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4 χρόνια Προγράμματα ΣύγχρονηςΦυσικής

• 2016-2017 2ο & 6ο Δημοτικά Σχολεία Αρτέμιδος            
“Playing with Protons”

• 2017-2018 2ο Δημοτικό Πειραιά-Ουρουγουάη             
“Παίζοντας με τα πρωτόνια”

• 2018-2019 2ο Δημοτικό -Ουρουγουάη                           
“Κοσμικοί Ερευνητές”

• 2019-2020 2ο Δημοτικό -Ουρουγουάη                                        
“Το Σύμπαν πάει στο Δημοτικό”
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Οργάνωση
• προσωπικό μας βίωμα/εμπειρία

• μαθητές

• γονείς

• εκπαιδευτικοί -συνεργάτες

• αναλυτικό πρόγραμμα

• πλάνο
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έντυπο γονικής συγκατάθεσης

4

https://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf


η ιστορία γράφεται από παρέες
• 2016-2017 (400 μαθητές)

Κασσιανή Κατσιούλη

Φανή Καραολή

Αριάδνη Σωτηριάδου

Άντζελα Φλώρου

Φένια Φελέκου 

Ράνια Λάμπου 

Καλλιρόη Τσολάκη

• 2017-2018 (225 μαθητές)

Γεωργία Κουλεντιανού 

Λένα Λεφάκη 

Στέφανος Λαμπρίδης 5

• 2019-2020 (217 μαθητές)
Γιώργος Μαρτίνης

Ανδρομάχη Αντωνάτου

Χριστίνα Μπαλή 

Γιώργος Καρατζιάς

Πόπη Κουμεντάκου



τοαστεροσκοπείο των6
οι εξωγήινοι
ο Γαλαξίας
οι αστρονόμοι

ομαμάδα η εξέλιξη
τοπαράλληλο Σύμπαν τααστέρια
οδός αριστούχων οι χαμογελαστοί

η εξ
η
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εικονοαφήγηση εξερευνώντας το CERN
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https://youtu.be/1dqqs4NbdSw


kahoot quiz
exploring CERN

8

https://play.kahoot.it/
https://youtu.be/9AUxHMFFP7Y


9



10



11



12

αποστάσεις Ήλιου -πλανητών

https://www.youtube.com/watch%3Fv=sN7oZ6jTA60&list=FLd0yNLMcMWwR_T0lfReKkDQ&index=4
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πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν

https://youtu.be/GWZAN2zihm8
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σκάκι σωματιδίων

https://youtu.be/BrntFy9cW2U
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CERNopoly, the Globe of Science Puzzle

https://youtu.be/sfMcrXrkvB0
https://youtu.be/U0xrzv4c9Hg


23

CERN map
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thinglink to prezi 
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https://www.thinglink.com/scene/891754903649648641
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γυναίκες επιστήμονες
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padlet για μελέτη βιβλίων, 
σχόλια, απόψεις, ανακοινώσεις
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air matters
particle zoo
scratch games
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https://scratch.mit.edu/projects/162039000/
https://scratch.mit.edu/projects/149143355/
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μακέτεςCERN
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καμπύλωση
χωρόχρονου
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διαστολή του
Σύμπαντος
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45

black boxes 
(white)
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ποιητές της Επιστήμης
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https://youtu.be/RQ83kb5i7_I
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εκπαιδευτικές επισκέψεις
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Πεντέλης

• Κέντρο Τεχνολογίας & Επιστήμης/Ίδρυμα 
Ευγενίδου

• “The children of the 
Universe”KinderDocs/Μουσείο Μπενάκη
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evidence for 
climate change



53



54

Ραδιοφωνικές Σελίδες
European School Radio
Cosmic Researchers

http://europeanschoolradio.eu/archives/production/3276
http://europeanschoolradio.eu/archives/podcasts/4842


ιδέες
• ζωγράφισε ένα φυσικό 
επιστήμονα

• έκθεση έργων 

• θεατρικό (Εκείνο το αγγλικό μήλο)

• δρώμενα (η χρονολογία του 
Σύμπαντος)

• αστροπαρατήρηση

• πανηγύρι επιστήμης

• μουσικές διασκευές
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https://youtu.be/ubzhcNK3vBs


Ημέρα “Κοσμικοί Ερευνητές” πανηγύρι επιστήμης
(05.06.2019)

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης,
οι "Κοσμικοί Ερευνητές"
Ανά διδακτική ώρα και ανά τάξη,από τις 8.30
ως τις 13.00 επαναλαμβάνοντας ως
επαγγελματίες την παρουσίαση 5 φορές (και 1
για τους γονείς), στήριξαν τις τάξεις (184
μαθητές!) σε διαφορετική δραστηριότητα κάθε
ώρα.

