
Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη γνωριμίας στους 

χώρους του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών για τους 

μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου του 8ου Γυμνασίου- Λ.Τ. Χαλανδρίου . Συνοδός των 

μαθητών ήταν η φυσικός του σχολείου μας κ. Κ.Χρυσανθακοπούλου. 

Τους μαθητές υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα της 

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης κ. Ιωάννης Γραμματικάκης ο οποίος ξενάγησε αρχικά τους υποψήφιους 

φοιτητές μας στο εργαστήριο του, το  Εργαστήριο Ευρυζωνικής Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας .  

 

 

 

Εκεί τους μίλησε για το πώς γίνεται μία έρευνα και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε ο ίδιος στη εξέλιξη 

της δικής του έρευνας. Ύστερα πήγε τους μαθητές στο διπλανό εργαστήριό του  όπου οι μαθητές 

παρακολούθησαν και πήραν μέρος για λίγο  με τη βοήθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή που εργαζόταν 

εκεί , στο πείραμα μελέτης του.   



 

Κατόπιν πήγε τους μαθητές στο Εργαστήριο Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών  Διατάξεων. Εκεί ο 

υπεύθυνος καθηγητής κ. Παπαϊωάννου ,ξενάγησε του μαθητές στο χώρο και τους εξήγησε κάποια 

πράγματα για τους τρόπους με τους οποίους  προστατεύεις το πείραμα  από εξωτερικές παρεμβολές. 

 



 

Ύστερα  ο κ. Γραμματικάκης κατέβασε τους μαθητές στα εργαστήρια πρωτοετών φοιτητών όπου ο 

Πατήρ  Νεκτάριος , καθηγητής Φυσικής, αφού τους εξήγησε κάποια πράγματα για τα φάσματα τους 

έδειξε με το φασματοσκόπιο το φάσμα του υδραργύρου . 

 

Επίσης τους εξήγησε ένα πείραμα μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας με χρήση ταλαντώσεων  

και τέλος τους έδειξε ένα λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας πειραματικών μετρήσεων. 



 

Στο τέλος οι μαθητές περπάτησαν στους χώρους του Πανεπιστημίου με ξεναγό τον κ.Γραμματικάκη και 

κάποιοι από τους μαθητές μας παρακολούθησαν ,για λίγο , μάθημα στο αμφιθέατρο πρωτοετών. 

Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία για όλους! 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές που ξενάγησαν τους μαθητές μας στο χώρο τους και 

ιδιαιτέρως τον κύριο Γραμματικάκη ο οποίος έσπευδε να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα των 

μαθητών μας. 

Κύριε Γραμματικάκη , κύριε Παπαϊωάννου, πάτερ Νεκτάριε 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!! 


