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Δυνατότητα Συμμετοχής των Τμημάτων:  

 Βιολογίας, (μπορεί πιθανά να καλυφθεί από το Βοτανικό και το Ζωολογικό Μουσείο 
και κατά περίπτωση από το ΜΕΤ) 

 Γεωλογίας,  

 Επιστήμης Υλικών,  

 Μαθηματικών, 

 Φυσικής, 

 Χημείας. 
Επιστημονική Επιτροπή Δράσης: Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Μουσείου 

και  μέλη 1 μέλος ΔΕΠ από κάθε ένα από τα υπόλοιπα Τμήματα, καθώς και ο Υπεύθυνος της 

Δράσης από το Μουσείο.  

Συμμετοχή φοιτητών:  

 Διάρκεια 14 εβδομάδες 

 Οι φοιτητές συμμετέχουν ανά εξάμηνο, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. 

 Οφείλουν να έρχονται στο Μουσείο 1 ημέρα την εβδομάδα από τις 8.00-15.00.  

 Σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων π.χ.  περίπτωση μέτρων λόγω της πανδημίας, οι 

συναντήσεις ή μέρος των δραστηριοτήτων πιθανά θα πραγματοποιούνται εξ 

αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 

προστασίας κατά τη διάρκεια των δράσης. 

 Σε κάθε εξάμηνο μπορούν να συμμετάσχουν 30 φοιτητές, δηλαδή 6 φοιτητές κάθε 

ημέρα. Εφ’ όσον υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερες δράσεις ο αριθμός των φοιτητών 

μπορεί να αυξηθεί. 

 Ο αριθμός φοιτητών που αντιστοιχεί ανά Τμήμα είναι 10 ανά ακαδ. έτος. Προτείνεται 

η δημιουργία κατάστασης επιλαχόντων προκειμένου να καλύπτονται τυχόν κενές 

θέσεις από Τμήματα που δεν θα συμμετάσχουν. 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών: 

 Σεμινάριο εκπαίδευσης που περιλαμβάνει παρουσίαση του ΜΕΤ και των στόχων του 

και Βιωματική Εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρουσίαση προγραμμάτων και 

ανάλυση των στόχων τους και πειραματική υλοποίηση από τους φοιτητές. 

 Παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξάσκηση. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα 

χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο. 

Βεβαιώσεις Συμμετοχής: 

Βεβαίωση με τα ονόματα των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τα πρόγραμμα παιδαγωγικής 

Επάρκειας θα αποστέλλεται στο Τμήμα τους μετά την ολοκήρωση του προγράμματος. 

Παράλληλα οι φοιτητές θα λαμβάνουν και δίπλωμα εθελοντικής συμμετοχής στο ΜΕΤ τον 

Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς στο πλαίσιο των βραβεύσεων για την Ημέρα Εθελοντισμού. 


