Τα µαθηµατα θα γινουν στο Αµφιθεατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του
Συνεδριακου Κεντρου του Τµηµατος Φυσικης της Πανεπιστηµιουπολης,
Ιλισια ( βλ. χαρτη στη διευθυνση http://maps.uoa.gr/ και ψάξτε για την
Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Φυσικής).
Τα κτηρια του Τµηµατος Φυσικης ειναι τα προτελευταια στο δεξι µερος
του χαρτη «Ιλισια». Η πρακτικη εξασκηση θα γινει στην αιθουσα
υπολογιστων του Τµηµατος Φυσικης στο ισογειο του διπλανου
κτηριου (Kτηριο 5). Η αιθουσα εχει 30 προσωπικους υπολογιστες.
Η αντιστοιχια ειναι 1 υπολογιστης ανα 2 µαθητες.Η συνδεση
video conference θα γινει στην αιθουσα Σεµιναριων του
Τοµεα Πυρηνικης Φυσικης στο δευτερο οροφο του Κτηριου 5.
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Στην Πανεπιστηµιουπολη, Ιλισια µπορειτε να φτασετε µε το λεωφορειο
608 (πρωην 222) Ακαδηµια-Νεκτροταφειο Ζωγραφου το οποιο κανει
τερµα στην Πυλη Ζωγραφου/Νεκτροταφειο. Απο εκει εισερχεστε στο
χωρο του Παν/µιου ανεβαινετε την ανηφορα, προχωρατε ισια µετα
την µεγαλη διασταυρωση και στο αριστερο σας χερι βλεπετe ενα
µεγαλο κτηριο µε ενα τηλεσκοπιο στην οροφη. Αυτο ειναι το πρωτο
απο τα κτηρια Φυσικης. Εσεις θα προχωρησετε ισια επανω µεχρι
το τριτο χαµηλοτερο κτηριο που ειναι το Aµφιθεατρο. Το λεωφορειο
αυτο µπορειτε να το παρετε και απο την σταθµο του Μετρο στον
Ευαγγελισµο. Απο εκει ξεκιναει (καθε µιση ωρα) και το 250
Πανεπιστηµιουπολη-Ευαγγελισµος. Αυτο εισερχεται στο χωρο απο
την κεντρικη πυλη των Ιλισιων (οδος Ο. Παλµε) διατρεχει την Παν/πολη
και κανει σταση µπροστα στο κτηριο Φυσικης. Επισης αν µε καποιο
τροπο φθασετε στην κεντρικη πυλη, απο εκει υπαρχει το εσωτερικο
λεωφορειο του Παν/µιου.
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09:00-09:45 Έναρξη – Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο
του Τµήµατος Φυσικής Αν.Καθ. Κ. Χέλµη
09:45-10:15 Από τι είναι φτιαγµένος ο κόσµος?
(∆.Φασουλιώτης)
10:15-10:45 Εισαγωγή στους Επιταχυντές και στο
πείραµα-DELPHI (Χ.Κουρκουµέλη)
10:45-11:15 ∆ιάλειµµα - Αναψυκτικά
11:15-11:45 Το µικρό και το µεγάλο
(∆.Φασουλιώτης)
11:45-12:15 Ένα σύγχρονο µεγάλο πείραµα, το
ATLAS (Χ.Κουρκουµέλη)
12:00-13:00 Ταινίες-επιδείξεις-Συζήτηση
13:00-14:00 Γεύµα
14:00-15:00 Εισαγωγή στην Ανίχνευση - Ανάλυση
15:00-15:45 Ερευνητική εργασία -Ανάλυση
γεγονότων σε υπολογιστή από τους µαθητές
15:45-16:00 ∆ιάλειµµα - Αναψυκτικά
16:00-16:45 Ερευνητική εργασία στην ΥΠΑΤΙΑ
16:45-17:30 Συλλογή αποτελεσµάτων Προετοιµασία για video conferencing
17:30-18:30 Video conference
18:30-19:00 Συζήτηση – ΣυµπεράσµαταΕρωτηµατολόγια-Αναµνηστικά διπλώµατα