• Α: ζωγράφισε τον επιταχυντή ATLAS,
• Β: δοκίμασε το σύμπαν που διαστέλλεται με

μπαλόνια
• Γ: έκανε υποθέσεις για το black box
• Δ:με γάλα και νερό είδε σύννεφα και

ηλιοβασίλεματα
• Ε: αφού έβαλε σε τροχιά βόλους-πλανήτες

γύρω από πεπόνι-ήλιο στο σεντόνι του
χωρόχρονου, δοκίμασαν με επιτυχία την
σύγκρουση των πρωτονίων με κόκκινα laser
και ταλκ.
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Οάνθρωποςαπαντήσεις για το
συμπανγυρεύει

Πριν δισεκατομμύρια χρονια εκρηξη
συνέβη

Μποζόνια, Νετρόνια, ηλεκτρόνια και
κουαρκ

Όλαενωμένακάνουν έναμπαμ 

Γιαυτό τολόγο έχουμεΜαθηματι κά
Φυσική, ΙστορίαΧημεία…

ιδουηαπορία
OΛΆξεκίνησαναπ’ τοBig Bang (bang)
Γιαυτόκ εμεις σας λεμε έναραπ

Οάνθρωποςαπαντήσεις για το
σύμπανγυρεύει

Πριν δισεκατομμύρια χρόνιαμια
έκρηξησυνέβη

Μποζόνια, Νετρόνια, ηλεκτρόνια και
κουαρκ

Όλαενωμένακάνουν έναμπαμ
Στους επιστήμονες τουCERN  τα

χρωστάμεαυτά
Πουταανέλυσανόλα επιστημονικά

LEP ΆΛΕΦ ΝΤΕΛΦI  και ΟΠΑΛ
Έτσι εξηγήθηκεκαι τοBIG BANG

Big Bang
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στο σύμπαν δες Μαεγώθαέδινα ταπάντα
ναβρισκόμουνα, 
λίγοστοσύμπαν

και ναχανόμουνα
στηνΑφροδίτη

και στοΔία ναπάω
και στονΕρμή

σ’ όλο τογαλαξία
Ναμάθωγια τααστέρια

τουςπλανήτες
εκείψηλά

Στοαπέραντο τοΣύμπαν
πόσοθα θελαναταξίδευα

ΣτοΣύμπαν δες
κουκκίδεςμικρές

Μοιάζουνπλανήτες
γαλαξίες

κι άλλες όψεις αστρικές
Διαστημόπλοιοβγες
μημεπαςαπ ‘ το χθες

Σεριάνισεμεστοναέρα
σεαπάτητες γιαμαςπεριοχές

φανταστικές! 
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Στην αρχή ήτανε μόνο σκοτάδι και
• μέχρι που ήρθε η έκρηξη η τρανή
• τότε το Σύμπαν αμέσως μεγάλωσε
• δημιουργήθηκαν άστρα και μόρια
• Η ανθρωπότητα άρχισε έρευνες
• για να απαντήσει από πού προήλθαμε
• Αναπτύσσεται η επιστήμη της Αστροφυσικής
• Κάτσε μαζί μας και δες τις θεωρίες της Kβαντομηχανικής
• Χιλιάδες επιστήμονες Από όλον τον κόσμο
• Συνεργάζονται στο CERN για να βρουν την μία ια ια ια
• βασική πληροφορία ια ια ια Από τι προερχόμαστε."

Shape of CERN



Learn how to see. 
Realize that everything connects to everything else. 

Leonardo Da Vinci
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microcosmos @CERN Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από σωματίδια που 
σχηματίστηκαν τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος.



Resources
Νάντσου Τ., Πειράματα Φυσικής με απλά υλικά, Science 
Experiments for Kids
Νάντσου T., 2017, Τεχνολογία του Large Hadron Collider: 
Δράσεις, Κατασκευές και Μακέτες, 
Νάντσου T., 2017, Μαθήματα Στοιχειωδών Σωματιδίων με 
Απλά Υλικά, 
Νάντσου T., 2017, Μαθήματα Αστρονομίας με Απλά Υλικά, 
Νάντσου T., 2017, Μαθήματα Κοσμολογίας με Απλά Υλικά, 
Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής
2o & 6o Δημοτικά Σχολεία Αρτέμιδος 
2ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά -Ουρουγουάη
Educational Resources Perimeter Institute
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https://tinanantsou.blogspot.gr/
https://goo.gl/p3wMCm
https://goo.gl/nSaFXX
https://goo.gl/3u7DpC
https://goo.gl/YmyEbp
http://www.physics.ntua.gr/eesfye/POP/why.html
https://elenelli.wixsite.com/artpiprotons
http://blogs.sch.gr/2dimpeir/
https://resources.perimeterinstitute.ca/


sites for kids
• Fun Facts for kids

• Cernland

• ESAkids

• NASA Space Place

• The Planets Facts for Kids 
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https://www.ouruniverseforkids.com/cern/
http://www.cernland.net/
https://www.esa.int/kids/en/home%3Ffbclid=IwAR3EsK1ly1h2wWB4vomCs93XsUZC1h6A0V7ifyR0g8NtXPbTwgA8oTlW4iE
https://spaceplace.nasa.gov/planets/en/
https://nineplanets.org/kids/


Το Σύμπαν πάει στο
Δημοτικό

Σαςευχαριστώ!

Έλενα Ελληνιάδου
elenelli9@gmail.com
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http://gmail.com

