
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  -  Γ'  ΤΑΞΗ  -  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  -  Π. ΦΑΛΗΡΟ

Πέμπτη  20  Φεβρουαρίου  2020 

Η  Γ’ τάξη του σχολείου μας ( Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο ), την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, 

πραγματοποίησε  Εκπαιδευτική / Διδακτική επίσκεψη στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο  Ίδρυμα  

Ευγενίδου ( Ευγενίδειο Ίδρυμα ), στο Παλαιό Φάληρο, Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64, 

στην    Έκθεση  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας ( περιλαμβάνουσας  57  διαδραστικά εκθέματα  Φυσικής, Χημείας,

Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Ρομποτικής, κατανεμημένα σε δύο ορόφους του κτηρίου του

Ιδρύματος ), σε δύο ομάδες μαθητών, αποτελούμενες από 44 και 46, αντίστοιχα, μαθητές η κάθε ομάδα, με τους

συνοδούς τους, 

από τις 9.15 έως και τις  10.40, περίπου ( τα τμήματα Γ1 και Γ2 )  και  από τις 10.00 έως και τις  11.30 ( τα τμήματα

Γ3 και Γ4 ), το πρωϊ, αντιστοίχως.

Η ξενάγησή μας έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, με σκοπό, να

ικανοποιηθουν, οι εξής, ειδικότεροι, στόχοι :

1. Η  γνωριμία με και η ξενάγηση των μαθητών σε έναν πρωτοπόρο επιστημονικά και εκπαιδευτικά χώρο της
Έρευνας και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Αστρονομίας, των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών,
της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας και των πολυάριθμων εφαρμογών τους,

2. Η  ενημέρωση  των  μαθητών  για  την  διαχρονική  σημασία,  τόσο,  της  ανάπτυξης  των  Επιστημών  της
Αστρονομίας, των Μαθηματικών  και  των Φυσικών Επιστημών - και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης,

όσο και των άμεσων Τεχνολογικών Εφαρμογών τους, αλλά και, της συμβολής του στη θεμελίωση, εξέλιξη
και ανάπτυξη πολλών νεώτερων επιστημών όπως οι Επικοινωνίες, η Τεχνολογία Υλικών, η Βιοτεχνολογία, η
Πληροφορική, η Ρομποτική κ.ά.,

3. Η  γνωριμία των μαθητών με έναν εκπαιδευτικό χώρο υψηλού επιπέδου και διαρκούς προσφοράς στην
Εκπαίδευση των νέων στη χώρα μας κατα τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια,

4. Η σύνδεση των γνώσεών των μαθητών από τα Μαθηματικά, την Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική
και την Τεχνολογία, με τα επιτεύγματα του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού μας και την ποιότητα ζωής
που αυτά συνεπάγονται,

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/kentro-epistimis-kai-tehnologias/
https://www.eef.edu.gr/el/programme/ekthemata-epistimis-kai-tehnologias/


5. Η αναγνώριση της Διεπιστημονικότητας στην Έρευνα και η σημασία της Έρευνας αυτής  καθεαυτής,

6. Η  αναγνώριση  της  σημασίας  της  υψηλού  επιπέδου,  εμπνευσμένης,  διορατικής,  εκπαίδευσης  και  της
υλικοτεχνικής της υποστήριξης.

Οι παραπάνω τεθέντες στόχοι εναρμονίζονται, αφ’ ενός,  με την ύλη μαθημάτων που διδάσκονται ή πρόκειται να
διδαχθούν,  οι  μαθητές  της  Γ'  τάξης,  ή  μελλοντικά  στο  Γυμνάσιο   (  και  στο  Λύκειο  ),  και  πάντως  αποτελούν
καινοτόμες ζωτικής σημασίας εφαρμογές του Τεχνολογικού Πολιτισμού μας, όπως:

α.   Φυσική – Μηχανική – Αστρονομία, Μαθηματικά, Διακριτά Μαθηματικά–Συνδυαστική, Κώδικες -

       Πληροφορική – Ρομποτική,

      β.   Φυσική – Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική – Γεωμετρική και Κυματική Οπτική – Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα -

             - Επικοινωνίες – Οπτικά  Όργανα – Τηλεσκόπια – Ραδιοτηλεσκόπια – Μικροσκόπια,

      γ.   Χημεία – Η χημεία του άνθρακα – Υλικά - Νανοτεχνολογία,

      δ.   Βιολογία – Βιοχημεία – Συνδυαστική – DNA – Κληρονομικότητα - Βιοτεχνολογία, 

και, αφ’ ετέρου, ικανοποιούν  και οξύνουν την περιέργεια και το έμφυτο ενδιαφέρον αρκετών μαθητών μας, με

ιδιαίτερα  ελπιδοφόρες  προοπτικές, ενώ, εμμέσως, τους οργανώνουν για το μέλλον.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη  χαρακτηρίσθηκε από το έντονο  ενδιαφέρον  και  ικανοποίηση των μαθητών μας, αλλά 

και  των συνοδών καθηγητών, ενώ, θεωρείται ότι επέτυχε τους τεθέντες στόχους.

Συμμετείχαν  90,  μαθητές  της  Γ’  τάξης  του Γυμνασίου  ( τμήματα :  Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 ), και  έξι ( 6 ) καθηγητές  τους :

Υπεύθυνος  καθηγητής :   Δ.Α. Θάνος – Φυσικός,

Συνοδοί  καθηγητές :  κκ. Οτζάκογλου1 Θ., Κουλέτση2 Ειρ., Παπαδογεώργη3 Π.,  Ανδρίτσος4 Γ., Οικονομίδου5 Β..  

Ακολούθησε περίπατος  στον  εξαίσιο,  γειτνιάζοντα του Ιδρύματος Ευγενίδου,  χώρο του Κέντρου

Πολιτισμού του Ιδρύματος 'Σταύρος Νιάρχος' ( ΚΠΙΣΝ ) μέχρι  την  αναχώρησή μας,  στις  12.45, περίπου,  για το

σχολείο ( χρόνος άφιξης, περίπου : 13.15 ).

Π. Ψυχικό,  4  Μαρτίου 2020

Ο  υπεύθυνος  της εκπαιδευτικής επίσκεψης

Δ.Α. Θάνος – Φυσικός – Δρ. Μαθηματικών ΕΜΠ

_______________________________________

1   Πληροφορικής

2   Μαθηματικός

3  Γεωπόνος

4  Φιλόλογος - Ιστορικός

5  Αγγλικής Φιλολογίας


