
Ημερίδες Γνωριμίας (Open Days) των μαθητών της Θράκης με το Τμήμα Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2019 το Τμήμα 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ διοργάνωσε Ημερίδες Γνωριμίας (Open 

Days) των μαθητών της Θράκης με το Τμήμα και υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις του 

120 μαθητές Θετικoύ Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Λυκείων των νομών Έβρου, 

Ροδόπης και Ξάνθης. Οι μαθητές, αρχικά, ενημερώθηκαν από φοιτητές  για τις 

σπουδές στο Τμήμα ΜΒΓ. Στη συνέχεα,  ξεναγήθηκαν στους χώρους του Τμήματος κι 

επισκέφτηκαν Εργαστήρια του Τμήματος με την ευγενική άδεια των Καθηγητών που 

τα διευθύνουν. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε Εργαστηριακή Άσκηση που 

οργάνωσαν η Αν. Καθηγήτρια  Μ. Κόφφα και ο Επικ. Καθηγητής Α. Γιαννακάκης,  με 

την καθοδήγηση των μελών ΕΔΙΠ  Χ. Τσικρικώνη, Β. Στανελούδη και Σ. Μαλάτο, 

ΕΤΕΠ Σ. Κυριάκη αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. 

Ο θεσμός αυτός στηρίζεται στην ανοιχτή συνεργασία που έχει εδραιώσει το Τμήμα 

ΜΒΓ με τα ΚΕΣΥΠ, τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις Διευθύνσεις 

Β/θμιας Εκπαίδευσης της Θράκης, με τη διαμεσολάβηση της Επικ. Καθηγήτριας του 

Τμήματος ΜΒΓ Κ. Κεδράκα. Φέτος, τα Open Days επαναλαμβάνονται για έκτη  

συνεχή χρονιά, και έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά μέσα από τη δυναμική 

συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος ΜΒΓ, που ως εθελοντές ανέλαβαν με μεγάλη 

επιτυχία την υποδοχή και γνωριμία των μαθητών με το Τμήμα μας. Με τη 

φρεσκάδα και την αμεσότητά τους κατάφεραν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με 

τους μαθητές, φέρνοντάς τους σε επαφή με το Τμήμα, το αντικείμενο των σπουδών 

στο επιστημονικό πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και τις προοπτικές 

των αποφοίτων του. Μεταπτυχιακοί φοιτητές βοήθησαν, επίσης, και στην 

οργάνωση και υλοποίηση εργαστηριακής άσκησης στην οποία πήραν μέρος οι 

μαθητές στα Εργαστήρια του Τμήματος.  

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές φοιτητές μας και όλους τους εκπαιδευτικούς 

που συνεργάστηκαν, για να πραγματοποιηθεί και φέτος η πολύ χρήσιμη αυτή 

εκπαιδευτική δραστηριότητα! 

Δείτε φωτογραφίες για 13/2/19  στο:   

https://drive.google.com/drive/folders/1rhkUA0Bf-myIHDFZuBoWCxTVyZxyHbME 

και για 14/2/19  στο:  

https://drive.google.com/drive/folders/1HXOdTBVtGaJ2x1xBXalIeZ37361E66f5 
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