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ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ Π..Π.Α. ΣΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΩΜΑΣΙΔΙΑΚΗ ΦΤΙΚΗ ΣΟ
ΦΤΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Ομάδα μακθτϊν τθσ Β Λυκείου του Π.Σ.Π.Α. από τον όμιλο Φυςικισ με υπεφκυνθ
εκπαιδευτικό τθν Λαμπρινι Παπατςίμπα, κα ςυμμετάςχει ςτα Προχωρθμζνα μακιματα
Φυςικισ Σωματιδίων (για μακθτζσ Λυκείου) τθν Τρίτθ ςτισ 20 Μαρτίου 2018 ςτο Φυςικό
Τμιμα του Πανεπιςτιμιου Ακθνϊν.
Τα Προχωρθμζνα Μακιματα Φυςικισ Σωματιδίων οργανϊνονται από το Τεχνικό
Πανεπιςτιμιο τθσ Δρζςδθσ (TU Dresden) ςε ςυνεργαςία με τθν Διεκνι Ομάδα Εκλαΐκευςθσ
Φυςικισ Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). Στθν Ελλάδα,
ςυμμετζχουν τα Πανεπιςτιμια Ακινασ, Θεςςαλονίκθσ και Κριτθσ, το ΕΚΕΦΕ "Δθμόκριτοσ"
και το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο.
Κάκε χρόνο, περίπου 13 000 μακθτζσ Λυκείου από 52 χϊρεσ επιςκζπτονται για μία
θμζρα ζνα από τα 215 Πανεπιςτιμια ι Ερευνθτικά Κζντρα τθσ περιοχισ τουσ με ςκοπό να
λφςουν τα αινίγματα τθσ φυςικισ των ςωματιδίων. Ομιλίεσ από ενεργοφσ ερευνθτζσεπιςτιμονεσ επεξθγοφν και αναλφουν τομείσ και μεκόδουσ τθσ βαςικισ ζρευνασ που
αφοροφν τα ςτοιχειϊδθ ςωματίδια και τισ μεταξφ τουσ δυνάμεισ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα
ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ να επεξεργαςτοφν πραγματικά πειραματικά δεδομζνα από
πειράματα φυςικισ ςωματιδίων. Στο τζλοσ τθσ θμζρασ, όπωσ γίνεται ςε κάκε διεκνι
ςυνεργαςία, οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ ςυνδζονται, μζςω διαδικτφου, και ςυηθτοφν τα
αποτελζςματά τουσ και τθν εμπειρία τουσ.
Ζτςι οι μακθτζσ μασ κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τθ Φυςικι των Σωματιδίων, να
ανακαλφψουν τον κόςμο των Κουάρκ και των Λεπτονίων με πραγματικά πειραματικά
δεδομζνα, κα ανακαλφψουν κζματα και μεκόδουσ ςτθ βαςικι ζρευνα για τθν φλθ και τισ
δυνάμεισ τθσ, κα πραγματοποιιςουν μετριςεισ ςε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα
του CERN και κα πάρουν μζροσ ςε μια διεκνι ςυηιτθςθ (μζςω internet) για τα
αποτελζςματα των μετριςεϊν τουσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ
09:00-09:30

Εγραφζσ/ειςαγωγι

09:30-09:45

Χαιρετιςµόσ από τον Πρόεδρο του Τµιµατοσ Φυςικισ Κακ. Ν. Τετράδθ

9:45-10:15

"Πϊσ να γίνετε οι νζοι Αλχθμιςτζσ (Η Πυρθνικι Φυςικι ςιμερα)"
(Eπικ.Κακ.Θ.Μερτηιμζκθσ)

10:15-10:45

Από τι είναι φτιαγµζνοσ ο κόςµοσ;(Αναπλ.Κακ. ∆. Φαςουλιϊτθσ )
∆ιάλειµµα

10:45-11:15
11:15-11:45

Ειςαγωγι ςτουσ Επιταχυντζσ και τουσ ανιχνευτζσ των πειραμάτων του LHC (Κακ. Χ.
Κουρκουµζλθ)

11:45-12:45

Συηιτθςθ-Ερωτιςεισ
Γεφµα

12:45-13:30
13:30-14:00

Ειςαγωγι ςτθν Ανίχνευςθ - Ανάλυςθ

14:00-16:00

Ερευνθτικι εργαςία -Ανάλυςθ γεγονότων ςε υπολογιςτι από τουσ µακθτζσ
Συλλογι αποτελεςμάτων/Συπλιρωςθ ερωτθματολογίων-

16:30-17:00

Προετοιμαςία για videoconferencing

17:00-18:00

Videoconference/Quiz

18:00-18:30

Συηιτθςθ – Συμπεράςματα-Αναµνθςτικά διπλϊματα

