -ως κλάδος των
Μαθηματικών- σε ένα ευρύτερο πεδίο επιστημών, όπως
οι κοινωνικές επιστήμες και οι επιστήμες STEMΜ.
Μαθηματικά–Στατιστική–Ανάλυση Δεδομένων
Η Ανάλυση Δεδομένων περιλαμβάνει την αναγνώριση των πραγματικών προβλημάτων, τη
λεκτική διατύπωσή τους, τη μαθηματική μοντελοποίηση, τη χρήση στατιστικών μεθόδων και
γραφικών παραστάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με την ανάλυση δεδομένων
επιτυγχάνεται εμβάθυνση της στατιστικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας που με διαρκή
ανατροφοδότηση και έλεγχο οδηγεί στη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιώντας πληροφορίες από
προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Απεικόνιση της Ανάλυσης Δεδομένων
για την εξαγωγή συμπερασμάτων

Χρήση της Ανάλυσης Δεδομένων
στη λήψη αποφάσεων

20

6η Θεματική Ενότητα: Η συγκλονιστική ιστορία των φυσικών αριθμών
Εισηγητής: Δημήτριος Χατζάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Ακροατήριο: Μαθητές Λυκείου
Μορφή: Παρουσίαση σε πίνακα 45’

Περιεχόμενο: Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια του φυσικού αριθμού από τα πρώτα
χρόνια του σχολείου. Όμως, πολλά βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με τις πολλαπλαστικές
ιδιότητες των φυσικών αριθμών παραμένουν αναπάντητα από την εποχή του Ευκλείδη.

Ευκλείδης

Euler

Σε αυτή την ομιλία θα διηγηθούμε την ιστορία της
μελέτης των φυσικών αριθμών, και ιδιαιτέρως των
πρώτων αριθμών, ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά σε
κάποιες συναρπαστικές σύγχρονες ανακαλύψεις.
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Riemann

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ξανθόπουλος Νικόλαος, Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Φυσικής
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 997453 (Νικ. Ξανθόπουλος)
Email επικοινωνίας: nijoxan@upatras.gr
Διάρκεια παρουσίασης: 1 ώρα και 30 λεπτά
Περιεχόμενο: Γίνεται παρουσίαση Πειραμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
της Φυσικής (Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική) με έμφαση σε
παρατήρηση φαινομένων γνωστών από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών. Απευθύνονται
σε μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να
εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της Φυσικής. Η δομή των επιδείξεων αυτών είναι τέτοια που όχι
μόνο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική, αλλά ταυτόχρονα τους δίνει τη
δυνατότητα συμμετοχής και αυτενέργειας.
Ανώτατο όριο μαθητών/επίσκεψη: 18 μαθητές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (κατόπιν τηλ. επικοινωνίας):
ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 (11.00 πμ-12.30μμ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
ΠΕΜΠΤΗ 31/3/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
ΤΡΙΤΗ 5/4/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
ΠΕΜΠΤΗ 7/4/2022 (9.15 πμ -10.45 πμ και 11.00 πμ-12.30μμ)
2. ΤΑ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΛΕΙΖΕΡ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Κουρής Στέλιος, Καθηγητής
Επικοινωνία: Τηλ. 2610 99 60 86 Email: couris@upatras.gr
Ακροατήριο: μαθητές των τελευταίων τάξεων Λυκείου
Οι παρουσιάσεις γίνονται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Καθηγητή.
Περιεχόμενο: Θα παρουσιάζονται συνοπτικά και πρακτικά οι ιδιότητες των ακτινοβολιών
λέιζερ, σε σύγκριση με τις ιδιότητες του φωτός που εκπέμπουν οι γνωστές πηγές φωτός.
Επίσης, θα γίνεται επίδειξη παραγωγής πλάσματος με λέιζερ και η χρησιμοποίηση του στην
στοιχειακή ανάλυση στερεών, υγρών και αερίων.
3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, (μέλος ΕΔΙΠ)
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 997215
Email: kgian1@upatras.gr
Ακροατήριο: Μαθητές Λυκείου
Διάρκεια Παρουσίασης: 1 ώρα
Ανώτατο όριο Μαθητών/Παρουσίαση: 30 άτομα
Οι παρουσιάσεις γίνονται μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.
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Περιεχόμενο:
1. Γνωριμία με τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών (Θερμικές κάμερες, Γεωρανταρ,
Κάμερα υψηλής ταχύτητας, Eye trackers, Workstation για σχεδίαση. ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων—φωτο από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο-επίδειξη chip)
2. Γνωριμία με απλά ηλεκτρονικά στοιχεία (αντιστάσεις, πυκνωτές, τρανσίστορ, ολοκληρωμένα
κυκλώματα, κτλ).
3. Εφαρμογή αναλογικού κυκλώματος: επίδειξη σε παλμογράφο της συμπεριφοράς ενός
υπερχαοτικού ταλαντωτή.
4. Εφαρμογή ψηφιακού κυκλώματος: απαριθμητής που μετρά 0-99 (mod-100) αρχικά με χρήση
οργάνων του εργαστηρίου (τροφοδοτικό και γεννήτρια συχνοτήτων) και στη συνέχεια
αυτόνομα με μια μπαταρία 9V καθώς και μετατροπή του σε απαριθμητή γεγονότων (event
counter) όπου οι μαθητές θα μπορούν να προκαλέσουν τη δική τους απαρίθμηση (π.χ.
διακόπτοντας την υπέρυθρη ακτινοβολία ενός οπτοδιακόπτη).
5. Εφαρμογή μικροελεγκτή: διασύνδεση arduino με διάφορους αισθητήρες και περιφερειακά
(RGB led, LDR, servo, αισθητήρας απόστασης, LCD οθόνη, κτλ) όπου οι μαθητές
μετακινώντας το χέρι τους μπροστά από τον αισθητήρα απόστασης ή πάνω από τη
φωτοαντίσταση (LDR) θα παρατηρούν μεταβολές της ακτινοβολίας του RGB led, το servo να
περιστρέφει ένα αντικείμενο, κτλ..
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ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Υπεύθυνη προγραμματισμού: Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 962958, deimede@upatras.gr
1ο Θέμα: Ανόργανη Χημεία - Πειράματα Κατανόησης και Ψυχαγωγίας
Εισηγητές: Θεοχάρης Σταματάτος, Αναπλ. Καθηγητής,
Σπύρος Π. Περλεπές, Ομότιμος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610997732 / 6984013520, thstama@upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ
Διάρκεια επίσκεψης : 1 ώρα
Τάξεις: Γυμνασίου και Λυκείου - Ομάδες 30 (μέγιστο) μαθητών
Εκτιμώμενος αριθμός επισκέψεων: 2 ανά ημέρα

Στα πλαίσια της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών θα χαρεί να φιλοξενήσει στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας μαθητές
και καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης με στόχο την εκτέλεση και επεξήγηση εντυπωσιακών
χημικών πειραμάτων που στοχεύουν στην κατανόηση φαινομένων σχετικών με την Ανόργανη
Χημεία, π.χ. της χρησιμοποίησης ανοργάνων ενώσεων ως ομογενών και ετερογενών
καταλυτών, της χρησιμότητας πορωδών ανοργάνων υλικών κ.λ.π.
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2ο Θέμα: Χημικές αντιδράσεις – Είδη χημικών αντιδράσεων
Εισηγήτρια: Ευσταθία Κουλούρη, Μέλος ΕΔΙΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 997289, 2610 997157, e.koulouri@chemistry.upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1-1,5 ώρα
Τάξεις: Γυμνάσιο και Α΄ Λυκείου, ομάδες 20-30 μαθητών

• Τα αντιδρώντα και τα προϊόντα στις χημικές
αντιδράσεις, ως σώματα με διαφορετικές
ιδιότητες και διαφορετική σωματιδιακή δομή.
• Διατήρησης του είδους και του αριθμού των
ατόμων στις χημικές αντιδράσεις.
• Είδη των χημικών αντιδράσεων.
•Ερμηνεία χημικών μεταβολών που συμβαίνουν
γύρω μας με οντότητες και έννοιες του
μικρόκοσμου (διάβρωση μετάλλων από οξέα,
δράση αντιόξινων φαρμάκων κ.ά.).

3ο Θέμα: Η δομή της ύλης
Εισηγήτρια: Ευσταθία Κουλούρη, Μέλος ΕΔΙΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 99 72 89, 2610 99 71 57, e.koulouri@chemistry.upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1-1,5 ώρα
Τάξεις: Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου, ομάδες 20-30 μαθητών

Η Δομή της Ύλης
 Άτομα και μόρια
 Χημικά στοιχεία και χημικές ενώσεις
 Χημικές αντιδράσεις.
 Αντιδρώντα και προϊόντα
 Εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις.
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4ο Θέμα: Οξέα – Βάσεις – Άλατα
Εισηγήτρια: Ευσταθία Κουλούρη, Μέλος ΕΔΙΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 99 72 89, 2610 99 71 57, e.koulouri@chemistry.upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1-1,5 ώρα
Τάξεις: Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου, ομάδες 20-30 μαθητών

Η Χημεία «κολυμπά»






Νερό, άλατα και ηλεκτρολύτες
Οξέα και βάσεις σε προϊόντα καθημερινής
χρήσης.
Οξέα και βάσεις στη Χημεία.
Αντιδράσεις εξουδετέρωσης
Κλίμακα pH

5ο Θέμα: Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα
Εισηγητές: Κορδούλης Χρήστος, Καθηγητής, Κορδούλη Ελεάνα, Διδάκτωρ, Νικολόπουλος
Ιωάννης, Υποψ. Διδάκτωρ, Φάνη Κωνσταντίνα, Μεταπτ. Φοιτήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 99 71 43, ekordouli@upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Κατάλυσης
Διάρκεια επίσκεψης ~ 1 ώρα
Τάξεις: Λύκειο, ομάδες 20-30 μαθητών

Στα πλαίσια της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν
Πανεπιστήμιο»,
το
Τμήμα
Χημείας
του
Πανεπιστημίου Πατρών θα χαρεί να φιλοξενήσει
μαθητές και καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης με
στόχο μια ενημέρωση-συζήτηση με θέμα «Πέρα από
τα ορυκτά καύσιμα». Η συζήτηση θα περιλαμβάνει
θέματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στα βιοκαύσιμα. Θα
γίνει ξενάγηση στο εργαστήριο.
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6ο Θέμα: Τα τρόφιμα και η Χημεία στην καθημερινότητά μας
Εισηγητής: Κανελλάκη Μαρία, Καθηγήτρια, Μπεκατώρου Αργυρώ, Αναπ. Καθηγήτρια,
Μπούρα Κωνσταντίνα, Διδάκτωρ, Παναγόπουλος Βασίλειος Υπ. Διδάκτωρ
Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγόπουλος Βασίλης 6938266320, billyspan@hotmail.gr /
chem2804@upnet.gr
Τόπος: Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1 ώρα
Τάξεις: Γυμνάσιο & Λύκειο, ομάδες 10-15 μαθητών
Τα τρόφιμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Πως όμως η Χημεία
επηρεάζει τα τρόφιμα και τι ρόλο έχει; Από την παραγωγή ενός τρόφιμου μέχρι το ράφι του
καταναλωτή και από τα θρεπτικά συστατικά και τις ευεργετικές ιδιότητες ενός τρόφιμου μέχρι
την εξακρίβωση της ποιότητα του.
Στα πλαίσια της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών θα χαρεί να φιλοξενήσει μαθητές και καθηγητές της Μέσης
Εκπαίδευσης με στόχο μια ενημέρωση-συζήτηση με θέμα «Τα τρόφιμα και η Χημεία στην
καθημερινότητα μας». Θα γίνει ξενάγηση στο εργαστήριο.

