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Science and art - Πειραματίξ  
 
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ςχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματά που 
αναφζρονται ςτο ενθμερωτικό ζντυπο και διεξάγονται ςτον πολυχϊρο τθσ science 
and art, ςτο Π. Φάλθρο. Τα ςχεδιάςαμε κεωρϊντασ ότι μποροφν γίνουν αφορμι για 
να αγαπιςουν τα παιδιά τθ φυςικι και να αποτελζςουν ςθμαντικό εργαλείο για τον 
δάςκαλο ςτθν διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν. 
Πιςτεφουμε ότι ο δάςκαλοσ ςτο ςχολείο είναι και πρζπει να είναι 
αναντικατάςτατοσ. Τα εργαςτιριά μασ υποςτθρίηουν, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν 
αντικακιςτοφν τθν ςχολικι διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ γνϊςθσ. Θζλουμε οι μακθτζσ 
να αποκτιςουν μια κετικι και ευχάριςτθ εικόνα για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, να 
προκαλζςουμε τθν περιζργειά τουσ για τθν ζρευνα και τθν τεχνολογία.  
 
Ηλεκτρομαγνθτικζσ αλλθλεπιδράςεισ. ( Εϋ & ΣΤϋ) 
Η ανακάλυψθ του θλεκτριςμοφ άλλαξε ριηικά τον πολιτιςμό μασ . Η εξάρτθςθ του 
ανκρϊπου από αυτόν, είναι ςχεδόν απόλυτθ. Στο εργαςτιριο μασ κα μελετιςουμε 
τον θλεκτριςμό από τθν αρχι. Τα παιδιά ςε ρόλο επιςτιμονα κα εκτελζςουν 
πειράματα ςχετικά με τθ φόρτιςθ, τισ θλεκτρικζσ δυνάμεισ, τον κεραυνό, τουσ 
αγωγοφσ και μονωτζσ , τουσ θλεκτρομαγνιτεσ, τισ μεκόδουσ παραγωγισ ςτατικοφ 
και δυναμικοφ θλεκτριςμοφ.  
Το εργαςτιριο ζχει ωσ ςτόχο να βιϊςουν τα παιδιά πειραματικζσ διαδικαςίεσ που 
κα αποτελζςουν εργαλείο για τθν περαιτζρω κατανόθςθ κεμάτων που αφοροφν τον 
θλεκτριςμό και μαγνθτιςμό.  
 
Ταξίδια φωτόσ. ( Εϋ & ΣΤϋ) 
Το φωσ είναι θ πθγι ηωισ ςτο πλανιτθ μασ . Η φφςθ του απαςχόλθςε τουσ 
φιλόςοφουσ ςτθν αρχαιότθτα αλλά και τουσ μεγαλφτερουσ ςφγχρονουσ 
επιςτιμονεσ όπωσ τον Νεφτωνα και τον Αϊνςτάιν. Στο απόλυτα ςκοτεινό εργαςτιριο 
μασ, τα παιδιά πραγματοποιοφν πειράματα με τισ δζςμεσ φωτόσ. Προβλζπουν και 
ανακαλφπτουν τισ ιδιότθτζσ του. Ανάλυςθ ςε χρϊματα, ευκεία διάδοςθ, ανάκλαςθ, 
διάκλαςθ, περίκλαςθ, απορρόφθςθ, διαφανι και αδιαφανι υλικά, ανάμιξθ 
χρωμάτων και γνωριμία με τθ ςφγχρονθ τεχνολογία, τισ οπτικζσ ίνεσ και το laser. 
Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι να ανακαλφψουν οι μακθτζσ τισ ιδιότθτεσ του φωτόσ 
και τισ εφαρμογζσ του ακολουκϊντασ τα χνάρια μεγάλων επιςτθμόνων,  
 
