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“Getting Science Closer to 
Students”



Σχεδιάστηκε από την
ελληνική ομάδα και
υιοθετήθηκε από

όλες τις
συμμετέχουσες χώρες

Ο λογότυπος του προγράμματος



• Στόχος του προγράµµατος είναι η 
προσέγγιση και εµβάθυνση των µαθητών 
στο χώρο των Θετικών Επιστηµών και η 
εξοικείωσή τους µε το χώρο του 
εργαστηρίου.

• Μέσα από το πρόγραµµα αυτό οι µαθητές 
θα γνωρίσουν τις κουλτούρες άλλων λαών 
(των χωρών-εταίρων)  και θα 
υιοθετήσουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η 
συνεργασία και η αποδοχή της 
διαφορετικότητας.



• Το σχολείο µας αιτήθηκε τη συµµετοχή 
του στο πρόγραµµα

“Getting Science Closer to students”
και επελέγη ανάµεσα σε πολλά άλλα 

σχολεία       µε κυριότερο  κριτήριο τις 
καινοτόµες ιδέες, την εργατικότητα και τη 
συνέπεια εκπαιδευτικών και µαθητών.



Η παιδαγωγική οµάδα αποτελείται απο τους καθηγητές:

1. Άννα Κουκουβιτάκη (Βιολόγος), Διευθύντρια και συντονίστρια   
του  προγράµµατος

2. Ανθή Αποστολίδου (Φυσικός), Σύνδεσµος του προγράµµατος
3. Γεωργία Γώγου (Αγγλικής Φιλολογίας)
4. Μάρα Καίσαρη (Μουσικής)
5. Μαρία Κάτρη (Οικιακής Οικονοµίας)
6. Δηµήτρης Κοντόκωστας (Μαθηµατικός)
7. Ιωάννης Νάστος (Φιλόλογος), Υποδιευθυντής
8. Κορίννα Νεραντζή (Φιλόλογος)
9. Νίκη Ταστάνη (Φιλόλογος) και
10. Έφη Φραγκόγιαννη (Γαλλικής Φιλολογίας).



Τα πειράματά μας κατά το
σχολικό έτος 2016 - 2017



Στο σχολικό εργαστήριο

• Μέτρηση PH- Δείκτης κόκκινο λάχανο
• Παρασκευή γιαουρτιού, δηµιουργία 
διαγράµµατος θερµοκρασίας-χρόνου & 
παρατήρηση µυκήτων

• Το µονόχορδο του Πυθαγόρα
• Αποµόνωση DNA από φυτικό ιστό



Κατά τη συµµετοχή µας στο    Athens
Science Festival 2017

• Δηµιουργία ολογράµµατος από ψηφιακή 
εφαρµογή

• Αποµόνωση DNA από ανθρώπινο ιστό
• Τεχνητές νιφάδες χιονιού



Κατά την επίσκεψη των εταίρων μας
από την Ουγγαρία

• Το πείραµα του Ερατοσθένη
• Το οστεοµάχιο του Αρχιµήδη
• Η κούπα του Πυθαγόρα



Μεθοδολογία
• Στη διάρκεια του 2ετούς προγράµµατος θα
πραγµατοποιήσουµε περίπου 20 πειράµατα.

• Τα πειράµατα αυτά αφορούν στα µαθήµατα των
Θετικών Επιστηµών, δηλαδή Φυσική, Χηµεία,
Βιολογία, Γεωγραφία, Μαθηµατικά αλλά και σε
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες
µεταξύ Μουσικής - Φυσικής, Οικιακής Οικονοµίας -
Βιολογίας - Φυσικής, Μαθηµατικών - Γεωγραφίας,
καθώς και στα ιστορικά επιστηµονικά πειράµατα των:
Πυθαγόρα, Θαλή, Ερατοσθένη, Αρχιµήδη.



• Κάθε πείραµα συνοδεύεται από Φύλλο Εργασίας που αποτελείται 
από το θεωρητικό ένθετο, το ιστορικό πλαίσιο του πειράµατος, την 
πειραµατική διαδικασία, ερωτήσεις κατανόησης, δραστηριότητες 
και αποτελέσµατα. 

• Τα πειράµατα βιντεοσκοπούνται µε σκοπό να µελετηθούν σε 
επόµενη συνάντηση της ολοµέλειας της οµάδας και να εξαχθούν τα 
συµπεράσµατα. 

• Στη συνέχεια, τα Φύλλα Εργασίας µεταφράζονται στα Αγγλικά και 
τα Γαλλικά, δηµιουργούνται βίντεο και flipbooks και όλο το υλικό 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 
(http://blogs.sch.gr/2gymnioa) και στο κανάλι του σχολείου µας 
στο YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC6CIJURayBwcHdbgXAg0
yRg) τα οποία είναι συνδεδεµένα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του 
σχολείου (http://2gym-n-ionias.att.sch.gr)



1ο πείραμα



2ο πείραμα



Σας ευχαριστούμε πολύ
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