7ο Θέμα: Τα πολυμερή και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή
Εισηγητές: Καλλίτσης Ιωάννης, Καθηγητής, Μπόκιας Γεώργιος, Καθηγητής, Ντεϊμεντέ
Χρυσοβαλάντω, Επικ. Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 962 958, deimede@upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Πολυμερών
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1 ώρα
Τάξεις: Λύκειο, ομάδες 20-50 μαθητών

Τα πολυμερικά υλικά, φυσικά ή συνθετικά, είναι από τα
πλέον ανεπτυγμένα και χρησιμοποιούμενα υλικά, τόσο σε
εφαρμογές καθημερινής χρήσης όσο και σε πιο προηγμένες
εφαρμογές (συσκευασίες για τρόφιμα, φωτοβολταϊκά,
LEDs, βιοεφαρμογές, κ.α.). Στα πλαίσια της δράσης «Τα
σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών θα χαρεί να φιλοξενήσει στους
χώρους του Εργαστηρίου Πολυμερών μαθητές και
καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης για να τους ξεναγήσει
στον ελκυστικό χώρο των πολυμερικών υλικών, με απλά
πειράματα επίδειξης σύνθεσης πολυμερών, μορφοποίησης
πολυμερών, καθώς και «έξυπνων» εφαρμογών τους.
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8ο Θέμα: Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Εισηγητές: Συμεόπουλος Βασίλειος, Επ. Καθηγητής και τελειόφοιτοι φοιτητές του
Τμήματος
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 997 119 ή 108, bds@chemistry.upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Πυρηνικής Χημείας, Νότιο κτίριο Χημείας, 2ος όροφος
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1 ώρα
Τάξεις: Λύκειο, ομάδες 5 - 10 μαθητών
Στα πλαίσια της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το Τμήμα μας ευχαρίστως θα
μπορούσε να προσφέρει μια σύντομη ξενάγηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στο
Εργαστήριο Πυρηνικής Χημείας, ξεκινώντας με μια συζήτηση επικεντρωμένη στα
χαρακτηριστικά των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τον τρόπο μέτρησης και τις εφαρμογές τους.
Επειδή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίδειξη μετρητικών διατάξεων, δεν συνιστάται σε
πολυπληθείς ομάδες.
9ο Θέμα: Βιοχημεία-Σύγχρονες εφαρμογές
Εισηγητής: Νίκος Καραμάνος, Καθηγητής, Δημήτριος Βύνιος, Καθηγητής, Αχιλλεύς
Θεοχάρης, Καθηγητής, Σπυρίδων Σκανδάλης, Αναπλ. Καθηγητής, Αλέξιος Βλάμης, Επικ.
Καθηγητής, Ζωή Πιπερίγκου, Διδάκτωρ, Δήμητρα Μάνου, Διδάκτωρ
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610-996029, atheoch@upatras.gr
Τόπος: Εργαστήριο Βιοχημείας
Διάρκεια επίσκεψης : ~ 1 ώρα
Τάξεις: Λύκειο, ομάδες 20-30 μαθητών
Στα πλαίσια της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», το
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών θα χαρεί να φιλοξενήσει
στους χώρους του Εργαστηρίου Βιοχημείας μαθητές και καθηγητές
της Μέσης Εκπαίδευσης για να τους εισάγει στο αντικείμενο της
Βιοχημείας και το πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών της στη βιοιατρική έρευνα, τη βιοτεχνολογία, την ανάπτυξη φαρμάκων, τη
μοριακή διαγνωστική κα. Θα γίνει ξενάγηση στο εργαστήριο και
επίδειξη απλών πειραμάτων.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

OPEN HOUSE_ Ανοιχτή πρόσκληση
Υπεύθυνη δράσης: Αγάπη Πρώιμου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2610-969913, 2610-997553, email: archisec@upatras.gr
Ημέρα και ώρες Υποδοχής: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, ώρες: 10.00 – 14.00

Περιεχόμενο:
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει ημέρα παρουσιάσεων και
συζητήσεων ανοικτών στο κοινό και κυρίως σε μαθητές, με στόχο μια γενική ενημέρωσή τους
για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση.
Τη συγκεκριμένη ημέρα θα γίνουν, από το πρωί ως το μεσημέρι, σειρά παρουσιάσεων από
ομάδα φοιτητών και διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Οι παρουσιάσεις θα εξηγήσουν
την εκπαιδευτική διαδικασία, τον τρόπο σκέψης, τις εργασίες, τα διαφορετικά στάδια, τις
αλλαγές, την καθημερινότητα και το διεθνές δίκτυο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι φοιτητές
αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα διευκρινισθούν το εύρος, οι δυνατότητες και οι
αναφορές, οι τέχνες, τεχνικές και τελευταίες τεχνολογίες της Αρχιτεκτονικής Παιδείας: επίσης,
η σχέση της Αρχιτεκτονικής με την κοινωνία και τον σύγχρονο πολιτισμό, και οι προοπτικές και
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας νέος αρχιτέκτονας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον
υπόλοιπο κόσμο.
Οι φοιτητές του τμήματος θα ξεναγήσουν τους μαθητές στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Την
βιβλιοθήκη, τους χώρους μελέτης, συνάθροισης και τα εργαστήρια της σχολής και θα τους
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μιλήσουν κατ’ ιδίαν για τις διάφορες παράλληλες δραστηριότητές τους. Τις παρουσιάσεις θα
ακολουθήσουν συζητήσεις και ερωταπαντήσεις.

Όσοι μαθητές ή γονείς μαθητών ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων για το
Open House μπορούν να στείλουν δήλωση συμμετοχής με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
archisec@upatras.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα 2610-969913, 2610-997553. Στο email
μπορούν επίσης να σημειώσουν και ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες και φοιτητές του
τμήματος.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Θέμα: Ρύπανση νερού - Πηγές Ρύπανσης – Κίνδυνοι ρύπανσης από
αγροτοβιοµηχανίες - Χρήση μικροοργανισμών για επεξεργασία- Λύση;»
Υπεύθυνη: Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Επίκουρος καθηγήτρια
Εισηγητές: Τεκερλεκοπούλου Αθανασία (Επίκουρος Καθηγήτρια), Τατούλης
Τριαντάφυλλος (Μεταδιδακτορικός ερευνητής), Πατρινού Βασιλική (υποψήφια
διδάκτορας)
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 26410 74 204, email:atekerle@upatras.gr
Ημέρες Υποδοχής: Θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης
Τόπος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων (έδρα Αγρίνιο)
Διάρκεια: Καταμερισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες των 10-15 ατόμων
(διάρκεια δραστηριότητας/ομάδας 45 λεπτά).

Περιεχόμενο:
1.
Τι είναι ρύπανση;
2.
Ρύποι που καταλήγουν στο νερό.
3.
Αστικά λύματα/ αγροβιομηχανικά απόβλητα.
4.
Τρόποι αποφυγής ή περιορισμού της ρύπανσης- Περιβαλλοντική συνείδηση.
5.
Αναγκαιότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων-νερού.
6.
Μέθοδοι επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
7.
Βρήκαμε την λύση;
Επίσκεψη στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων:

Αντιδραστήρες προσκολλημένης και αιωρούμενης
ανάπτυξης
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- Γνωριμία των μαθητών με συστήματα επεξεργασίας νερού/αποβλήτων.
- Γνωριμία και επαφή των μαθητών με εργαστηριακό εξοπλισμό/όργανα.
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ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνη:
Τηλ. επικοινωνίας:
Email:
Ημέρες Υποδοχής:
Χώρος:
Διάρκεια, αριθμός:






Ελευθερία Πυργιώτη, Καθηγήτρια
2610 99 64 48
e. pyrgioti@ece.upatras.gr
Πέμπτη, Παρασκευή (μετά από συνεννόηση)
Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων
30’-40’ παρουσίαση σε ομάδες 15-20 μαθητών

Ηλεκτρικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα,
κεραυνοί.
Συνέπειες πληγμάτων κεραυνών και
μέθοδοι προστασίας κτιριακών,
βιομηχανικών αθλητικών και
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων από
κεραυνούς.
Μέτρα προστασίας από κεραυνούς
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αγαπητοί μαθητές,
το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ιδρύθηκε το
1980. Μαζί με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν τα πρώτα τμήματα στη χώρα
που είχαν ως επιστημονικό αντικείμενο το “νέο”, τότε,
κλάδο. Έναν κλάδο που είναι γενικώς παραδεκτό ότι
επηρεάζει πλέον σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το
Τμήμα στην Πάτρα, που διεθνώς είναι γνωστό ως CEID
(Computer Engineering & Informatics Department), ήταν
το πρώτο με 5ετείς σπουδές επιπέδου μηχανικού που
οδηγούν σε Δίπλωμα που αναγνωρίζεται ως Integrated Master’s. Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε
3 Τομείς (εν συντομία, Υλικού και Αρχιτεκτονικής, Λογικού, Θεμελιώσεων και Εφαρμογών). Τα
πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών αποτελούνται από μαθήματα που παρέχουν ένα
ζυγισμένο μίγμα βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων επί των επιστημονικών αντικειμένων που
συνιστούν την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Τα μετέπειτα
εξάμηνα περιέχουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, καθώς και χρόνο προετοιμασίας της
Διπλωματικής Εργασίας. Η αναγνώριση του Τμήματός μας είναι παγκόσμια, καθώς απόφοιτοί μας
διαπρέπουν επαγγελματικά σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, ως το πρώτο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής που ιδρύθηκε στη χώρα, οι απόφοιτοι έχουν συνεισφέρει από διάφορες θέσεις στην
οργάνωση της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Πολλοί έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της επιστήμης
διεθνώς, ως ερευνητές σε πανεπιστήμια και εργαστήρια. Επομένως, δεν πρέπει να προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι και σήμερα, οι απόφοιτοί μας δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
εύρεση εργασίας που σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Το Τμήμα απαρτίζεται από
καταξιωμένους καθηγητές, με διεθνή αναγνώριση για το έργο τους. Έχει μεταδιδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς που διεξάγουν έρευνα στην αιχμή της τεχνολογίας
των Η/Υ και της Πληροφορικής και διαθέτει εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή υψηλών
προδιαγραφών για την εκπαίδευση των φοιτητών και την διεξαγωγή έρευνας αιχμής. Κατά την
επίσκεψή σας, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποιες από τις πρόσφατες
δραστηριότητές μας και να μάθετε για το Τμήμα και την εκπαίδευση και προοπτικές που παρέχει.
Για να προετοιμαστείτε καλύτερα, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
(www.ceid.upatras.gr) και τις σελίδες των καθηγητών και των εργαστηρίων μας. Σας
περιμένουμε!
Ο πρόεδρος του Τμήματος,
Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής
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Επικοινωνία για τον προγραμματισμό επισκέψεων:
Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ
Email: koutsomi@ceid.upatras.gr, τηλ. 2610996997
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Email: secretary@ceid.upatras.gr, τηλ. 2610996941

Θεματικές Ενότητες 2021-2022
1. Παρουσίαση Τμήματος
2. Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου
3. Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
4. Δραστηριότητες Εργαστηρίου Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας – ICE Lab
5. Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM

