ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΠΑ ΣΙ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΟΤ
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 2107 . Γνώρισε τη μαγεία τη Έρευνας!
Η Κεντρικι εκδιλωςθ τθσ βραδιάσ του Ερευνθτι κα πραγματοποιθκεί φζτοσ τθν Παραςκευι
29 επτεμβρίου 2017 ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελλθνικόσ Κόςμοσ», Πειραιϊσ 254 και από 17:00 ζωσ
24:00.
H «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μια μεγάλθ γιορτι για τθν επιςτιμθ και τθν ζρευνα που
διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςε 36 χϊρεσ, περιςςότερεσ από 300 πόλεισ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και ςε εννζα
πόλεισ τθσ Ελλάδασ τθν τελευταία Παραςκευι του επτεμβρίου.
Φζτοσ με ςφνκθμα «Γνώριςε τη μαγεία τη Ζρευνασ» ερευνθτζσ από τα μεγαλφτερα ερευνθτικά
κζντρα (Ε.Κ) τθσ χϊρασ, που ςυμμετζχουν ωσ διοργανωτζσ, Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών, ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτοσ, Εθνικό Κδρυμα Ερευνών, Ελληνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνών και Ερευνητικό Κζντρο
«ΑΘΗΝΑ» αλλά και πολλοί ακαδθμαϊκοί, επιςτθμονικοί και εκπαιδευτικοί φορείσ μζςα από ποικίλεσ
πειραματικζσ επιδείξεισ, διαδραςτικά εργαςτιρια, παιχνίδια και προβολζσ, ανοίγουν τθ γνϊςθ και τθν
επιςτιμθ ςε μικροφσ και μεγάλουσ. Παράλλθλα, οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ χαρά να
απολαφςουν ςφγχρονα και καινοτόμα τεχνολογικά επιτεφγματα Ελλινων ερευνθτϊν.
Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων ςυμμετζχουν ςτθν
κεντρικι εκδιλωςθ τθσ βραδιάσ του Ερευνθτι (http://www.renathens.gr/ypostiriktes/). το Φουαγιζ
ςτο ιςόγειο του Κζντρου Πολιτιςμοφ «Ελληνικόσ Κόςμοσ» κα παρουςιάςουν πρωτότυπεσ
πειραματικζσ διατάξεισ, κα ερμθνεφςουν με ευρθματικό τρόπο φαινόμενα από τθ ςφγχρονθ Επιςτιμθ,
κα δείξουν πειραματικζσ διατάξεισ που ςυνδυάηουν τθν παράδοςθ με τθ ςφγχρονθ τεχνολογία ι κα
παρουςιάςουν καινοτόμεσ δράςεισ ωσ μικροί ερευνθτζσ δίπλα ςε επιςτιμονεσ Ερευνθτζσ των
μεγαλφτερων Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ μασ (http://www.renathens.gr/symmetexontes/).
Μζςα από τισ εργαςίεσ των μικρϊν μακθτϊν προβάλλεται θ αναγκαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ τθσ
εκπαίδευςισ τουσ με τθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι ζρευνα και ςυνακόλουκα τθσ ςυνεργαςίασ
Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων και χολικϊν Μονάδων. Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να
διαπιςτϊςουν μζςα από τα ζργα των μακθτϊν το ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν τα ςχολεία
ςτθ κατεφκυνςθ τθσ αναπλαιςίωςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.
Η υμμετοχι των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων οργανϊνεται από τθν Ζνωςθ
Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ςε ςυνεργαςία με το γραφείο
εκπαίδευςθσ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ» και τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των
Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων.
Οι μακθτζσ τθσ Β, Γ Γυμναςίου τθσ Α και Β Λυκείου του ςχολείου μασ πραγματοποιοφν απλζσ
δραςτθριότθτεσ (θλζκτριςθ με τριβι) και αποδεικνφουν ότι το θλεκτρικό φορτίο ζχει τθν ιδιότθτα των
αλγεβρικϊν αρικμϊν ωσ προσ τθν πρόςκεςθ, ερμθνεφουν με βάςθ τον μικρόκοςμο. Καταςκευάηουν με
απλά υλικά ζνα μοντζλο τθσ ςυςκευισ ανίχνευςθσ καταιγίδων (ι ςυλλογισ θλεκτρικοφ φορτίου από
νζφθ) του Benjamin Franklin, ερμθνεφουν με ζννοιεσ από το μικρόκοςμο. Περιγράφουν με χριςθ τθσ
ζννοιασ τθσ ενζργειασ και των μετατροπϊν τθσ. Επίςθσ χρθςιμοποιοφν ζνα αρχειακό μοντζλο
ατμομογεννιτριασ του εργαςτθρίου τθσ Φυςικισ του Π..Π.Α., περιγράφουν τθ λειτουργία τθσ
ςυςκευισ χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ ενζργειασ. Παράλλθλα, μετροφν τθν παραγόμενθ τάςθ με
τθ βοικεια arduino και τθν απεικονίηουν ςε LCD οκόνθ, ςε ζνα ενδιαφζρον «πάντρεμα» του παλιοφ με
το νζο, του αναλογικοφ με το ψθφιακό.
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