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Η Εζηία Γλώζεο Υαιθίδαο θάλεη γλσζηό όηη, ζηα πιαίζηα ηεο πξνώζεζεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλώζεο, ζπλερίδεη θαη γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2016-2017 

ηηο θαζεκεξηλέο επηζηεκνληθέο θαη δηδαθηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν, θπξίσο 

ηεο Αζηξνλνκίαο – Αζηξνθπζηθήο, ηεο Πιεξνθνξηθήο,  ηωλ  Μαζεκαηηθώλ θαη 

ηεο Φπζηθήο. 
Οη καζεηέο, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί επηζθέπηεο ηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ θαη ησλ 

λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην ύκπαλ. Η αλάγθε γηα ηελ γλώζε απηή θαζίζηαηαη 

πιένλ επηηαθηηθή κεηά ηελ, δπζηπρώο, πιήξε θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Αζηξνλνκίαο από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

Λπθείσλ ηεο ρώξαο καο.  

 Με δηαδξαζηηθό ηξόπν λα εηζρσξήζνπλ ζηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο 

Ρνκπνηηθήο, ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Φπζηθήο. 
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Σν αξρηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Λύθεην δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 

1. Αζηξνθπζηθή- Αζηξνλνκία:  

Θέκα: «Ο απόερνο ηεο Δεκηνπξγίαο». Είλαη γεγνλόο αλακθηζβήηεην όηη ηα 

ηειεπηαία εθαηό ρξόληα ε γλώζε ηνπ αλζξώπνπ γύξσ από ηα κπζηήξηα ηνπ 

έλαζηξνπ νπξαλνύ βειηηώζεθε ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ 

αζηξνλνκηθώλ νξγάλσλ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ 

άζηξσλ. Σα ππεξζύγρξνλα απηά αζηξνλνκηθά όξγαλα δελ βξίζθνληαη πιένλ 

κόλν κέζα ζηνπο πύξγνπο ησλ Αζηεξνζθνπείσλ, αιιά θαη ζην εζσηεξηθό 

δηαζηεκνπινίσλ ή ηερλεηώλ δνξπθόξσλ, ζηέιλνληαο ζηε Γε ηηο πνιύηηκεο 

πιεξνθνξίεο ηνπο γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηα πέξαηα ηνπ ύκπαληνο. 

Σν νπζηαζηηθό πξόβιεκα, όκσο, παξακέλεη σο έρεη. Οη γλώζεηο καο 

εμαθνινπζνύλ λα είλαη ειάρηζηεο θαη αδπλαηνύλ λα δώζνπλ κηα ηειηθή 

απάληεζε ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, πνπ απαζρνινύζαλ ηελ αλζξώπηλε 

ζθέςε ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ από ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ. Πώο γελλήζεθε ην 

ύκπαλ; Ση ππήξρε πξηλ ππάξμεη ε Δεκηνπξγία; Πνηα ήηαλ ε επνρή ηεο 

απόιπηεο κνλαμηάο; Ση ζπλέβε ηηο πξώηεο ζηηγκέο; Πώο εμειίζζεηαη θαη πνύ 

ζα θαηαιήμεη ην γηγαληηαίν απηό δεκηνύξγεκα; Θα κπνξνύζε λα ήηαλ θαη 

δηαθνξεηηθό; Σα πνιύ ζεκαληηθά απηά εξσηήκαηα θαζώο θαη ηνπο θπζηθνύο 

λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ Δεκηνπξγία, δνκή θαη εμέιημε ηνπ ύκπαληνο ζα 

αλαθαιύςνπκε θαη ζα πξνζεγγίζνπκε δηαδξαζηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο καο.   

Ελαιιαθηηθό ζέκα: « Σν καζεκαηηθό ύκπαλ 

             

 

 

2. Μεηά ηελ πνιύ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ζην πξόγξακκα ηεο Εζηίαο ηνπ θύθινπ 

Αξρέο Ρνκπνηηθήο, ζπλερίδεηαη θαη θέηνο (όρη αθόκα ζε θαζεκεξηλή βάζε) ε 

γλσξηκία θαη ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Η 

εθπαηδεπηηθή απηή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Εύβνηαο (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.).  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηκνξθσηηθήο ζπλάληεζεο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε θαη  λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζε 