1) Παρουσίαση Τμήματος
Θέμα:
Παρουσίαση Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Υπεύθυνος:
Καθ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος
Τηλ. Επικοινωνίας:
2610996911, 2610996941
e-mail:
stratis@ceid.upatras.gr
Βαθμίδες που απευθύνεται:
Λύκειο
Ημέρες υποδοχής:
Κατόπιν συνεννόησης
Χώρος:
Αίθουσα διδασκαλίας
Ιστοσελίδα:
http://www.ceid.upatras.gr
Διάρκεια:
45΄
Αριθμός μαθητών/ομάδες:
Έως 60
Σύντομη περιγραφή
Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
ιδρύθηκε το 1980 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα
τμήματα της χώρας που παρείχε σπουδές αμιγώς
στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των
υπολογιστών. Στα πλαίσια της δράσης αυτής οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν
στους χώρους του τμήματος και να ενημερωθούν
για την εκπαίδευση και τις προοπτικές που παρέχει.
Θα γίνει παρουσίαση της δομής και της οργάνωσης
του τμήματος, του προγράμματος σπουδών και της
έρευνας που διεξάγεται στους τομείς και τα εργαστήριά του. Έτσι οι μαθητές μπορούν να
αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις απαιτήσεις του τμήματος, τα μοναδικά χαρακτηριστικά
του, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει στους αποφοίτους του.
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2) Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου
Θέμα:
Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου
Υπεύθυνος:
Καθ. Χρήστος Ζαρολιάγκης, Δρ. Μάνος Γεωργουδάκης
Τηλ. Επικοινωνίας:
2610996950, 2610996935
e-mail:
zaro@ceid.upatras.gr, georgoudakis@ceid.upatras.gr
Βαθμίδες που απευθύνεται:
A-βάθμια & Β-βάθμια εκπαίδευση
Ημέρες υποδοχής:
κατόπιν συνεννόησης
Χώρος:
Υπολογιστικό Κέντρο
Ιστοσελίδα:
https://www.ceid.upatras.gr/el/ypologistiko-kentro
Διάρκεια:
20΄ ανά ομάδες
Αριθμός μαθητών/ομάδες:
Έως 60
Σύντομη περιγραφή
Το
Εργαστήριο
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
(Υπολογιστικό Κέντρο) του Τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής είναι το
βασικό εργαστήριο για την εκπαίδευση των φοιτητών στο
λογισμικό και οι υποδομές του χρησιμοποιούνται από
διάφορα μαθήματα. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο
(Αίθουσα Κεντρικών Υπολογιστών & Δικτυακών
Συστημάτων- Computer Room) στον οποίο βρίσκεται ο
κύριος όγκος του κεντρικού εξοπλισμού Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τμήματος. Παράλληλα, το ΕΗΥ ερευνά, σχεδιάζει,
αναπτύσσει και παρέχει τις κεντρικές ΤΠΕ του Τμήματος, οι οποίες στηρίζουν την εκπαίδευση,
την έρευνα και την ανάπτυξη.
Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη κυρίως στην
ασφάλεια της πληροφορίας και των πληροφοριακών
συστημάτων, στα λειτουργικά συστήματα, τις
δικτυακές τεχνολογίες υψηλών ταχυτήτων, τις
τεχνολογίες διαδικτύου, τις νέες και καινοτόμες
υπηρεσίες, τις τεχνολογίες πλέγματος, τις εφαρμογές
κινητών συσκευών, τα συστήματα σύγχρονης και
ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης,
τα
συστήματα
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Η ξενάγηση στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΤΜΗΥΠ
περιλαμβάνει:
 Περιγραφή του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας των τερματικών του Υ/Κ
 Περιγραφή και επίδειξη των μέτρων ασφαλείας που διαθέτει το Υ/Κ τόσο από φυσικές
καταστροφές όσο και κακόβουλη πρόσβαση
 Συνοπτική περιγραφή της υποδομής του Υ/Κ – hardware
 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους χρήστες
 Διασύνδεση – δικτύωση του Υ/Κ με το δίκτυο του ΤΜΗΥΠ
 Περιγραφή των εργασιών / καθηκόντων στο Υ/Κ
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3) Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
Θέμα:
Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
Υπεύθυνος:
Ερευνητική Ομάδα AIGROUP: Καθ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης.
κ. Ελένη Βογιατζάκη
Τηλ. Επικοινωνίας:
2610996956 (κ. Βογιατζάκη)
e-mail:
ihatz@ceid.upatras.gr, evoyiatzaki@ceid.upatras.gr
Βαθμίδες που απευθύνεται:
Γυμνάσιο, Λύκειο
Ημέρες υποδοχής:
Κατόπιν συνεννόησης
Χώρος:
Αμφιθεατρική αίθουσα
Ιστοσελίδα:
http://aigroup.ceid.upatras.gr
Διάρκεια:
30-40 λεπτά
Αριθμός μαθητών/ομάδες:
Εξαρτάται από την χωρητικότητα της αίθουσας
Σύντομη περιγραφή:
Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούν ένα σημαντικά ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη
στήριξη των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης και παρέχουν δυνατότητες στους
εκπαιδευόμενους να παρατηρούν και να πειραματίζονται με φαινόμενα και διαδικασίες
Η ομάδα μας έχει αναπτύξει διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά που στηρίζονται στην τεχνολογία
των εικονικών κόσμων, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών έργων του προγράμματος Erasmus+, όπως:
AVARES
(διδασκαλία
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας),
VR4STEM
(επιχειρηματικότητα στο χώρο των STEM:
Science,
Technology,
Engineering,
Mathematics),
World
of
Physics
(διδασκαλία εννοιών Φυσικής ΓυμνασίουΛυκείου),
BIZ4FUN
(απόκτηση
δεξιοτήτων γενικής επιχειρηματικότητας), AGRIENT (απόκτηση
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα), NET (επιμόρφωση καθηγητών στη
χρήση νέων τεχνολογιών).
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες της
τεχνολογίας εικονικών κόσμων, αλλά και άλλων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), στην εκπαίδευση και θα γίνει επίδειξη ορισμένων από τα παραπάνω παραδείγματα
τέτοιων λογισμικών.
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4) Δραστηριότητες Εργαστηρίου Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας – ICE Lab
Εργαστήριο Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας
Intelligent Computing & Engineering Lab
Υπεύθυνος:
Καθηγητής Χρήστος Ζαρολιάγκης
Τηλ. Επικοινωνίας:
2610996912
e-mail:
zaro@ceid.upatras.gr
Βαθμίδες που απευθύνεται:
A-βάθμια & Β-βάθμια εκπαίδευση
Ημέρες υποδοχής:
κατόπιν συνεννόησης
Χώρος:
Αίθουσα Τμήματος Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής
Ιστοσελίδα:
https://icelab.upatras.gr/
Διάρκεια:
15΄ ανά ομάδες
Αριθμός μαθητών/ομάδες:
60
Σύντομη περιγραφή
Το Εργαστήριο ICE Lab έχει σκοπό τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας σε
θέματα που αφορούν θεμελιώδη ζητήματα ευφυούς αλγοριθμικής τεχνολογίας, βελτιστοποίησης
και ασφάλειας συστημάτων και δικτύων ευρείας κλίμακας, καθώς και με την πρακτική
εφαρμογή των προκυπτουσών μεθόδων και αρχών σε πραγματικά σενάρια και καταστάσεις.

Εστιάζει την έρευνά του στην ανάπτυξη ευφυών εργαλείων για το χειρισμό συστημάτων και
δικτύων ευρείας κλίμακας, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευφυή υπολογιστική
και τεχνολογία καθώς και στη μοντέρνα επιστήμη δεδομένων. Στόχος είναι η διεξαγωγή
θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η δημιουργία αναγκαίας κρίσιμης μάζας
ερευνητών για την αποδοτική αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης, ασφαλούς &
αξιόπιστης επικοινωνίας, καθώς και αναπαράστασης και χειρισμού δεδομένων σε συστήματα
και δίκτυα ευρείας κλίμακας.
Οι Τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο ICE Lab περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες βασικές και εφαρμοσμένες ερευνητικές επιστημονικές περιοχές:
 Ευφυής Αλγοριθμική Τεχνολογία – Intelligent Algorithm Engineering
 Αποκεντρωμένος Υπολογισμός & Νεφοϋπολογιστική – Decentralized & Edge/Cloud/IoT
Computing
 Υπολογιστική Δεδομένων & Κλιμακωσιμότητας – Data-driven and scalable computing
 Βελτιστοποίηση Υποστήριξης Αποφάσεων – Optimization Engines for Decision Support
 Υπηρεσίες και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – Intelligent Transport Systems and Services
 Έξυπνη Υπολογιστική Πόλεων και Κινητικότητας – Smart Computing for Cities and
Mobility
 Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων – Cryptography and Information Security
 Εμβυθιστικά Περιβάλλοντα – Immersive Environments (Augmented/Virtual/Mixed Reality)
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Η παρουσίαση της ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου ICE Lab θα εστιάσει σε
υπηρεσίες/εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών και κινητικότητας σε έξυπνες πόλεις,
εξηγώντας τη σημασία της ευφυούς αλγοριθμικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη αποδοτικών
εφαρμογών σε αυτά τα πεδία.
Βέλτιστες Διαδρομές σε Οδικά Δίκτυα
 Πώς μετακινείται κανείς
βέλτιστα σε ένα οδικό
δίκτυο του οποίου οι
κυκλοφοριακές
συνθήκες
μεταβάλλονται με τον
χρόνο;
 Τι
συμβαίνει
σε
έκτακτες
περιπτώσεις
(ατύχημα, έργα, κλπ);

Προσωποποιημένες Τουριστικές Περιηγήσεις
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Οικοσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης
Υπηρεσίες έξυπνης στάθμευσης προς πολίτες καθώς και ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες

5) Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM
Θέμα:
Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM
Υπεύθυνος:
Καθ. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου
Τηλ. Επικοινωνίας:
2610996993
e-mail:
vasilis@ceid.upatras.gr
Βαθμίδες που απευθύνεται:
Λύκειο
Ημέρες υποδοχής:
Κατόπιν συνεννόησης
Χώρος:
Εργαστήριο MDAKM
Ιστοσελίδα:
http://mdakm.ceid.upatras.gr/index.php/en/home/
Διάρκεια:
30΄ ανά ομάδa
Αριθμός μαθητών/ομάδες:
15 μαθητές ανά ομάδα, μέγιστο 15 μαθητές

40

Σύντομη περιγραφή:
Σύντομη επίδειξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου προσαρμοσμένες στις
ανάγκες μαθητών Λυκείου:
 Επίδειξη έξυπνου γιλέκου για την καταγραφή φυσιολογικών σημάτων σε ηλικιωμένους.
 Σύντομη επίδειξη συστήματος ανίχνευσης πτώσης μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου
 Σύντομη επίδειξη επεξεργασίας (συμπλήρωσης εικόνων)
 Σύντομη επίδειξη επεξεργασίας ιατρικών εικόνων μαγνητικής τομογραφίας για
αναγνώριση και τμηματοποίηση εγκεφαλικών όγκων.
Οι επιδείξεις θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και
Διαχείρισης Γνώσης (MDAKM) σε μικρές ομάδες μαθητών μέχρι 15 ατόμων (λόγω του
περιορισμού στο χώρο) και έπειτα από συνεννόηση με τον διευθυντή του εργαστηρίου.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθηγητής Δημήτρης Μούρτζης,
Διευθυντής, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού(LMS)
Τηλ. επικοινωνίας για επίσκεψη: +30 2610 910160
e-mail: mourtzis@lms.mech.upatras.gr
Site: http://www.mead.upatras.gr/didaskontes/mourtzis/
“When mechanical engineers rest, the world rusts”
(Ομάδες των 30 μαθητών / Χρόνος επίσκεψης 120’)





Περιγραφή της δράσης:
Νέες Τεχνολογίες στην Επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού
Ξενάγηση σε Εργαστήρια του Τμήματος
Αναφορά στις επαγγελματικές προοπτικές του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού
ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ






Κατασκευαστικός Τομέας
(Division of Design & Manufacturing)
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
(Division of Applied Mechanics, Technology of Materials and Biomechanics)
Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
(Division of Energy, Aeronautics & Enviroment)
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης
(Division of Management & Organization Studies)
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Machine Shop – Equipment
Purchased and maintained using LMS RD funds
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Θεματικές Ενότητες
1. Καινοτόμες Παραγωγικές Διεργασίες
 3D Printing
 Ταχεία πρωτοτυποποίηση
 Κατασκευές και κατεργασίες υλικών σε
νάνο-κλίμακα
 Κατεργασίες με χρήση laser
 Προηγμένες τεχνολογίες λείανσης
 Εκτίμηση Ζωής Προϊόντος & Σχεδιασμός
για Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση

2. Σχεδιασμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής
 Προγραμματισμός παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
 Ηλεκτρονική δικτύωση επιχείρησης και εφαρμογές
πληροφορικής βασισμένες σε τεχνολογίες
διαδικτύου
 Εφαρμογές σύγχρονης ανάπτυξης προϊόντων
 Ευέλικτα συστήματα παραγωγής

3. Προηγμένες Τεχνικές Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού με χρήση VR
 Προσομοίωση και επαλήθευση διεργασιών
 Εξομοίωση ψηφιακών ανθρωποειδών
 Εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας
 Εργονομία και ασφάλεια
 Χρησιμοποίηση προγνωστικών & διαγνωστικών
εργαλείων

Θεματικές Φοιτητικές Ομάδες
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1. FORMULA STUDENT
Η Formula Student είναι διεθνής διαγωνισμός για φοιτητές μηχανικούς που περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου
“formula”.
Δυνατότητες Συμμετοχής
 Class 3: Ολοκληρωμένες μελέτες και σχέδια του μονοθέσιου
 Class 2: Ελάχιστη προϋπόθεση η κατασκευή του πλαισίου
 Class 1: Έτοιμο μονοθέσιο που διαγωνίζεται
στατικά και δυναμικά
 Class 1 200: Μονοθέσια που διαγωνίζονται για
δεύτερη χρονιά
Πότε και πού διεξάγεται






FSAE – ΗΠΑ (Μάιο)
Formula Student – UK (Ιούλιο)
Formula Student – GERMANY (Αύγουστο)
FSAE – ITALIA (Σεπτέμβριο)
FSAE – AUSTRALASIA (Δεκέμβριο)

