
Σας καλούμε στις νέες Περιπέτειές μας! 
Με νέους ταξιδιώτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι από το
ελάχιστο της ύλης στο μέγιστο, από τα quarks στα άτομα, από 
 τα γονίδια στα κύτταρα, στα αστέρια στους γαλαξίες, με
εμπλουτισμό σε θέματα και τρόπους προσέγγισης.
Θα παρατηρήσουμε το φως και τις σκιές στη σελήνη, τον ήλιο
μας με τις κηλίδες του, τα αστέρια και γαλαξίες, με τηλεσκόπια
σε ημερήσια και νυχτερινή παρατήρηση. Με μικροσκόπια-
στερεοσκόπια θα μυηθούμε στα μυστήρια των πυρήνων της
ζωής, στο DNA και στα κύτταρα όπου πλάθονται τα υλικά της
ορατής μας ύλης και ζωής. 
Θα αναγνωρίσουμε φαινόμενα του μικρόκοσμου και του
μακρόκοσμου και το πώς αυτά συνδέονται, 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.
Θα έχουμε μια πρώτη επαφή με νεότερες επιστημονικές
θεωρίες, όπως πχ για τα στοιχειώδη σωματίδια (ύλη-αντιύλη)
και τις αλληλεπιδράσεις, τη σχετικότητα, την ιστορία του
σύμπαντος κ.α. και με τις ερευνητικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωσή τους. 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ: 
Αστρικοί, κυτταρικοί, ατομικοί πυρήνες

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γ. Ρουμπέα, Φυσικός, Μ. Πανδή, Βιολόγος
Μαθητές : Β και Γ τάξης, κατά προτεραιότητα μέλη περσινής ομάδας  και μαθητές

 με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίδοση και διακριθέντες σε διαγωνισμούς θετικών επιστημών.
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Θα επεξεργαστούμε πειραματικά δεδομένα
που θα προκύψουν ζωντανά στα εργαστήριά
μας ή δεδομένα από ερευνητικά κέντρα. Θα
επιδιώξουμε επικοινωνία με επιστήμονες,
ερευνητές από σύγχρονα  εργαστήρια (όπως
‘Δημόκριτος’, CERN, τμήμα Αστρονομίας
Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Ιατροβιολογικών
Ερευνών, ΕΚΠΑ τμήμα Βιολογίας και Φυσικής,
Αστεροσκοπείο, Πανεπιστήμιο Πάντοβας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τμήμα
Καλλιεργειών).



Θα επιδιώξουμε συνεργασία με
άλλους Ομίλους και συμμετοχή σε
Μαθητικά Συνέδρια και
Διαγωνισμούς.

. . .ΠΥΡΗΝΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Στο Εργαστήριο Βιολογίας, θα «δούμε»,
θα παίξουμε και θα κατασκευάσουμε,
ώστε μέσα από αυτά αλλά και με το
μικροσκόπιο να αγγίξουμε μυστικά του
πυρήνα ποικίλων κυττάρων, το DNA και
το RNA τους, την κυτταρική διαίρεση
στις δύο μορφές της, μίτωση και μείωση,
την κληρονομικότητα, τις μεταλλάξεις,
την εξέλιξη και τη φυσική επιλογή. 

...ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Θα γνωρίσουμε τις χρωστικές των
φύλλων των φυτών στη γη και στο
διάστημα και θα πάρουμε μία γεύση 
 πειραματιζόμενοι στο εργαστήριό
μας  με υδροπονικές καλλιέργειες
προσομοιώνοντας την καλλιέργεια

φυτών στους διαστημικούς σταθμούς 