εηζαγσγηθά ζέκαηα ηεο ξνκπνηηθήο. Μέζα από απζεληηθά πξνο επίιπζε 

πξνβιήκαηα κε παηγληώδε κνξθή, νη καζεηέο ηξνπνπνηνύλ θαηαζθεπέο 

εθπαηδεπηηθώλ ξνκπόη, ηα πξνγξακκαηίδνπλ κε ηε ζπκπιήξσζε\ηξνπνπνίεζε 

έηνηκνπ θώδηθα θαη  απαληνύλ ζε ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε πξνζεγγίδνληαο 

έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Μεραληθήο, ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηεο 

Φηινζνθίαο ηεο Επηζηήκεο. Παξάιιεια δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε 

γόληκνπ δηαιόγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνύ κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο γηα ηελ 



εθαξκνγή ηεο Ρνκπνηηθήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

 

 

3. πλερίδεηαη, επίζεο, ε ελαζρόιεζε κε δηαδξαζηηθά εθζέκαηα θαη κέζσ απηώλ 

αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκώλ πνπ νδεγνύλ ζε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηα 

Μαζεκαηηθά, ηελ Αζηξνλνκία, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηελ Φπζηθή θαη ηελ 

Φηινζνθία ηεο Επηζηήκεο. 
 

 

4. πλερίδεηαη θαη απηήλ ηε ρξνληά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 

Επηκειεηώλ Αλειίθωλ Υαιθίδαο, ε πξναηξεηηθή ελόηεηα κε ηίηιν 

«Μαζήκαηα Ζωήο». Αληηθείκελν πξνο ζπδήηεζε ηνπ θύθινπ απηνύ είλαη ηα 

ζέκαηα «Η βία ζηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ» θαη «Αλαγλωξίδνληαο ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα, απνξξίπηω ηε βία» 

 
 

5. ε πξναηξεηηθή, επίζεο βάζε, παξνπζηάδεηαη ην ζέκα «Σν θαηλόκελν ηνπ 

πνξζκνύ ηνπ Επξίπνπ» θαζώο θαη ε επίζθεςε ηεο έθζεζεο «Επ απηώ ηω 

Επξίπω». Η έθζεζε απνηειεί κηα ηζηνξηθή θαη θσηνγξαθηθή αλαδξνκή ηεο 

πόιεο ηεο Υαιθίδαο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα θαηαλέκνληάο ηελ ζε 



πέληε ηζηνξηθέο επνρέο. Πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ επηκέιεηα  ηεο Εηαηξείαο 

Πνιηηηζκνύ Υαιθίδαο. 

 
 

εκαληηθό: Σα ζρνιεία πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Εζηία ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε 

ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα 1 θαη ζηελ 2 ή ζηελ 3. Σα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο 4 θαη 5 πξέπεη λα ην δειώζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

Πιήξεο θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αζηξνλνκίαο από ην Λύθεην 
Κόληξα ζε κηα παξάδνζε αηώλσλ πνπ εκείο σο Έιιελεο είρακε ζηελ επηζηήκε 

ηεο Αζηξνλνκίαο, ην κάζεκα ηεο Αζηξνλνκίαο- Αζηξνθπζηθήο εμαθνινπζεί λα 

απνπζηάδεη παληειώο από ην ειιεληθό ζρνιείν. Η δπζάξεζηε θαη άηνπε απηή 

θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα γηα έλαλ απόθνηην ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ ε γλώζε 

ησλ λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην ύκπαλ λα είλαη παληειώο αλύπαξθηε. Η Εζηία Γλώζεο 

Υαιθίδαο θηινδνμεί λα θαιύςεη, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, απηό ην θελό.  Έηζη, 

νπνηαδήπνηε νκάδα καζεηώλ Λπθείνπ ην επηζπκεί, ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δηαπξαγκαηεπζεί πέξα από ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη ελόο εθ ησλ 

παξαθάησ κεηά από ζπλελλόεζε ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή ηνπο κε ηελ Εζηία. 

1. Ο θόζκνο ησλ πιαλεηώλ 

2. Αζηξηθέο παξέεο. 

3. Κνζκνινγία. 

4. Η «κεισδία» ηνπ ύκπαληνο. 

5. Η Ζσή ζην ύκπαλ, κύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηεο. 

 

Λόγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνύ ησλ ζρνιείσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Εζηία 

Γλώζεο Υαιθίδαο (πεξζηλόο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 2692 καζεηέο/ηξηεο), 

παξαθαινύληαη ηα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα δειώζνπλ εγθαίξσο ζπκκεηνρή.  

 

 

Έλαξμε: Σεηάξηε 29 επηεκβξίνπ 2016 
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