Συμμετοχή
 Πάνω από 150 προπτυχιακοί φοιτητές του
Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής (LMS)
και Αυτοματισμού έχουν εμπλακεί από το 2001
 Πάνω από 50 προπτυχιακοί φοιτητές έχουν
λάβει μέρος στους διαγωνισμούς
Διακρίσεις
1. Διαγωνισμός FS 2002 (Leicester – UK) - Class
3
 Η πρώτη ελληνική συμμετοχή
 4η θέση στο σκέλος του διαγωνισμού που αφορά στον σχεδιασμό
2. Διαγωνισμός FS 2003 (Leicester – UK) - Class 2
 1η θέση στο σκέλος του διαγωνισμού που αφορά στον σχεδιασμό
 1η θέση στο σύνολο
3. Διαγωνισμός FS 2006 (Leicester – UK) - Class 2
 1η θέση στο σκέλος του διαγωνισμού που αφορά στον σχεδιασμό
 1η θέση στο σύνολο
4. Διαγωνισμός FS 2008 (Silverstone – UK) – Class 1 200
 4η θέση στο σύνολο
 2η θέση στο σκέλος του διαγωνισμού που αφορά στο σχεδιασμό
5. Διαγωνισμός FS 2014 (Czech) – Class 1
 1η θέση στο σύνολο
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2. YOUNG ENGINEERS SATELLLITE 2 (YES2)

3. ATLAS PROJECT
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4. AIRCRAFT DESIGN
Preliminary Design
General aircraft configuration
Airfoil and wing analysis and design
Student projects
Aircraft and helicopter design (presentation)
Lab exercises of aircraft design with open source software
Design of general aircraft configuration with the provided software
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«Σπουδάζω Πολιτικός Μηχανικός!»
Γενική συντονίστρια της δράσης και του συντονισμού των επισκέψεων στο τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών: κα Μαρία Δημητριάδη, μέλος ΕΤΕΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: mdimitr@upatras.gr
Α. Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Υπεύθυνος: Θαν. Τριανταφύλλου, Καθηγητής , Πρόεδρος Τμήματος
Στοιχεία επικοινωνίας: ttriant@upatras.gr
Διάρκεια: 45 λεπτά
Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.

Σύντομη περιγραφή: Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του επαγγέλματος
του Πολιτικού Μηχανικού, των πεδίων επαγγελματικής δραστηριότητας των αποφοίτων του
Τμήματος, και της έρευνας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

Β. Επίσκεψη σε Εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών
1. Εργαστήριο Κατασκευών. Υπεύθυνος: Σ. Μπούσιας (sbousias@upatras.gr)
2. Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών. Υπεύθυνος: Αικ. Παπανικολάου
(kpapanic@upatras.gr)
3. Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής. Υπεύθυνος: Παν. Πελέκης (ppelekis@upatras.gr)
4. Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής. Υπεύθυνος: I. Δήμου (gidimou@upatras.gr)
5. Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος. Υπεύθυνος: I. Μαναριώτης
(i.d.man@upatras.gr)
6. Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων.
Υπεύθυνος: Αθ. Χασιακός (a.chassiakos@upatras.gr)
7. Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών. Υπεύθυνος: Π. Τριανταφυλλίδης
(ptriant@upatras.gr)
Διάρκεια: 30 λεπτά ανά Εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετακίνησης
εντός του Τμήματος.
Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.
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ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ιστοσελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών: http://www.chemeng.upatras.gr

Από τον Σεπτέμβρη του 2017 το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών έγινε το πρώτο στην Ελλάδα τμήμα ΑΕΙ του οποίου το
δίπλωμα πιστοποιήθηκε μέσω του IChemE και του EngC στο επίπεδο 7 του
ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων ως Integrated Master of Engineering. Το
επίπεδο αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια, συμπεριλαμβάνει τον
πρώτο και τον δεύτερο (μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών (master).
Η πιστοποίηση του IChemE επιφέρει επιπλέον την απονομή της πιστοποίησης
του σήματος ποιότητας “EURACE (EURopean ACcredited Engineer)” της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την αυτόματη απονομή του τίτλου “Chartered Engineer” στους αποφοίτους μας.

Υπεύθυνη προγραμματισμού: Σουζάννε Μπρόσντα, ΕΔΙΠ Τμ. Χημικών
Μηχανικών
Στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 2610-96 27 56, κιν : 69 44 86 67 71,
E-mail: brosda@chemeng.upatras.gr
Ημερομηνία: Το πρόγραμμα προσφέρεται για Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
μεταξύ 9:30 έως 14:00 κατόπιν συνεννοήσεως με την υπεύθυνη της δράσης.
Μπορεί να φιλοξενηθεί ομάδα έως είκοσι πέντε (25) μαθητών.
Η επίσκεψη περιλαμβάνει την κεντρική παρουσίαση (εισαγωγή) και έως τρείς θεματικές
ενότητες. Για τις θεματικές ενότητες, οι οποίες θα λάβουν χώρα στα ερευνητικά εργαστήρια του
Τμήματος, θα γίνει καταμερισμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ομάδες των δέκα (5-8)
ατόμων.

Το διάρκειας 2 ωρών πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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Κεντρική παρουσίαση: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ, Η ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Εισηγητής: Πέτρος Κουτσούκος, Καθηγητής
Ακροατήριο: ομάδα ~25 μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου
Διάρκεια: 45 min

Τι είναι ο Χημικός Μηχανικός;

Περιεχόμενα
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Χημικές αντιδράσεις. Πώς αλλάζει ο κόσμος;
Η Χημική Μηχανική καθαρίζει το περιβάλλον.
Η Χημική Μηχανική, η ασπίδα του περιβάλλοντος.
Τα πολυμερή είναι παντού.
Παράγοντας καθαρή ενέργεια. Το κελί καυσίμου.
Παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Προβλέποντας τις εξελίξεις: Μοντέλα και υπολογιστές στην
Χημική Μηχανική.
Διείσδυση στα άδυτα του μικρόκοσμου του καταλύτη από
παράθυρο χημικού αντιδραστήρα.
Ταξίδι στο Νάνο Σύμπαν με το AFM.
Μελέτη της δομής των πρωτεϊνών μέσω κρυσταλλογραφίας
ακτίνων Χ.

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Γυμνάσιο και Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο
Λύκειο

1η Θεματική ενότητα: «Χημικές αντιδράσεις. Πώς αλλάζει ο κόσμος»
Εισηγητής: Πέτρος Κουτσούκος, Καθηγητής
Διάρκεια: 20-30 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 25 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου
(1) Το ηφαίστειο: Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (ανάφλεξη-θέρμανση-διχρωμικού
αμμωνίου- σε απαγωγό)
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(2) Ιδιότητες των μετάλλων: Η δραστικότητά τους ανάλογα με τη θέση τους στον ΠΠ:
Νάτριο και Κάλιο σε νερό. Σίδηρος και Ψευδάργυρος σε οξύ.
(3) Οξείδωση οργανικών ενώσεων: Η οξείδωση της γλυκερίνης (Υπερμαγγανικό Κάλιο
και γλυκερίνη)-απαγωγός.
(4) Η οξείδωση του ψευδαργύρου από το νιτρικό αμμώνιο (απαγωγός).
(5) Μέτρηση σκληρότητας νερού με τιτλοδότηση.
(6) Αντίδραση καταβύθισης (Χρωμικό Κάλιο και νιτρικός μόλυβδος)-Δημιουργία
κρυστάλλων σε διαλύματα.
2η Θεματική ενότητα: «Η Χημική Μηχανική καθαρίζει το περιβάλλον»
Εισηγητές: Μιχάλης Κορνάρος και Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητές
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου
(1) Ωχ, ξέβαψαν τα jeans. Αποχρωματισμός διαλύματος νηματοβαφών με... ενεργό οξυγόνο.

Αποχρωματισμός διαλύματος

Ερευνητική μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης

(2) Κάνε τα «σκουπίδια» ενέργεια. Παραγωγή βιοαερίου από αγροβιομηχανικά απόβλητα. Η
Αναερόβια Χώνευση (Α.Χ.) είναι μια βιολογική διεργασία παραγωγής βιοαερίου (μίγμα
μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα) χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη διάφορες πηγές
βιομάζας.
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3η Θεματική ενότητα: «Η Χημική Μηχανική, η ασπίδα του περιβάλλοντος»
Εισηγητής: Δημήτρης Βαγενάς, Καθηγητής
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου
(1) Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων (χαρτοβιομηχανίας, βρώσιμης ελιάς,
τυροκομείου) και στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α με ηλεκτροχημική οξείδωση και
απομάκρυνση νιτρικού αζώτου από το πόσιμο νερό με ηλεκτροκροκίδωση.

Απόβλητο χαρτοβιομηχανίας

Ηλεκτροκροκίδωση πόσιμου νερού

(2) Αυτότροφη υδρογονοτροφική απονιτροποίηση πόσιμου νερού για καταπολέμηση
ρύπανσης υδάτων από ενώσεις του αζώτου εξαιτίας των λιπασμάτων.

Υδρογονοτροφική απονιτροποίηση πόσιμο
νερού

Δείγματα COD, NO2—N και απορρόφησης
χρώματος
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4η Θεματική ενότητα: «Τα πολυμερή είναι παντού»
Εισηγητής: Γεώργιος Πασπαράκης, Αναπλ. Καθηγητής
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου

α
π
ο
λ
υ
μ
ε
ρ
ή





στην καθημερινή μας ζωή.
Πώς παράγονται τα πολυμερή;
Τι ιδιότητες έχουν;
Πώς τις μελετάμε;
Πώς συνδέονται με τις εφαρμογές;
Μηχανικές
Ιδιότητες

Θερμικές
Ιδιότητες

Ρεολογικές
Ιδιότητες

Μοριακές
Ιδιότητες
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5η Θεματική ενότητα: «Παράγοντας καθαρή ενέργεια. Το κελί καυσίμου»
Εισηγητές: Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου

(1) Αναπαράσταση της λειτουργίας του κελιού καυσίμου (παρουσίαση με power
point).
(2) Τα μέρη ενός κελιού καυσίμου (επίδειξη πραγματικού κελιού).
(3) Λειτουργία ενός κελιού καυσίμου (επίδειξη λειτουργίας στο εργαστήριο).

6η Θεματική ενότητα: «Η Παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά»
Εισηγητές: Δημήτρης Κουζούδης, Καθηγητής, και Σουζάννε Μπρόσντα, ΕΔΙΠ
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου
(1) Πώς παράγουμε ενέργεια από τα
φωτοβολταϊκά, πώς θα τροφοδοτήσουμε
με ρεύμα απλές ηλεκτρικές συσκευές (μια
λάμπα,
φόρτιση
μιας
μπαταρίας)
απ’ευθείας από τα φωτοβολταϊκά και πώς
θα δώσουμε ρεύμα στο δίκτυο της ΔΕΗ;
(2) Η σχέση του ρεύματος, της τάση και της
ηλεκτρικής ισχύος σε ένα φωτοβολταϊκό
κύτταρο.
(3) Οι βέλτιστες συνθήκες για τη λειτουργία
ενός πάνελ φωτοβολταϊκών σε ένα
κύκλωμα με ένα γνωστό φορτίο. Η
απόδοση ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου
σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
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7η Θεματική ενότητα: «Προβλέποντας τις εξελίξεις: Μοντέλα και υπολογιστές στην
Χημική Μηχανική»
Εισηγητές: Ιωάννης Τσαμόπουλος και Ιωάννης Δημακόπουλος, Καθηγητές
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 25 μαθητών Λυκείου

(1)

Δυναμική Φυσαλίδων

(α)

(β)

Απομάκρυνση φυσαλίδων από δομικά
Παγίδευση φυσαλίδων αέρος σε πολλά τρόφιμα
προϊόντα (π.χ. τσιμέντο) μέσω δονήσεων για βελτίωση της γεύσης και της υφής τους (π.χ.
σοκολάτα, κέτσαπ)
(2) Πολυφασικές ροές.
(3) Ροές διάβροχης.
(4) Κίνηση φυσαλίδων σε πολυμερικά διαλύματα.
8η Θεματική ενότητα: «Διείσδυση στα άδυτα του μικρόκοσμου του καταλύτη από
παράθυρο χημικού αντιδραστήρα, επιβαίνοντας σε ένα laser»
Εισηγητής: Σογομών Μπογοσιάν, Καθηγητής
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Λυκείου
(1) Οπτικοί διαφανείς χημικοί αντιδραστήρες. Ακτινοβόληση καταλυτών με laser.
(2) Από το ερυθρό στο ιώδες. Μονοχρωματικές ακτινοβολίες.
(3) Υαλουργείο. Μορφοποίηση γυαλιού με φλόγα.