Τα χίλια πρόςωπα τθσ ενζργειασ.( Εϋ& ΣΤϋ)  
Ενζργεια θ κινθτιρια δφναμθ του πολιτιςμοφ μασ, θ προχπόκεςθ όλων των 
επιτευγμάτων, αλλά και όλων των καταςτροφϊν που ζχει προκαλζςει ο άνκρωποσ 
ςτον πλανιτθ μασ. Η ενζργεια είναι παροφςα ςε όλεσ τισ όψεισ τθσ κακθμερινισ μασ 
ηωισ, και θ διαχείριςθ τθσ κακορίηει το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ, θ οποία δεν 
μπορεί να επιβιϊςει χωρίσ να μεριμνά για τθν επάρκεια τθσ.  
Στο εργαςτιριο μασ προςπακοφμε να ανακαλφψουμε τι είναι αυτό που ονομάηουμε 
ενζργεια . Τα παιδιά ςε ρόλο επιςτιμονα, πειραματίηονται με τισ μετατροπζσ τθσ ςε 
διάφορεσ μορφζσ, όπωσ θλεκτρικι μθχανικι χθμικι αιολικι κ.α. και μακαίνουν τα 
μυςτικά τθσ. Στόχοσ του εργαςτθρίου είναι να γίνουν για τουσ μακθτζσ οικείεσ οι 
ζννοιεσ που αφοροφν ςτθν ενζργεια και να αποκτιςουν εμπειρίεσ μζςα από τθν 
πειραματικι διαδικαςία. 
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Ο μικρόσ μετεωρολόγοσ ( Γϋ & Δϋ) 
Ο καιρόσ και θ πρόγνωςθ των φαινομζνων, απαςχολεί τον άνκρωπο από τθν 
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Ο τρόποσ ηωισ του, κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από 
τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Σιμερα οι επιςτιμονεσ ζχουν αρκετι γνϊςθ ϊςτε να 
μποροφν να προβλζπουν τα καιρικά φαινόμενα . 
Στο εργαςτιριο αυτό, τα παιδιά εξοικειϊνονται με τα βαςικά όργανα ενόσ 
μετεωρολογικοφ ςτακμοφ και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ. Παρατθροφν 
μετεωρολογικοφσ χάρτεσ, μετροφν τθν ζνταςθ του ανζμου ςε μποφόρ και 
μακαίνουν για τθν δθμιουργία των καιρικϊν φαινόμενων . Στόχοσ του εργαςτθρίου 
είναι να προςεγγίςουμε με το πείραμα και τθν δράςθ, τισ βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ 
του καιροφ . 
 
Δυνάμεων μυςτικά. ( Γϋ & Δϋ) 
Δφναμθ! Μια από τισ βαςικότερεσ ζννοιεσ τθσ ηωισ μασ και τθσ επιςτιμθσ που 
απαςχόλθςε κορυφαίουσ επιςτιμονεσ όλων των εποχϊν. Βαρφτθτα! Η δφναμθ που 
ςυγκρατεί τουσ πλανιτεσ γφρω από τον ιλιο, αλλά και εμάσ γερά ςτο ζδαφοσ. 
Το εργαςτιριο αυτό ζχει ςαν ςτόχο, να εξοικειωκοφν τα παιδιά με τθν ζννοια τθσ 
δφναμθσ, κάνοντασ πειράματα με τθ δφναμθ του νεροφ, τθ δφναμθ του αζρα και το 
βάροσ. Καταςκευάηουν απλζσ μθχανζσ, και μετροφν με το δικό τουσ ηυγό.  
 
Η Κα. Επιςτιμθ ςτθν κουηίνα. ( Αϋ& Βϋ )  
Κακθμερινά τα παιδιά δζχονται πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςε επιςτθμονικζσ 
ανακαλφψεισ και μεγάλα τεχνολογικά επιτεφγματα. Όςο απόμακρα κι αν μασ 
φαίνονται όλα αυτά , είναι γεγονόσ ότι θ επιςτιμθ δε βρίςκεται μακριά μασ και δεν 
απαιτεί πάντοτε ειδικζσ ςυνκικεσ  
Στόχοσ του εργαςτθρίου να διαπιςτϊςουμε ότι θ επιςτιμθ αφορά τθν 
κακθμερινότθτά μασ και είναι προςιτι ςε όλουσ. Τα παιδιά ϋϋπαίηοντασϋϋ τουσ 
επιςτιμονεσ, κα πειραματιςτοφν με απλά υλικά που χρθςιμοποιοφμε ςτθν κουηίνα. 
 
Νερό …μεταμορφϊςεισ ( Αϋ& Βϋ ) 
Το νερό, θ ςθμαντικότερθ ζνωςθ για τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτον 
πλανιτθ. Ζνα από τα τζςςερα βαςικά ςτοιχεία κατά τον Αριςτοτζλθ . Η γθ ζνασ 
πλανιτθσ πλοφςιοσ ςε νερό το οποίο κινείται εναλλαςςόμενο ςτισ τρεισ 
καταςτάςεισ του, μεταξφ ουρανοφ και γθσ.Στο εργαςτιριο αυτό, τα παιδιά κάνουν 
απλά πειράματα ςχετικά με τισ αλλαγζσ φάςθσ του νεροφ (πάγοσ - νερό – ατμόσ) και 
τισ μοναδικζσ ιδιότθτεσ του. Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να κατανοιςουμε τον 
κφκλο του νεροφ αναπαράγοντασ τον ςτο εργαςτιριο ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ 
προκαλϊντασ βραςμό – εξάτμιςθ - ςυμπφκνωςθ - νζφωςθ - ςχθματιςμό πάγου.  
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