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Τα µαθη�µατα θα γι�νουν στο Αµφιθε�ατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του
Συνεδριακου� Κε�ντρου του Τµη�µατος Φυσικη�ς της Πανεπιστηµιου�πολης,
Ιλι�σια ( βλ. χα�ρτη στη διευ�θυνση http://maps.uoa.gr/ και ψάξτε για την

Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Φυσικής).

Τα κτη�ρια του Τµη�µατος Φυσικη�ς ει�ναι τα προτελευται�α στο δεξι� µε�ρος
του χα�ρτη «Ιλι�σια». Η πρακτικη� εξα�σκηση θα γι�νει στην αι�θουσα
υπολογιστω�ν του Τµη�µατος Φυσικη�ς στο ισο�γειο του διπλανου� 
κτηρι�ου (Kτη�ριο 5). Η αι�θουσα ε�χει 30 προσωπικου�ς υπολογιστε�ς. 
Η αντιστοιχι�α ει�ναι 1 υπολογιστη�ς ανα� 2 µαθητε�ς.Η συ�νδεση
video conference θα γι�νει στην αι�θουσα Σεµιναρι�ων του
Τοµε�α Πυρηνικη�ς Φυσικη�ς στο δευ�τερο ο�ροφο του Κτηρι�ου 5. 

Στην Πανεπιστηµιου�πολη, Ιλι�σια µπορει�τε να φτα�σετε µε το λεωφορει�ο
608 (πρω�ην 222) Ακαδηµι�α-Νεκτροταφει�ο Ζωγρα�φου το οποι�ο κα�νει
τε�ρµα στην Πυ�λη Ζωγρα�φου/Νεκτροταφει�ο. Απο� εκει� εισε�ρχεστε στο
χω�ρο του Παν/µιου ανεβαι�νετε την ανηφο�ρα, προχωρα�τε ι�σια µετα� 
την µεγα�λη διασταυ�ρωση και στο αριστερο� σας χε�ρι βλε�πετe ε�να
µεγα�λο κτη�ριο µε ε�να τηλεσκο�πιο στην οροφη�. Αυτο� ει�ναι το πρω�το
απο� τα κτη�ρια Φυσικη�ς. Εσει�ς θα προχωρη�σετε ι�σια επα�νω µε�χρι
το τρι�το χαµηλο�τερο κτη�ριο που ει�ναι το Aµφιθε�ατρο. Το λεωφορει�ο
αυτο� µπορει�τε να το πα�ρετε και απο� την σταθµο� του Μετρο� στον
Ευαγγελισµο�. Απο� εκει� ξεκινα�ει (κα�θε µιση� ω�ρα) και το 250 
Πανεπιστηµιου�πολη-Ευαγγελισµο�ς. Αυτο� εισε�ρχεται στο χω�ρο απο� 
την κεντρικη� πυ�λη των Ιλισι�ων (οδο�ς Ο. Πα�λµε) διατρε�χει την Παν/πολη
και κα�νει στα�ση µπροστα� στο κτη�ριο Φυσικη�ς. Επι�σης αν µε κα�ποιο
τρο�πο φθα�σετε στην κεντρικη� πυ�λη, απο� εκει� υπα�ρχει το εσωτερικο� 
λεωφορει�ο του Παν/µιου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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 – Συµπεράσµατα-
Ερωτηµατολόγια-Αναµνηστικά διπλώµατα