Το laser σε λειτουργία

Υαλουργός σε δράση
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9η Θεματική ενότητα: «Ταξίδι στο Νάνο Σύμπαν με το AFM»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γαλιώτης, Καθηγητής
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο: ομάδα 5-8 μαθητών Λυκείου
Με το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), δημιουργούμε εικόνες των ατόμων που
βρίσκονται πάνω σε μια επιφάνεια ή μέσα σ' αυτήν. Η λειτουργία του AFM βασίζεται στη
σάρωση που εκτελεί μια λεπτή κεραμική ή ημιαγώγιμη βελόνα, πάνω από μια επιφάνεια,
κατά τον ίδιο περίπου τρόπο που η βελόνα ενός πικάπ σαρώνει τα αυλάκια ενός δίσκου
βινυλίου. Η αιχμή της βελόνας τοποθετείται στην άκρη ενός βραχίονα που μπορεί να
ταλαντεύεται, όπως περίπου ένας βατήρας καταδύσεων. Καθώς η ακίδα σαρώνει την
επιφάνεια, έλκεται η απωθείται από αυτήν, με αποτέλεσμα ο βραχίονας να αποκλίνει από
τη θέση του. Οι αποκλείσεις του βραχίονα καταγράφονται από μια δέσμη λέιζερ, που
ανακλάται από το βραχίονα σε κατάλληλο φωτοανιχνευτή. Το γράφημα της απόκλισης της
δέσμης λέιζερ σε σχέση με τη θέση της ακίδας πάνω στην επιφάνεια του δείγματος, μας
δίνει την ανάλυση της επιφάνειας σε όρη και κοιλάδες που περιέχει αυτή. Δηλαδή μας δίνει
τη μορφολογία της επιφάνειας.
(α)

(β)

Τυπική διάταξη λειτουργίας του AFM

Μορφολογία της επιφάνειας του χαλκού

Το AFM μπορεί να δουλέψει είτε με την ακίδα σε επαφή με το δείγμα, είτε με την ακίδα να
χτυπά ελαφρά την επιφάνεια όπως περίπου κάνουν οι τυφλοί με τα μπαστούνια τους
(tapping mode). Με την λειτουργία tapping καταγράφονται οι μεταβολές που
παρατηρούνται ως προς τη σκληρότητα της επιφάνειας ή ως προς την τάση προσκόλλησης
της ακίδας στην επιφάνεια. Με τη μέθοδο της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης,
πετυχαίνουμε διακριτική ικανότητα επί της επιφανείας από Angrstroms μέχρι μερικά μικρά
του μέτρου. Η ακτίνα της ακίδας είναι της τάξης των 20 νανομέτρων. Η δύναμη που
ασκείται μεταξύ ακίδας και επιφάνειας είναι της τάξης των 10-11 έως 10-6 Ν.
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10η Θεματική ενότητα: «Μελέτη της δομής των πρωτεϊνών μέσω κρυσταλλογραφίας
ακτίνων Χ»
Εισηγήτρια:
Μαρία Δημαρόγκωνα, Επικ. Καθηγήτρια
Διάρκεια: 20 λεπτά
Ακροατήριο:
ομάδα 5-8 μαθητών Γυμνασίου ή Λυκείου

1) Κρυστάλλωση πρωτεϊνών

2) Συλλογή δεδομένων περίθλασης σε πηγές συχροτρονικής ακτινοβολίας και επίλυση δομής
με ειδικά υπολογιστικά προγράμματα για ανάλυση της δομής.

Διάγραμμα ποιότητας πρωτεϊνικού μοντέλου
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Ηλεκτρονιακή πυκνότητα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Σ. Νικολαρόπουλος, Καθηγητής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μ. Φουστέρης, Αναπλ. Καθηγητής
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 962391-92
Τόπος: Εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής
Διάρκεια: Οι μαθητές των σχολείων θα χωρίζονται σε ομάδες των 15-20 ατόμων και θα
ξεναγούνται κυκλικά στους εργαστηριακούς χώρους (περίπου 30 min/Εργαστήριο).

Επίσκεψη:
Εργαστήριο
Ανοσολογίας

Μοριακής

Βιολογίας

και

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2003. Είναι σε στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και Επιχειρηματικά Σχήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Στο εργαστήριο πραγματοποιείται έρευνα στο πεδίο των: Βιοχημεία, Ανοσολογία, Μοριακή και
Δομική Βιολογία. Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής, στο Πανεπιστήμιο
Πατρών δραστηριοποιείται στα εξής θεματικά:
 μελέτη του ιού SARS-CoV-2, της δομής και της παθοφυσιολογίας του, των μεταλλαγών και
των επιπτώσεών τους στη μεταδοτικότητα και τη νόσο
 αντι-COVID-19 εμβόλια, ανοσοποίηση, ανοσία, ρυθμιστικά θέματα, παρενέργειες
 μελέτη των κανναβινοειδών ουσιών και στη διευκρίνηση του ρόλου τους στην αντιμετώπιση
της φλεγμονής και αυτοάνοσων νοσημάτων και στην αξιοποίησή τους στη Θεραπευτική για
επούλωση, αντιμετώπιση του οξειδωτικού stress, την ευεξία, την αντιγήρανση κλπ
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Επίσκεψη: Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής
“Θεραπεία προσαρμοσμένη στα μέτρα σου”
Σύντομη ομιλία - Ξενάγηση στο Εργαστήριο
Επίσκεψη: Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
“Προηγμένες Μορφές Φαρμάκων-Νανοφάρμακα”
Παρουσίαση (30 min) και ξενάγηση (15 min) στο Εργαστήριο.
Η φαρμακευτική Τεχνολογία είναι η επιστήμη του σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και
ελέγχου ποιότητας των φαρμακομορφών. Οι φαρμακομορφές είναι τα συστήματα χορήγησης
των φαρμάκων (βιοδραστικών ουσιών), αποτελούν δηλαδή τον τρόπο παρουσίασης των
φαρμάκων στο βιολογικό σύστημα. Οι φαρμακομορφές διευκολύνουν την λήψη των φαρμάκων
και «φροντίζουν» για την διατήρηση της αποτελεσματικότητας αυτών μέχρι την λήψη τους από
τους ασθενείς. Εξασφαλίζουν επίσης επιθυμητά χαρακτηριστικά στην φαρμακολογική δράση
των φαρμάκων που αφορούν τον χρόνο (έναρξη και διάρκεια δράσης) και τον τόπο (κύτταρα
στόχος) της δράσης. Το εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας
διδάσκει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής τον
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και αξιολόγηση συμβατικών (δισκία, καψάκια, ενέσιμα,
σιρόπια κ.α.) και μοντέρνων (μικροσφαίρες, λιποσώματα, πολυμερικά συστήματα μεμβράνης
και μήτρας κ.α.) συστημάτων χορήγησης φαρμάκων και Καλλυντικών και διεξάγει
πρωτοποριακή έρευνα στην φαρμακευτική νανοτεχνολογία που αφορά σε ελεγχόμενη και
στοχευμένη χορήγηση φαρμακευτικών και διαγνωστικών παραγόντων με την βοήθεια
πολυλειτουργικών νανοσυστημάτων (πολυμερικά νναοσωματίδια, υβριδικά μαγνητικά
νανοσωματίδια, λιποσώματα κ.α.).
Επίσκεψη: Εργαστήριο Σχεδιασμού & Προσομοίωσης Βιοδραστικών ΜορίωνΕργαστήριο NMR
59

“Ξενάγηση στον μικρόκοσμο των πρωτεϊνών - Σύγχρονες τάσεις στη μελέτη της δομής, στην
κατανόηση της λειτουργίας πρωτεϊνών/DNA/RNA και στο σχεδιασμό φαρμακευτικών
ενώσεων“
Σύντομη ομιλία - Ξενάγηση στο Εργαστήριο
Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος
Φαρμακευτικής, στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, δραστηριοποιείται στη μελέτη
πρωτεϊνικών (εμπλουτι-σμένων σε
σταθερά ισότοπα, όπως 2H, 13C, 15N), εν
δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω
της φασματοσκοπίας βιομοριακού,
πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Η
Φασματοσκοπία
NMR
(Nuclear
Magnetic
Resonance),
αποτελεί
αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού τριδιάστατων δομών βιοπολυμερών, σε διάλυμα (πεπτίδια,
πρωτεΐνες, DNA/RNA, κ.α.) με ατομική ανάλυση συγκρίσιμη με αυτή της κρυσταλλογραφίας
ακτίνων-Χ. Για τον εμπλουτισμό των πρωτεϊνών σε ισότοπα 13C και 15Ν >98% (φυσική
αναλογία 1.11% και 0.37% αντίστοιχα) ή/και σε 2Η σε αναλογία 70-98%, η ερευνητική ομάδα
χρησιμοποιεί μεθόδους μοριακής βιολογίας.
Η ομάδα του Τμήματος Φαρμακευτικής εφαρμόζει τις παραπάνω προσεγγίσεις στην μελέτη
της δομής, δυναμικής και αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών με ογκοκατασταλτική δράση, αιμοπρωτεϊνών και ενζύμων τα οποία συμμετέχουν σε σηματοδοτικά μονοπάτια, μεμβρανικών
υποδοχέων, ιικών πρωτεϊνών κ.α. Χάρη στις πρόσφατες δραστηριότητες του στο πεδίο του
Βιομοριακού NMR από το 2013, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει κι
εγκαταστήσει έναν μοντέρνο Φασματογράφο NMR, 700 MHz, εφοδιασμένο με
κρυογονικά ψυχόμενη probe, και κατάλληλο για μελέτες πρωτεϊνών μεγάλου μοριακού
βάρους (>25 kDa), μοναδικό στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο.
http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy
Επίσκεψη: Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας
“Φάρμακα από Φυτά” (Φ.Ν. Λάμαρη, Β. Μαγκαφά) Εισήγηση - Ξενάγηση στο Εργαστήριο
Τα περισσότερα φάρμακα τα
οποία κυκλοφορούν ακόμα και
σήμερα
είναι
φυσικής
προέλευσης,
δηλαδή
είναι
χημικές ενώσεις οι οποίες
βρέθηκαν σε φαρμακευτικά φυτά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που ήξεραν τις
φαρμακευτικές ιδιότητες των βοτάνων. Σήμερα σε πολλά εργαστήρια σε πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα και φαρμακοβιομηχανίες οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τις
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ενώσεις (φυσικά προϊόντα) που περιέχουν τα φυτά και να δουν σε ποια ασθένεια θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν, καθώς υπάρχει μεγάλος ανεξερεύνητος πλούτος. Πέραν των
φυτών, η έρευνα αυτή (φαρμακογνωσία) εκτείνεται σε μικροοργανισμούς και ζωικούς
οργανισμούς που υπάρχουν στις θάλασσες. Ήδη κυκλοφορούν φάρμακα από θαλάσσιους
οργανισμούς. Με αυτή τη γνώση γίνεται αντιληπτό ότι τα φυσικά προϊόντα δεν είναι κατ’
ανάγκη ασφαλή και αθώα καθώς τα ισχυρότερα αντιβιοτικά και αντικαρκινικά είναι φυσικά
προϊόντα. Αυτή η παρατήρηση αφορά τα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα και τα
συμπληρώματα διατροφής που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Επίσκεψη: Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
“Ο ρόλος του Φαρμακοχημικού στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων”
Σύντομη ομιλία - Ξενάγηση στο Εργαστήριο
Η Φαρμακευτική Χημεία ασχολείται με την ανακάλυψη, τον σχεδιασμό, τη σύνθεση και
την ταυτοποίηση νέων βιοδραστικών μορίων. Αποβλέπει στην παραγωγή νέων χημικών
ενώσεων, συνήθως μικρών οργανικών μορίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά είτε
ως υποψήφιοι θεραπευτικοί παράγοντες ή ως “χημικά εργαλεία” για την μελέτη και
κατανόηση φυσιολογικών ή/και παθολογικών λειτουργιών του οργανισμού.
Συνεπώς, ο ρόλος του Φαρμακοχημικού
είναι κομβικός στην πορεία ανακάλυψης
νέων φαρμάκων. Δεν περιορίζεται απλώς
στην σύνθεση μίας νέας χημικής ένωσης,
αλλά πολύ περισσότερο στην ανακάλυψη
ενός
νέου
χημικού
παράγοντα
με
συγκεκριμένη βιολογική δραστικότητα και
πιθανή θεραπευτική δράση.
Για την υλοποίηση της αποστολής του, ο Φαρμακοχημικός
χρησιμοποιεί γνώσεις και τεχνικές από συναφείς
επιστημονικούς κλάδους. Η γνώση και αξιοποίηση της
Οργανικής Χημείας παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά
του. Ωστόσο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, απαιτείται η
πολύπλευρη αλληλεπίδραση και συνεργασία του με
επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως αυτούς
της Μοριακής Βιολογίας, Δομικής Βιολογίας, Φαρμακολογίας,
Φυσικοχημείας,
Φαρμακοκινητικής,
Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας, Τοξικολογίας και πολλών άλλων προκειμένου η
αποστολή του να στεφθεί τελικώς από επιτυχία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Εργαστήριο
Φαρμακευτικής Χημείας, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν αναλυτικά για τις προκλήσεις και τα
προβλήματα
που
καλείται
να
αντιμετωπίσει
ο
Φαρμακοχημικός κατά την πορεία ανακάλυψης ενός νέου
βιοδραστικού μορίου, καθώς και για την συμβολή του στην
ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση
της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου. Τέλος, οι
μαθητές θα ξεναγηθούν στις ερευνητικούς χώρους και θα πραγματοποιηθεί επίδειξη
πειραματικών τεχνικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του
ερευνητικού έργου.
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Επίσκεψη: Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας
“Φαρμακολογία και καρκίνος”
Σύντομη ομιλία - Επίδειξη στο Εργαστήριο
Ένα από τα αντικείμενα μελέτης της ομάδας Αγγειογένεσης του
Εργαστηρίου Μοριακής Φαρμακολογίας είναι οι μηχανισμοί
παθολογικής αγγειογένεσης που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη
καρκίνων. Η δημιουργία αγγείων από προϋπάρχοντα
(=αγγειογένεση) αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του
καρκίνου. Τα «πανέξυπνα» καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται
τη διαδικασία της αγγειογένεσης και χρησιμοποιούν το αγγειακό
δίκτυο, αφενός για να προμηθευτούν τροφή και οξυγόνο και να
μεγαλώσουν σε μεγαλύτερους όγκους και αφετέρου, για να
μεταφερθούν μέσα στον οργανισμό (μετάσταση). Στο πλαίσιο της
επίσκεψης των μαθητών, θα επιδείξουμε πώς η ομάδα μας απαντά
σ’αυτήν την πρόκληση με τη χρήση ενός απλού μοντέλου, του
εμβρύου της όρνιθας. Το αγγειακό δίκτυο που εμφανίζεται στη
χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη του αναπτυσσόμενου εμβρύου
όρνιθας (Εικόνες), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της
επίδρασης φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αγγειογένεση.
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Υπεύθυνοι υποδοχής: Δρ. Ιωάννης Παπακυρίτσης, Επικ. Καθηγητής και
Δρ. Ελευθερία Γερονίκου, Επικ. Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: e mail: papakyritsis@upatras.gr και egeronikou@upatras.gr
τηλ. επικοινωνίας : 2610 96 28 08 και 2610 96 28 06
Ημέρα/Ώρα: Κατόπιν συνεννόησης
Περιοχή: Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών
Περιεχόμενο: Στο Τμήμα Λογοθεραπείας στοχεύουμε στην εκπαίδευση των σπουδαστών επί
της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης
Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα,
καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών.
Θα δώσουμε παραδείγματα:
 για το πώς εκδηλώνονται οι διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης στη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
 Θα παρουσιαστούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή τη θεραπεία
στην περίπτωση διαταραχών.
 Θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις για το πώς επηρεάζεται η λειτουργικότητα ενός παιδιού
ή ενήλικα από έναν αριθμό διαταραχών.
 Τέλος, θα γίνει επίδειξη υλικών αξιολόγησης και θεραπείας με χρήση νέων τεχνολογιών.
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ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος συντονισμού επισκέψεων: Δρ. Τζεναλής Αναστάσιος.
Στοιχεία επικοινωνίας: antzenalis@upatras.gr Τηλ: 6947729065

