
 

 
 

Το Mathesis πειραματίζεται! 
 
Το μάθημα Επιστήμη για όλους. Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά είναι το 
δεύτερο του νέου κύκλου μαθημάτων Εύρηκα-Εύρηκα: Για μια πιο δημιουργική εκπαίδευση, 
με τον οποίο επιχειρείται μια μικρή παρέμβαση στη μέση εκπαίδευση, αυτή την τόσο κρίσιμη 
βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στόχος του είναι να …«μολύνει» λίγο τον στείρο 
εγκυκλοπαιδισμό του συστήματος –την παθητική κατανάλωση έτοιμων γνώσεων– με μια 
μικρή δόση από τη χαρά της ανακάλυψης. Τη χαρά της πραγματικής μάθησης. 

Το νέο ταξίδι του Mathesis είναι αυτή τη φορά ένα ταξίδι εξερεύνησης στον υπέροχο κόσμο 
της φυσικής, με αφετηρία την καθημερινή ζωή και τις υπέροχες εκπλήξεις που κρύβει για 
εκείνον που πειραματίζεται με τους νόμους της Φύσης! Τι περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε, 
γιατί το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τις καύσεις, τι είναι το σιφόνι, πώς έρχεται το νερό στη 
βρύση μας, τι είναι ο καρτεσιανός δύτης, πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο, γιατί ο ουρανός 
είναι γαλάζιος και γίνεται πορφυρός κατά την δύση του Ηλίου, πώς λειτουργεί οπτικά το μάτι 
μας, τι είναι η camera obscura, γιατί είναι επικίνδυνο το βραχυκύκλωμα, ποια υλικά είναι 
καλοί και κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος και γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε, 
τι είναι η αστραπή και πώς λειτουργεί το σύστημα συναγερμού στο σπίτι μας; Αυτά και άλλα 
πολλά ερωτήματα που μας απασχολούν από μικρή ηλικία μπορούν να απαντηθούν με απλό 
τρόπο, παίζοντας μέσα στην κουζίνα μας, αλλά και μέσα στην σχολική τάξη! Η Φυσική είναι 
για όλους και είναι απολαυστική! Στον κόσμο της θέλουμε να ταξιδέψουν όλοι, μαθητές, 
γονείς με τα παιδιά τους αλλά και γιαγιάδες με τα εγγόνια τους, δάσκαλοι και καθηγητές 
φυσικής που επιθυμούν να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημά τους, αλλά και όσοι αγαπούν 
την φυσική και θα ήθελαν να μυηθούν στον μαγικό κόσμο της επιστήμης.  

Τα πειράματα του Mathesis ξεκινούν την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και οι εγγραφές στο 
διαδικτυακό μας εργαστήριο έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται στο mathesis.cup.gr! 

Το μάθημα Επιστήμη για όλους. Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά 
δημιουργήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 
 
Σύντομο βιογραφικό της διδάσκουσας 

Η Τίνα Νάντσου είναι φυσικός και εργάζεται στη Σχολή Χιλλ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του 
Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει στην ομάδα εκπαίδευσης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι συνεργάτιδα του Ιδρύματος Ευγενίδου. Είχε την παιδαγωγική 
επιμέλεια του προγράμματος Playing with Protons και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος οργανώνοντας εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στο παρελθόν υπήρξε 
σεναριογράφος και είχε την επιστημονική επιμέλεια και παρουσίαση της εκπαιδευτικής εκπομπής 
«Εφευρέτες Άμεσης Δράσης» της ΝΕΤ. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο Γεωτρόπιο της 
Ελευθεροτυπίας και στην Huffington post. 'Έχει συνεργαστεί με την βιβλιοθήκη της Βέροιας και ήταν 
ειδική εμψυχώτρια στο Future Library του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχει συνεργαστεί με το τμήμα 
εκπαίδευσης της WWF Ελλάς. Έχει δημιουργήσει το ιστολόγιο «Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά» 
με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση. Το ιστολόγιο έχει μεγάλη απήχηση στην 
ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και έχει προταθεί ως χρήσιμος σύνδεσμος από το ΥΠΕΘ και το CERN. 
 
 
Info: mathesis@cup.gr / 2810-391048 
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