
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

«ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ.  Αστρικοί, κυτταρικοί, ατομικοί πυρήνες» 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ρουμπέα Γεωργία, Φυσικός & Πανδή Μαρίνα, Βιολόγος 

Ημέρα υλοποίησης: Κάθε Πέμπτη 1.30΄-3.00΄ 

Μαθητές : Β΄ και Γ΄ τάξης, κατά προτεραιότητα μέλη περσινής ομάδας αλλά και μαθητές με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, επίδοση και διακριθέντες σε διαγωνισμούς θετικών επιστημών. 

Μια στάση για να πάρουμε τους νέους ταξιδιώτες και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για τρίτη χρονιά, σε νέους 

σταθμούς, αλλά και σε προηγούμενους, εμβαθύνοντας με νέα δεδομένα. Μια συνεχής εξερεύνηση στα 

μυστήρια των πυρήνων της  ζωής, στο DNA και από κει στους πυρήνες των άστρων όπου πλάθονται τα υλικά 

της ορατής μας ύλης και ζωής, μέχρι τους πυρήνες των γαλαξιών  μιλώντας για την ιστορία του κόσμου.  

Με τηλεσκόπια σε ημερήσια 
και νυχτερινή παρατήρηση και 
με μικροσκόπια θα ‘αγγίξουμε’ 
τους γαλαξίες και τα κύτταρα.  

  

 

 

 

 

 

 

Θα αναγνωρίσουμε φαινόμενα 
του μικρόκοσμου και του 

μακρόκοσμου διακρίνοντας την 
τάξη μεγέθους και τη δομή σε 
φυσικά και βιολογικά μεγέθη 

και φαινόμενα. 

 

Θα επιχειρήσουμε μια πρώτη 
μύηση στον τρόπο δουλειάς 

του επιστήμονα-ερευνητή, σε 
θεωρίες και ερευνητικές 

μεθόδους των σύγχρονων 
επιστημών Φυσικής, 

Αστρονομίας 
και Βιολογίας. 

 

 

 

 

Μια πρώτη επαφή με νεότερες θεωρίες για τα στοιχειώδη σωματίδια (ύλη-αντιύλη), τις θεμελιώδεις 
αλληλεπιδράσεις- βάσει του Καθιερωμένου Πρότυπου- και τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για την επιβεβαίωσή τους.  

Θα εμπλακούμε σε πραγματικά και εικονικά πειράματα, με 
πειραματικά    δεδομένα που θα προκύψουν στα εργαστήρια του 

σχολείου, ή και διαδικτυακά σε συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα 
και επιστήμονες, εφόσον δε επιτρέψουν οι συνθήκες, θα 

επισκεφθούμε ερευνητικά κέντρα (‘Δημόκριτος’, CERN, τμήμα 
Αστρονομίας Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πάντοβας, Κέντρο 

Ιατροβιολογικών Ερευνών κλπ 
 

Στο Εργαστήριο Βιολογίας θα γνωρίσουμε τους 
πυρήνες με τους βασικούς πρωταγωνιστές: το DNA και 
το RNA, την κυτταρική διαίρεση και τις δύο μορφές 
της τη μίτωση και τη μείωση, την κληρονομικότητα, τις 
μεταλλάξεις, την εξέλιξη και τη φυσική επιλογή. Θα 
πειραματιστούμε, θα παίξουμε με τα χρωμοσώματα 
και τα γονίδια,  θα κατασκευάσουμε μοντέλα και θα 
λύσουμε γενετικούς γρίφους. 

 

Θα επιδιώξουμε στο μέτρο που το επιτρέψουν οι συνθήκες, συνεργατικές δράσεις με άλλους Ομίλους και 
συμμετοχή σε Μαθητικά Συνέδρια και Διαγωνισμούς. 
 