Θέμα: Γνωριμία με τα Ζωτικά σημεία του ανθρώπου (Θερμοκρασία/Αρτηριακή
Πίεση/Σφίξεις/Αναπνοή)
Εισηγητής: Δρ.Τζεναλής Αναστάσιος Επίκουρος Μονάδος Εντατικής Θεραπείας.
Ημέρα και ώρα: Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Τόπος: Πάτρα, Περιοχή «Campus Κουκούλι»
Ομάδες: Έως 30 Μαθητές από Έ Δημοτικού και πάνω.
Διάρκεια Επίσκεψης: 2 ώρες
Περιεχόμενο: Οι μαθητές θα ξεναγηθούν στη σχολή και θα συγκεντρωθούν στο εργαστήριο
Παθολογικής Νοσηλευτικής στο οποίο θα λάβει χώρα διάλεξη «power point» με χρήση
«projector» περιγράφοντας τα ζωτικά σημεία του ανθρωπίνου σώματος ενώ ταυτόχρονα θα
γίνεται επίδειξη σε ανθρώπινο πρόπλασμα.
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Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δυναμική φύση της Νοσηλευτικής,
όπως αυτή εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη,
καθώς και η διαμόρφωση γνωστικού υποβάθρου, δεξιοτήτων και στάσεων χάρη στις οποίες ο
απόφοιτος θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ασθενών, να παρεμβαίνει
κατάλληλα για την κάλυψή τους μέσω τεκμηριωμένης φροντίδας, και τέλος να αξιολογεί τα
αποτελέσματα της φροντίδας.
Αποστολή του Τμήματος









Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημονικά νοσηλευτών/τριών, που να είναι σε θέση
να ασκήσουν Νοσηλευτική υψηλού επιπέδου με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε
διάφορους χώρους φροντίδας υγείας.
Η διαμόρφωση νοσηλευτών/τριών που εκτός από την εφαρμοσμένη Νοσηλευτική, να
είναι σε θέση να διακριθούν στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης.
Η διανοητική, ηθική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών μέσω
της κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία θα τους επιτρέψει μελλοντικά να συμβάλλουν
ενεργά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Η προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης των σπουδαστών, καθώς και της αξιοποίησης νεότερων ερευνητικών
δεδομένων στην κλινική πράξη, με σκοπό την εφαρμογή πρακτικής τεκμηριωμένης σε
ενδείξεις.
Η ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης των νοσηλευτών/τριών, με σκοπό τη συνεχή
επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη
βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενούς.
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο
προσομοίωσης φροντίδας ασθενή στην Ελλάδα. Η προσομοίωση στα επαγγέλματα υγείας είναι
η εκπαιδευτική διαδικασία που μιμείται ένα κλινικό περιβάλλον για επίδειξη, εφαρμογή
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δεξιοτήτων και ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Εκτός όμως από την χρήση εργαστηρίων
προσομοίωσης για εκπαιδευτικούς λόγους, η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία
χρόνια οδήγησε τους επιστήμονες στην σκέψη της χρήσης της προσομοίωσης για ερευνητικούς
σκοπούς με στόχο την βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών. Τα εργαστήρια προσομοίωσης με
την χρήση προπλασμάτων υψηλής πιστότητας αναπαράγουν όχι μόνο την ανθρώπινη ανατομία
αλλά και την φυσιολογική και παθοφυσιολογική λειτουργία του ασθενούς.

Ο χρήστης έχει ενεργή συμμετοχή στην «νοσηλεία» του προ- πλάσματος αλλά υπάρχει και
διαδραστική συμμετοχή από το πρόπλασμα. Η αντίδραση του προσομοιωτή ποικίλει ανάλογα
με ενέργειες του χρήστη. Οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται ανά ομάδες σε ειδικά απομονωμένο
χώρο, ενώ η υπόλοιπη ομάδα και οι εκπαιδευτές, παρατηρούν πίσω από καθρέφτη μιας ροής.
Όλη η διαδικασία προσομοίωσης καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο από ειδικό λογισμικό με
σύγχρονη βιντεοσκόπηση και ακολουθεί ανάλυση της διαδικασίας με την συμμετοχή
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Στο εργαστήριο δύνανται να εκπαιδευτούν φοιτητές Νοσηλευτικής, φοιτητές Ιατρικής,
Νοσηλευτές, Ιατροί, Διασώστες, Πυροσβέστες, Πληρώματα Ασθενοφόρου, ομάδα εργαζομένων
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σε κλινική, ομάδα εργαζομένων σε ΤΕΠ, ομάδα εργαζομένων σε ΜΕΘ, εθελοντικές ομάδες.
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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Υπεύθυνες υποδοχής: Αριστέα Φύσσα (arfyssa@upatras.gr), Γεωργία Παρπαρούση
(parparou@upatras.gr), Ανδρεάννα Κουφού (koufou@upatras.gr)
Ημέρα/Ώρα: Δευτέρα ή Παρασκευή 9.00-12.00
Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης και των συμπεριλαμβανομένων δράσεων,
απαιτείται να προηγηθεί συνεννόηση των σχολείων με τις υπεύθυνες της υποδοχής.

Περιεχόμενο: Το άνοιγμα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών στην εκπαιδευτική κοινότητα
επιχειρεί να αναδείξει την πολυδιάστατη εκπαίδευση που παρέχεται στους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και τις εναλλακτικές
επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Πρόγραμμα
Προπτυχιακών αλλά και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές-επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με
την ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο
Τμήμα και στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής
συγκρότησης και των ερευνητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με
το μελλοντικό προφίλ των επαγγελματιών προσχολικής
εκπαίδευσης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ευρύ
φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προσχολική Παιδαγωγική, Γλώσσα και Γραμματισμός,
Κοινωνιολογία, Δικαιώματα του Παιδιού, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Ιστορία, Τεχνολογίες της
Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Βιολογία και Φυσική),
Μουσειακή Εκπαίδευση, Μουσική Αγωγή, Ψυχοκινητική Αγωγή, Θεατρική Έκφραση,
Αισθητική Αγωγή και Ιστορία Τέχνης, Εικαστικά, Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση,
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ειδική – Ενταξιακή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική.
Στο πλαίσιο της δράσης «Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο» καλούμε τους μαθητές να
ξεναγηθούν στους χώρους του Τμήματος και να συζητήσουν με το Διδακτικό Προσωπικό
αλλά και τους φοιτητές. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε βιωματικά
εργαστήρια κατόπιν συνεννόησης δεδομένης της κρίσιμης υγειονομικής συνθήκης του
COVID-19.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως ακολούθως:
- Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών και των Εργαστηρίων του Τμήματος
(Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ, Αίθουσα Κ21)
- Εργαστήριο Μουσικής Αγωγής, με τίτλο «Παίζω Μουσική με το Σώμα μου και τα
Μουσικά Όργανα» (Γεωργία Παρπαρούση, Μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού στο ΤΕΕΑΠΗ, Αίθουσα Παιδικού Σταθμού ΤΕΕΑΠΗ)
- Εργαστήριο Τεχνικών Αφήγησης Παραδοσιακού Παραμυθιού (Ανδρεάννα Κουφού,
Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο ΤΕΕΑΠΗ, Αίθουσα Α/Ε)
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ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θέμα: Χορός
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Σαβράμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 96 29 15 , email: savrami@upatras.gr
Ημερομηνία: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 ή Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Τόπος: Αίθουσες: Βιβλιοθήκη και αίθουσα ΒΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 09:00-12:00

Περιγραφή: Ο χορός χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα ως μέσον για να εκφράσει ιδέες,
συναισθήματα αλλά και καταστάσεις ζωής. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει
τους μαθητές, θεωρητικά και πρακτικά τόσο στην ανάλυση και ερμηνεία του χορού όσο και στη
δημιουργική κίνηση και σύνθεσή του μέσω δομημένου αυτοσχεδιασμού, με την καθοδήγηση
από τον διδάσκοντα της τάξης. Το μάθημα είναι κατάλληλο για την πρωτοβάθμια ή και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα προσαρμοστεί στην ηλικία των μαθητών που πρόκειται να το
παρακολουθήσουν. Στην υποδειγματική αυτή διδασκαλία χρησιμοποιείται επίσης οπτικό υλικό
και η διάρκεια του μαθήματος θα είναι περίπου μία ώρα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του
σχολείου.

