
 

 

EXPLORA 2019 - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 
Το ΝΟΗΣΙΣ (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας) διοργανώνει το πενθήμερο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα EXPLORA για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου. Το πρόγραμμα έχει 
επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό και προσεγγίζει με δημιουργικό και ψυχαγωγικό 
τρόπο επιστημονικά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Στόχος του 
προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από 
βιωματικές και ταυτόχρονα ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντά τους, μέσα σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Περιλαμβάνονται 
παρουσιάσεις, βιωματικά και δημιουργικά εργαστήρια, προβολές στο Πλανητάριο, το 
Κοσμοθέατρο και τον Προσομοιωτή, ομαδικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά εργαστήρια κ.ά. Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό του ΝΟΗΣΙΣ και 
από εξωτερικούς συνεργάτες. Το EXPLORA διεξάγεται κυρίως στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ 
και στον περιβάλλοντα χώρο. Κάθε ομάδα έχει το δικό της χώρο δραστηριοτήτων.  
 
Για τη συμμετοχή των παιδιών στο Θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Explora είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και προπληρωμή στον ιστότοπο 
events.noesis.edu.gr που συνοδεύεται από επιβεβαίωση των στοιχείων της κράτησης που 
αποστέλλει  το ΝΟΗΣΙΣ (σε μορφή email) προς τους συμμετέχοντες.  
 
Κατόπιν συμπλήρωσης των συμμετοχών στο πρόγραμμα, διατηρείται λίστα αναμονής και 
προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά. 
 
Το Κόστος συμμετοχής αναφέρεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο 
events.noesis.edu.gr 
 
Ολική ή μερική επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση υπαιτιότητας του ΝΟΗΣΙΣ και 
αφορά ακυρώσεις ή αλλαγές στις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος. Δεν γίνεται 
μερική επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που το παιδί απουσιάσει κάποια μέρα από το 
πρόγραμμα. Η/οι μέρα/ες απουσίας δεν αναπληρώνονται.  Αιτήματα για αλλαγή εβδομάδας  
δεν γίνονται αποδεκτά, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. θέματα υγείας) και 
υπάρχουν κενές θέσεις. 
 
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη από το ΝΟΗΣΙΣ η απομάκρυνση ενός παιδιού από το 
πρόγραμμα, ή συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο καταβολής μερικής 
αποζημίωσης.  
 
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι υγείας και το παιδί δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
στο σύνολό του, θα εξεταστεί η περίπτωση επιστροφής χρημάτων, εφόσον προσκομιστεί 
έγγραφο αίτημα και σχετική ιατρική βεβαίωση την επόμενη εβδομάδα από αυτή,  που δεν 
παρακολούθησε το παιδί. 
 
Τα παιδιά αναμένονται να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ τις 
προκαθορισμένες ώρες με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 
 
Διάρκεια ημερήσιου προγράμματος: 9:00 άφιξη και 15:00 αποχώρηση (με τη φροντίδα του 
κηδεμόνα). Την 1η μέρα του προγράμματος, η ώρα άφιξης είναι στις 8.30 για την ενημέρωση – 
ξενάγηση των γονέων. 
 
Κατά την αποχώρηση το παιδί παραδίδεται ΜΟΝΟ σε άτομο/α τα οποία έχουν δηλωθεί ως 
συνοδοί (γονείς/κηδεμόνες). Οι συνοδοί υποχρεούνται να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο πριν 
την παραλαβή του παιδιού. Το πρωί, κατά την παράδοση του παιδιού, δεν απαιτείται  
υπογραφή. Tο απόγευμα, κατά την παραλαβή του παιδιού είναι υποχρεωτική η υπογραφή του 
συνοδού / κηδεμόνα στο ανάλογο πεδίο, καθώς και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του 
ατόμου, που έχει δηλωθεί, ότι θα παραλαμβάνει το παιδί. 
 
Το ΝΟΗΣΙΣ παραχωρεί σε κάθε παιδί ντουλάπι για τη φύλαξη των προσωπικών του 
αντικειμένων. Το ΝΟΗΣΙΣ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας κινητών τηλεφώνων, 
χρημάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων.  Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να φέρουν μαζί 



 

τους (κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του προγράμματος) χρήματα και πολύτιμα 
αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κλπ).  
 
Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν αθλητικά/άνετα ρούχα και παπούτσια. Θα χρειαστεί να 
έχουν μαζί τους μια αλλαξιά ρούχων, σε περίπτωση που λερωθούν και ένα παγουράκι με νερό. 
 
Σε περίπτωση ιατρικού συμβάντος κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο ΝΟΗΣΙΣ, το 
προσωπικό ενημερώνει άμεσα τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν αναφέρει στην Αίτηση 
Συμμετοχής.  Θα παρασχεθούν πρώτες βοήθειες από άτομα, που εργάζονται για το EXPLORA και 
έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.  
 

Αν κάποιο παιδί επαναλαμβανόμενα δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού ή η 
συμπεριφορά του δεν συνάδει με την υπόλοιπη ομάδα, το ΝΟΗΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα 
απομάκρυνσής του από το πρόγραμμα Explora χωρίς την επιστροφή χρημάτων, αφού 
προηγηθεί ενημέρωση προς τους γονείς/κηδεμόνες. Σκοπός του ΝΟΗΣΙΣ είναι όλα τα παιδιά 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να περάσουν τέλεια. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει  κάθε παιδί 
να σέβεται τα άλλα παιδιά, τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα και το 
χώρο που βρίσκεται.   
 

Το ΝΟΗΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει φωτογραφίες και video των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα Explora στην ιστοσελίδα του, ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό (έντυπα, αφίσες, 
κτλ)  εκτός εάν ο γονέας/κηδεμόνας το έχει αρνηθεί (δηλώνοντάς το στο πεδίο «σχόλια» στη 
φόρμα εγγραφής). 

 

 
 


