Η Γ’ τάξθ του ςχολείου μασ (Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάςιο), την Τρίτθ, 9 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποίηςε
Εκπαιδευτικι / Διδακτικι επίςκεψθ ςτο Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν ( ΕΑΑ ), ςτο ΘΗΣΕΙΟ – Λόφουσ Νυμφϊν
( ςτο Μουςείο Αςτρονομίασ – Αςτροφυςικισ ) και Πνφκασ ( ςτο παλαιό Αςτεροςκοπείο με το ιςτορικό ερευνητικό
τηλεςκόπιο ), από τισ 9.30 ζωσ και τισ 11.00 το πρωϊ.
Η ξενάγθςι μασ ζγινε από το επιςτημονικό προςωπικό του Αςτεροςκοπείου, νζουσ ή υποψήφιουσ διδάκτορεσ, και
υπιρξε απολφτωσ ενδιαφζρουςα και επιτυχισ, ικανοποιϊντασ τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ :
1. Η γνωριμία με και η ξενάγηςη των μαθητϊν ςε ζναν εμβληματικό, ιςτορικά και επιςτημονικά χϊρο
ζρευνασ τησ Αςτρονομίασ και των εφαρμογϊν τησ ςτην παγκόςμια ϊρα, ςτη ναυτιλία, την γεωδαιςία αλλά
και ανάπτυξησ τησ ίδιασ τησ Παρατηρηςιακήσ Αςτρονομίασ και τησ Αςτροφυςικήσ,
2. Η ενημζρωςη των μαθητϊν για την διαχρονική ςημαςία τησ Επιςτήμησ τησ Αςτρονομίασ ςτην εξζλιξη
πολλϊν νεϊτερων επιςτημϊν και η αλληλεπίδραςή τησ κυρίωσ με τα Μαθηματικά και τη Φυςική,
3. Η ειςαγωγή των μαθητϊν ςε ενεργό ερευνητικό χϊρο και η επαφή τουσ με ενεργοφσ ερευνητζσ,
4. Η ςφνδεςη των γνϊςεϊν των μαθητϊν από τη Μηχανική, τα Μαθηματικά, την Οπτική και τη Φυςική
γενικότερα με αρχαίεσ ζωσ και νεότατεσ γνϊςεισ και ανακαλφψεισ τησ Αςτρονομίασ και τησ Αςτροφυςικήσ,
5. Η αναγνϊριςη τησ Διεπιςτημονικότητασ ςτην Ζρευνα και η ςημαςία τησ Ζρευνασ αυτήσ καθεαυτήσ,
οι οποίοι εναρμονίηονταν, αφ’ ενόσ, με φλθ μακθμάτωνπου ζχει, ήδη, ή πρόκειται να διδαχθεί, όπωσ:
α. Φυςική – Μηχανική – Νόμοι Νεφτωνα – Ν. Παγκόςμιασ Ζλξησ – Σροχιζσ πλανητϊν,
β. Φυςική – Ηλεκτρομαγνητιςμόσ – Οπτική – Γεωμετρική και Κυματική Οπτική – Ηλεκτρομαγνητικά Κφματα Οπτικά Όργανα – Σηλεςκόπια – Ραδιοτηλεςκόπια,
και, αφ’ ετζρου, ικανοποιοφςαν την περιζργεια και το ζμφυτο ενδιαφζρον αρκετϊν μακθτϊν μασ, με ιδιαίτερα
ελπιδοφόρεσ προοπτικζσ.

Συμμετείχαν 94 μακθτζσ μακθτζσ τησ Γ’ τάξθσ του Γυμναςίου ( τμήματα : Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ),
και οκτϊ κακθγθτζσ τουσ :
Υπεφκυνοσ Καθηγητήσ :

Δ.Α. Θάνοσ – Φυςικόσ,

Αναπλθpωτισ υπεφθυνοσ : ΜπαρτςϊκασΙ. - Μαθηματικόσ

Συνοδοί κακθγθτζσ : Λεονταρίδου Θ. Γαλλικήσ, Μυςτακίδου Κυρ., Θεολόγοσ, Νταλαχάνθ Καλ., Φυςικήσ Αγωγήσ,
Δαςκαλάκθσ Γ., Αρχιτζκτων, Παπαδοποφλου Ειρ.-Φιλόλογοσ,
και
Η Διευκφντρια του ΒΠΓ : Γελαδάκθ .-Φιλόλογοσ-Ιςτορικόσ
Ακολοφκθςε περίπατοσ ςτον εξαίςιο, περιβάλλοντα του Αςτεροςκοπείου, χϊρο του Θθςείου, μζχρι τθν
αναχϊρθςι μασ, ςτισ 12.50, από τον χϊρο, για το ςχολείο ( άφιξη : 13.15 ).

Π. Ψυχικό, 16 Οκτωβρίου 2018
Ο υπεφθυνοσ τησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ
Δ.Α. Θάνοσ – Φυςικόσ – Δρ. Μαθηματικϊν ΕΜΠ