Θέμα: Το θέατρο της κομέντια ντελ άρτε.
Εισηγήτρια: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: ipapag@upatras.gr, τηλ. 6987 04 94 42
Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 ή Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022
Τόπος: Αίθουσα ΠΑΜ 11 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 11:00 - 14:00

Περιγραφή: Πώς άραγε δημιουργήθηκαν ο Πιερότος, η Κολομπίνα και ο Αρλεκίνος; Το
προτεινόμενο μάθημα θα περιγράψει τη διαμόρφωση των τριών αυτών τύπων ταξιδεύοντας
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τους μαθητές και τις μαθήτριες στη θεατρική παράδοση της κομέντια ντελ άρτε. Η κομέντια
υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή θεατρικά είδη στην Ευρώπη από τον 16ο μέχρι τον 18ο
αιώνα. Ξεκίνησε στην Ιταλία ως λαϊκή διασκέδαση και σταδιακά κέρδισε όλες τις κοινωνικές
τάξεις ολόκληρης σχεδόν της Ευρώπης. Οι παραστάσεις κτίζονταν πάνω στον αυτοσχεδιασμό
των ηθοποιών, στους σταθερούς τύπους προσώπων, στα κωμικά παιχνίδια, στα ακροβατικά
και στον χορό. Άφησαν πίσω μια πλούσια θεατρική κληρονομιά. Οι κορυφαίοι δραματουργοί
της Ευρώπης, ο Σαίξπηρ, ο Μολιέρος, ο Γκολντόνι και ο Μαριβώ άντλησαν από την
παράδοση αυτή θέματα, τύπους δραματικών προσώπων και ύφος δραματικής γραφής. Στόχος
του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την παράδοση της κομέντια
ντελ άρτε, τους τύπους δραματικών προσώπων, το υποκριτικό ύφος και τα σενάρια των
υποθέσεων και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς του αυτοσχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια
της παράδοσης θα χρησιμοποιηθούν οπτικο-ακουστικά μέσα: power point και σύντομα
βίντεο.

Θέμα: Αρχαίο ελληνικό θέατρο-Γενικά για το Τμήμα
Εισηγητής: Άγις Μαρίνης, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας: amarinis@upatras.gr
Ημερομηνία: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 ή Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 ή Τετάρτη 6
Απριλίου 2022
Τόπος: αίθουσα ΠΑΜ 11 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 09:00-12:00
Περιγραφή: Παρουσίαση μέσω power point της καταγωγής του αρχαίου δράματος και βασικών
φάσεων της ιστορικής του εξέλιξης. Μικρή αναφορά στην ίδρυση και τον προσανατολισμό του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, στο Πρόγραμμα μαθημάτων και στη διάρκεια των σπουδών,
στις ευκαιρίες των αποφοίτων και στις επαγγελματικές προοπτικές. Στο τέλος του μαθήματος
ξενάγηση στη βιβλιοθήκη του Τ.Θ.Σ.

Θέμα: Εισαγωγή στην επιστήμη του θεάτρου με έμφαση στην ανάλυση θεατρικών έργων.
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2610 962921 e-mail: cziropoulou@upatras.gr
Ημερομηνία: Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 ή Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 ή Τρίτη 5 Απριλίου 2022
Τόπος: Αίθουσα Β2 του Τμήματος θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 12.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Περιγραφή: Οι μαθητές εισάγονται, αρχικά, στην επιστήμη της θεατρολογίας και στους
επιμέρους κλάδους της. Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στο θεατρικό κείμενο, τα
βασικά στοιχεία που το διαφοροποιούν σε σχέση με οποιδήποτε άλλο έντεχνο, γραπτό είδος
λόγου και υποδεικνύονται τρόποι δραματολογικής ανάλυσης και εμβάθυνσης στο θεατρικό
κείμενο. Διαβάζονται στην τάξη αποσπάσματα από κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα και
αναλύονται πτυχές τους σύμφωνα με τους τρόπους που έχουν υποδειχθεί. το μάθημα έχει
θεωρητικό χαρακτήρα. Γίνεται χρήση ppt και οπτικοακουστικού υλικού.
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Θέμα: H αρχαιολογία και το αρχαίο θέατρο
Εισηγήτρια: Βαλεντίνα Ντι Νάπολι, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2610 962923, e-mail: dinapoli@upatras.gr
Ημερομηνία: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 ή Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 ή Τετάρτη 6
Απριλίου 2022
Τόπος: Αίθουσα Β2 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 10.00 έως 12.00
Περιγραφή: Σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου υπάρχουν εκατοντάδες αρχαία θέατρα.
Μερικά από αυτά είναι επισκέψιμα και εντάχθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους, άλλα είναι
απλώς ερείπια, άλλα ακόμη είναι σε χρήση για σύγχρονες παραστάσεις. Σκοπός της
παρουσίασης αυτής είναι να προτρέψει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη σημασία της
αρχαιολογίας για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου γενικά και των αρχαίων θεάτρων ειδικότερα. Η
παρουσίαση είναι κατάλληλη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατά τη διάρκειά της θα
χρησιμοποιηθεί οπτικό υλικό.
Θέμα: Θέατρο: πράξη και θεωρία
Εισηγήτρια: Iωάννα Ροϊλού, Μέλος Ε.Ε.Π.
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2610 96 9398 , e-mail: roilou@upatras.gr
Ημερομηνία: Τετάρτη 23 Μαρτίου και Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
Τόπος: Αίθουσα ΒΠ του Τμήματος θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 11:00 έως 13:00
Περιγραφή: Από τα θεατρικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στις γωνιές των δρόμων μέχρι τα
έργα του Σοφοκλή, του Σαίξπηρ και του Μπέκετ, το θέατρο είναι μια τέχνη που μεγαλώνει μαζί
με τον άνθρωπο από την παιδική του ηλικία μέχρι τα βαθιά του γεράματα και τον συντροφεύει
στο ταξίδι του πάνω στη γη. το να μιλάς για το θέατρο είναι σαν να μιλάς για τον άνθρωπο και
την ιστορία της ανθρωπότητας.
Η εισήγηση θα κλείσει με μια περιγραφή του τμήματος θεατρικών Σπουδών και -αν είναι
δυνατόν πρακτικά- με μια μικρή γεύση πράξης με θεατρικά παιχνίδια.
Θέμα: Το δράμα και η εκπαίδευση
Εισηγήτρια: Μαρία Φραγκή, PhD, μέλος ΕΕΠ
Στοιχεία επικοινωνίας: mfragi@upatras.gr
Ημερομηνία/Ώρα: Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 ή 8 Απριλίου 2022
Τόπος: Αίθουσα ΒΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ώρα: 09:00 έως 12:00
Περιγραφή: το θέατρο έχει επινοηθεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο ελληνικός όρος «δράμα»
φανερώνει πως πρόκειται για δράση συνδεδεμένη με κάποιο κείμενο. Κάθε κείμενο, είτε είναι
μικρό και λακωνικό είτε ποιητικό και μακροσκελές, λειτουργεί σαν βάση για να μπορέσει να
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συμβεί κάτι στη σκηνή. Μπορεί επίσης να γράφεται μέσα από τα σώματα και την έκφραση των
ηθοποιών, με μια σειρά κινήσεων ή χειρονομιών ή πράξεων. θα μπορούσε ακόμη να βασίζεται
σ’ ένα παιχνίδι ή να είναι ένας συνδυασμός από τα παραπάνω. Μπορούμε να κάνουμε θέατρο
ακόμη και με τον τηλεφωνικό κατάλογο, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να λείπει όταν κάνουμε
θέατρο: Η χαρά της δημιουργίας και της ανταλλαγής. Στο σχολείο, το θέατρο έρχεται να φέρει
αυτή τη χαρά μαζί με την ουσιαστική συνεργασία και την αγάπη για έρευνα.
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Υπεύθυνος διοργάνωσης: Ν. Χαραλαμπόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας: 6946681492
Email: ncharalabopoulos@upatras.gr
Ακροατήριο: μαθητές Γ΄ Λυκείου
Ημερομηνία: Τετάρτη 6 Απριλίου 2022
Περιεχόμενο: Θα διοργανωθεί ημερίδα από το Τμήμα Φιλολογίας κατά την οποία θα μιλήσουν
οι μαθητές με διδάσκοντες από όλες τις κατευθύνσεις καθώς και με τους υπεύθυνους των
Εργαστηρίων του Τμήματος.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
https://www.philosophy.upatras.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παύλος Κόντος, Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας: pkontos@upatras.gr
Ακροατήριο: ομάδες μαθητών έως 30 ατόμων
Περιεχόμενο: Το Τμήμα Φιλοσοφίας οργανώνει συναντήσεις των μαθητών και μαθητριών
με καθηγητές και καθηγήτριες του Τμήματος και προσδιορίζει κάθε φορά το αντικείμενο της
συνάντησης με βάση τις ίδιες τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του ενδιαφερόμενου
Τμήματος ή Σχολείου.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελευθέριος Αγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,
E-mail: eaggelopoulos@upatras.gr , Τηλ: 2610-997738, 6972197414
Ημερομηνία: Το πρόγραμμα των επισκέψεων καθορίζεται μετά από συνεννόηση με
τον υπεύθυνο επικοινωνίας.
Διάρκεια επίσκεψης: περίπου 2 ώρες.
Περιγραφή Δράσεων
Ο κόσμος μας εξελίσσεται με ρυθμό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Για να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων
για να έχουμε επιλογές στη ζωή μας και να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί των
εξελίξεων. Αυτές τις επιστημονικές γνώσεις προσπαθούμε να μεταδώσουμε στους φοιτητές μας
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν το
ταλέντο και τα ενδιαφέροντά τους.
Μια γνωριμία με το συναρπαστικό κόσμο των επιχειρήσεων προσφέρει το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος
«Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο». Κατά την επίσκεψή τους οι μαθητές θα μάθουν για τις
ευκαιρίες απασχόλησης που έχουν οι απόφοιτοί μας σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας
αλλά και στο εξωτερικό, ενώ θα διαπιστώσουν το μεγάλο εύρος των επιστημών που
αξιοποιούνται στο μάνατζμεντ – από την πειθαρχημένη εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, τη συστηματική προσέγγιση των χρηματοοικονομικών και
της λογιστικής μέχρι τη δημιουργικότητα του μάρκετινγκ και τη διεισδυτικότητα της
ψυχολογίας. Ακόμη και στις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες οι απόφοιτοί μας
ξεκινούν από μία σαφώς καλύτερη αφετηρία έχοντας ένα σημαντικό εύρος επαγγελματικών
επιλογών στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, τον αγροδιατροφικό τομέα, τον τομέα των
υπηρεσιών, τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και σε με κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
σε αθλητικούς συλλόγους κ.ο.κ..
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Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο» παρουσιάζουμε στους
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων με
συγκεκριμένα παραδείγματα καταστάσεων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα διοικητικά
στελέχη. Επίσης, παρουσιάζουμε το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και εξηγούμε τον
έντονο διεπιστημονικό του χαρακτήρα που περιλαμβάνει μαθήματα από μία ποικιλία
αντικειμένων, όπως είναι το Μάνατζμεντ, η Λογιστική, τα Οικονομικά, η Διοίκηση
Ανθρώπινων Πόρων. Κάνουμε εκτενή αναφορά στις επαγγελματικές προοπτικές του Τμήματος
και τις διεξόδους που προσφέρει στους αποφοίτους.
Στο δεύτερο μέρος της επίσκεψης, παρουσιάζουμε εφαρμογές στις οποίες οι μεθοδολογίες της
Διοίκησης Επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα και να
ληφθούν αποφάσεις. Οι εφαρμογές αυτές προέρχονται από διάφορους τομείς, όπως η Διοίκηση
Παραγωγής, η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων, η Διοίκηση Υπηρεσιών κλπ.
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική αριστεία
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Βασίλης Πατρώνης, Καθηγητής:
Στοιχεία επικοινωνίας: 2610 969951, 6974-501862, patronis@upatras.gr
και
Ιωάννης Βενέτης, Αναπλ. Καθηγητής, Στοιχεία επικοινωνίας: 2610
969850, 2610 969964, ivenetis@upatras.gr
Ημέρες επισκέψεων: Τετάρτη και Πέμπτη 09:00-11:00
Ομάδες των 25-30 μαθητών
Διάρκεια επίσκεψης: 90’
Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr
Ανοικτά μαθήματα: http://www.econ.upatras.gr/el/department/opencourses

Η Οικονομική Επιστήμη αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη
γνωστικά αντικείμενα για τους φοιτητές του 21ου αιώνα1,
ενώ οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες αποτελούν βασική
υποδομή για την υποστήριξη του νέου επιθυμητού μοντέλου
ανάπτυξης στην Ελλάδα του αύριο2.
Μιλώντας στα παιδιά για την Οικονομία και τις
Οικονομικές Επιστήμες.
Βασίλης Πατρώνης, Καθηγητής
Τι σημαίνει Οικονομία και Οικονομική Επιστήμη; Ποια
ήταν η ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης και της
οικονομικής επιστήμης και ποια είναι η σημασία τους για
την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου; Πότε έχουμε
οικονομική ανάπτυξη και πότε οικονομική κρίση ή ύφεση; Ποιες είναι οι προοπτικές για το
επάγγελμα του οικονομολόγου και σε ποιους τομείς μπορεί να βρει απασχόληση σήμερα ένας
απόφοιτος οικονομικών επιστημών; Πως διαρθρώνεται το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών;
Οικονομετρία στην πράξη
Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Η Οικονομετρία αποτελεί συνδυασμό τουλάχιστον τριών επιστημονικών πεδίων: (α) των
Μαθηματικών, (β) της Στατιστικής και (γ) της Οικονομικής και αφορά τη «συστηματική
ποσοτική εξέταση οικονομικών φαινομένων, τάσεων και σχέσεων με βάση παρατηρούμενα
Σύμφωνα με τον οργανισμό P21's Framework for 21st Century Learning, βλέπε http://www.p21.org/ourwork/p21-framework
1

Σύμφωνα με τη μελέτη «Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας για τους Νέους» της Endeavor Greece, Ιούλιος 2015,
βλέπε http://endeavor.org.gr/wp-content/uploads/2015/07/END_GR_F.pdf
2
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δεδομένα και χρήση στατιστικών τεχνικών, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση
των τεχνικών». Στο εργαστηριακό μάθημα της «Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας» οι μαθητές θα
έχουν την ευκαιρία να δουν στην πράξη τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού στην εκτίμηση και
μέτρηση οικονομικών θεωριών χρησιμοποιώντας πραγματικά οικονομικά δεδομένα.
Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Δημήτριος Τζελέπης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ο κόσμος αλλάζει γύρω μας με γρήγορο ρυθμό. Κάθε
επιχείρηση αισθάνεται την πρωτοφανή επίδραση της
τεχνολογικής εξέλιξης, των ραγδαίων δημογραφικών
αλλαγών, των οικονομικών αλλαγών, την ολοένα
αυξανόμενη σπανιότητα των φυσικών πόρων και την
εντεινόμενη αστικοποίηση. Οι επιχειρήσεις για να
συμβαδίσουν, αναζητούν ικανά στελέχη που μπορούν να
τις βοηθήσουν να προσαρμοστούν στη νέα
πραγματικότητα.
Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τους φοιτητές μας για τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, ώστε να είναι έτοιμοι για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία στον τομέα των επιχειρήσεων;
Ψηφιακή Οικονομία
Μανώλης Τζαγκαράκης Επίκουρος Καθηγητής και Βικτωρία Δασκάλου, ΕΔΙΠ
Το Διαδίκτυο και οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
αλλάζουν τον τρόπο του μαθαίνουμε, ψυχαγωγούμαστε, κοινωνικοποιούμαστε,
καταναλώνουμε και επιχειρούμε. Ο παγκόσμιος ιστός, οι
κινητές επικοινωνίες, τα κοινωνικά δίκτυα, το διαδίκτυο των
πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, τα κρυπτονομίσματα
αποτελούν ορισμένες μόνο από τις καινοτόμες τεχνολογίες
που ανακύπτουν καθημερινά και αλλάζουν τη ζωή μας. Πώς η
ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει, αλλάζει και μετασχηματίζει
τις οικονομικές δραστηριότητες; Πώς λειτουργεί το
ηλεκτρονικό εμπόριο; Μήπως ο έντονος αντίκτυπος των ΤΠΕ στην κοινωνία και την
επιχειρηματικότητα δημιουργεί μία νέα οικονομία, την Ψηφιακή Οικονομία;
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος δράσης: Το Χρονικό του Ταξιδιού της Maggage
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιουλία Πουλάκη, Επικ. Καθηγήτρια,
Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: ipoulaki@upatras.gr,, τηλ. 6970059478

Περιγραφή: Η δράση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αφορά στη γνωριμία των μαθητών
με τις τρεις βασικές διαστάσεις του τουρισμού (μεταφορά-διαμονή-προορισμός) μέσα από
μελέτες περίπτωσης που θα παρουσιαστούν στους μαθητές σε μια διαδραστική συνάντηση
στους χώρους του Τμήματος.
Το Χρονικό του Ταξιδιού της Maggage
H Maggage είναι μια μαγική (magic) βαλίτσα (baggage), η οποία περιγράφει ένα ταξίδι της
παρουσιάζοντας την αεροπορική εταιρεία που τη μετέφερε, το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεινε
και τον προορισμό που επισκέφτηκε. Περιγράφει με ενθουσιασμό τις εμπειρίες που της
προσφέρθηκαν καθώς και τη σημασία του τουρισμού για τους ίδιους τουρίστες, τις επιχειρήσεις
και για την τοπική κοινότητα υποδοχής στον προορισμό.
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Υπεύθυνος συντονισμού: Γεώργιος Χώτος (Υπεύθυνος Εργαστηρίων), Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 6937828897, 26310 58252
email: ghotos@upatras.gr
Τόπος: Νέα Κτίρια, Μεσολόγγι.
Δράση 1: ΠΛΑΓΚΤΟΝ
Περιεχόμενο: Στο Εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτόν θα γίνει μικροσκοπική επίδειξη των
μικροσκοπικών υδρόβιων οργανισμών που ανήκουν στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν. Θα
επιδειχθεί ο τρόπος καλλιέργειάς των σε φωτισμένα δοχεία και θα γίνει σύντομη επίδειξη σε
οθόνη μικρών βίντεο από χαρακτηριστικά είδη.
Δράση 2: ΕΚΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙΩΝ
Περιεχόμενο: Θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών για να επιδειχθεί ο
τρόπος με τον οποίο εκτρέφονται ψάρια σε κλειστό σύστημα με τον κατάλληλο μηχανολογικό
εξοπλισμό.

79

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος συντονισμού: Δρ. Άρης Επ. Γιαννακάς, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2614074212
email: agiannakas@upatras.gr
Τόπος: Αγρίνιο, Κτήριο ΕΑΣ, Τέρμα Χαρ. Τρικούπη
Περιγραφή:
Δράση 1: Παρουσίαση του Τμήματος (πρόγραμμα
σπουδών, μαθησιακοί στόχοι, επαγγελματικές
προοπτικές)
Δράση 2: Παρουσίαση ερευνητικών κατευθύνσεων
Τμήματος
Δράση 3: Επίδειξη δημιουργίας καινοτόμων ενεργών
φιλμ συσκευασίας από φυσικά διαθέσιμα υλικά για
την αύξηση του χρόνου ζωής των τροφίμων
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤ)
Διευθυντής: κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
Υπεύθυνη Δράσεων του ΜΕΤ: Πένυ Θεολόγη-Γκούτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εθνολόγος, Υπεύθυνη δράσεων του ΜΕΤ
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2610 96 99 73, 2610 96 99 72, 2610 99 67 32, Φαξ
2610969799,
email: stmuseum@upatras.gr
Περιεχόμενο: Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας υποδέχεται σχολικές ομάδες όλων των
βαθμίδων κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο
Μουσείο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένες
εκπαιδευτικές δράσεις στη μόνιμη έκθεση «Οι Τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας» ή στις τρέχουσες
περιοδικές εκθέσεις για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και ΑΜΕΑ.

Οι Εκπαιδευτικές δράσεις στη μόνιμη έκθεση που οι σχολικές τάξεις έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν είναι:

1. «Τα μηνύματα κρύφτηκαν στο Μουσείο», «Τι, τι τι, τι
είναι μέσα στο κουτί» και «Ανακαλύπτοντας το σπίτι
του Μουσειάκη» για το Νηπιαγωγείο και την Α’ και
Β’ Δημοτικού.
2. «Ο Μουσειάκης και το Μαγικό κουτί», «Εγώ και οι
άλλοι στο Διαδίκτυο» και «Ανακαλύπτοντας την
Ορυκτούπολη με την Οικογένεια Ορυκτού» για την Γ’
και Δ’ Δημοτικού.
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3. «Όταν ο Ηλεκτρισμός τον μαγνητισμό συνάντησε»,
«Μία ιστορία για τον ήχο», «Οι μικροί ντεντέκτιβς και
η ανακάλυψη των ορυκτών στη ζωή μας»,
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο», «Ούτε
θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο», «Κολλημένος στο
Διαδίκτυο; Ποτέ!», «Παίζοντας με γοργόνες και
καρχαρίες» για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.
4. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και «Η Γεωλογία στη ζωή μου» για το
Γυμνάσιο, «Ήχος: ένα ταξίδι με τα κύματα»,
«Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο»,
«Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» για
Γυμνάσιο και Λύκειο και «Η Γεωλογία στην
καθημερινή ζωή» για το Λύκειο.
5. «Ψάχνοντας την Οικογένεια του Άκη
Τηλεφωνάκη», για άτομα με ελαφρά νοητική
υστέρηση.

Έως τον Μάϊο 2022, οι σχολικές
ομάδες έχουν επίσης τη δυνατότητα
να
συμμετάσχουν
σε
ειδικά
σχεδιασμένες Δράσεις στην περιοδική
έκθεση «Το Ηλιακό Σύστημα»: «Η
Οικογένεια του Ήλιου» για την Α&Β
Δημοτικού,
«Γνωρίζοντας
την
Οικογένεια του Ήλιου» για την Γ&Δ
Δημοτικού, «Οι Περιπέτειες του
Αστροναύτη» για
την
Ε&ΣΤ
Δημοτικού και «Το Ηλιακό μας
σύστημα» για το Γυμνάσιο και το
Λύκειο.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Αναπλ. Προϊστάμενος ΒΚΠ: Γ. Τσάκωνας
Συντονίστρια επισκέψεων: Αγγελική Γιαννοπούλου, 2610 96 96 15
Δράση: Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
…και γνωρίζουν τη Βιβλιοθήκη
Διάρκεια ξενάγησης: 20’
Ομάδες: 25-30 μαθητών
Τόπος: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Περιεχόμενο:
Τα παιδιά θα δουν τους χώρους της Βιβλιοθήκης,
θα μάθουν πώς λειτουργεί μια σύγχρονη
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και θα ενημερωθούν για το
πού βασίζονται οι μελλοντικοί επιστήμονες για να
κάνουν την έρευνά τους.

Στο τέλος, θα γίνει συζήτηση για τη σημασία της
σωστής πληροφόρησης και θα τους διανεμηθεί ένα
φυλλάδιο για την καταπολέμηση των ψευδών
ειδήσεων (fake news).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Θέμα: Μοναδικότητα ή Διαφορετικότητα;
Εισηγητής: Μέλος της Κοινωνικής Μέριμνας
Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
Φοιτητικής Μέριμνας: 2610 96 96 96, socialwelfare@upatras.gr
Τόπος: Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίο)
Διάρκεια: Περίπου 90 λεπτά
Περιγραφή: Η επίσκεψη μαθητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών εστιάζει στην ευαισθητοποίηση
γύρω από τα θέματα αναπηρίας και διαφορετικότητας. Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια
δικαιώματα με όλους μας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Η Κοινωνική
Μέριμνα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας γύρω από θέματα
διαφορετικότητας και αναπηρίας πραγματοποιεί ενημερωτικές δράσεις σε μαθητές με απώτερο
στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης.
Θεματικές Ενότητες παρουσιάσεων:
Α) Υποστηρικτική Τεχνολογία Φοιτητών με Αναπηρία
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
τον ειδικό υποστηρικτικό εξοπλισμό της Μονάδας
Ψηφιακής Προσβασιμότητας της Κοινωνικής
Μέριμνας και να περιηγηθούν στους σταθμούς
εργασίας που προορίζονται για χρήση από άτομα
με αναπηρίες (μερική ή ολική τύφλωση,
προβλήματα κινητικότητας).

Β) Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στη διαφορετικότητα

Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των 5
ατόμων

θα

γνωρίσουν

τις

διάφορες

μορφές

αναπηρίας μέσα από βιωματικά παιχνίδια.
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