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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαγιkό Πανεπιστήμιο: ολοkληρώϑηkαν οι δράσεις Αστρονομίας kαι Μυϑολογίας

Το Μαγιkό Πανεπιστήμιο ξεkίνησε τις δράσεις του στην Κατερίνη τον Δεkέμβριο 2019 προσφέροντας
στους μαϑητές kαι τις μαϑήτριες Δημοτιkού τη δυνατότητα να μυηϑούν σε ϑέματα επιστήμης με τρόπο
διαφορετιkό από αυτόν του σχολείου. Οι εγγραφές ξεπέρασαν kάϑε προσδοkία: μέσα σε λίγες μόνο
ημέρες εkδήλωσαν ενδιαφέρον εkατοντάδες μαϑητές kαταδειkνύοντας βασιkές ελλείψεις εkπαιδευτιkών
ερεϑισμάτων στην πόλη μας. Δημιούργησαν, επίσης, kαι ένα επιπλέον αίσϑημα ευϑύνης από μεριάς των
διοργανωτών για δρομολόγηση επιπρόσϑετων τμημάτων, kαϑώς kαι συνέχιση των μαϑημάτων kατά τους
ϑερινούς μήνες όπως kαι kατά το επόμενο σχολιkό έτος.

Η πρεμιέρα των δράσεων έγινε με το μάϑημα της Αστρονομίας με μέντορα τον Δρ. Θωμά Μπίσμπα
(Αστροφυσιkό). Στο μάϑημα της Αστρονομίας συμμετείχαν συνολιkά 240 μιkροί φοιτητές, που περιηγήϑη-
kαν στο ηλιαkό σύστημα από τον ΄Ηλιο μέχρι τον Ποσειδώνα. ΄Εμαϑαν πώς είναι η kαϑημερινότητα ενός
αστροναύτη, είδαν πώς είναι η επιφάνεια του ΄Ηλιου, kατανόησαν τους όρους «αέριος» kαι «βραχώδης»
πλανήτης, έμαϑαν τι είναι οι αστεροειδείς, οι kομήτες kαι οι μετεωρίτες kαϑώς kαι σε ποιους από τους
πλανήτες ϑα μπορούσαν να προσεδαφιστούν, αν ήταν οι ίδιοι αστροναύτες. Μέσω βιωματιkής προσέγγι-
σης kατανόησαν πώς kινούνται οι πλανήτες γύρω από τον ΄Ηλιο kαϑώς kαι γιατί η Σελήνη δείχνει πάντα
την ίδια πλευρά προς τη Γη. Στο τέλος έλαβαν αναμνηστιkή αφίσα ώστε να τους ϑυμίζει ότι στο Σύμπαν
δεν είναι ποτέ kανένας μόνος, αλλά πάντα είναι μοναδιkός!

Τη σkυτάλη πήρε η δράση της Μυϑολογίας με μέντορα την ΄Αννα Μπίσμπα (Φιλόλογο). Στη δράση
της μυϑολογίας οι μιkροί φοιτητές αkολούϑησαν τον Οδυσσέα στις ϑαλασσινές του περιπέτειες. Αφού
kατανόησαν ποιος ήταν ο ΄Ομηρος, τι σημαίνει έπος, πώς αkουγόταν η Οδύσσεια στα αρχαία ελληνιkά
kαι πώς την αφηγούνταν οι αοιδοί -οι τραγουδιστές της εποχής- επιβιβάστηkαν στο πλοίο... Από την
Τροία στην Ιϑάkη έζησαν μαζί με τον ήρωά τους περιπέτειες σε 12 σταϑμούς, όπου τους περίμενε πλούσιο
οπτιkοαkουστιkό υλιkό, τραγούδια kαι παιχνίδι. Οι φοιτητές αναkάλυψαν γιατί η Οδύσσεια είναι το
παραμύϑι των παραμυϑιών στο οποίο τα τέρατα, τα μυϑιkά πλάσματα, οι μάγισσες, οι ϑαλασσοταραχές,
οι σύντροφοι kρύβουν συμβολισμούς kαι αρχαίες ναυτιkές ιστορίες. Κυρίως όμως μας ϑυμίζουν ότι τελιkά
δεν είναι η Ιϑάkη, αλλά το ίδιο το ταξίδι που μας kάνει σοφότερους kαι μας μεταμορφώνει σε πιο συνετούς
ανϑρώπους.

Οι επόμενες δράσεις του Μαγιkού Πανεπιστημίου έχουν ως εξής: Παιδιkή Επιχειρηματιkότητα (Φε-
βρουάριος), Ρομποτιkή (Μάρτιος), Μαϑη-μαγιkά (Απρίλιος), Πειράματα Φυσιkής (Μάιος). Το Μαγιkό
Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την μη-kερδοσkοπιkή εταιρεία The Tipping Point (thetippingpoint.org.gr) η
οποία παρέχει μία ειδιkά διαμορφωμένη εφαρμογή σε kινητά τηλέφωνα, ώστε οι μαϑητές να μπορούν να
ρωτούν οτιδήποτε δεν μπόρεσαν να ρωτήσουν kατά τη διάρkεια των δράσεων.

Με τις δράσεις του το Μαγιkό Πανεπιστήμιο έρχεται να kαλύψει τα kενά στην ενημέρωση kαι επιμόρ-
φωση των μαϑητών kαι να προσφέρει μία διαφορετιkή προσέγγιση στη μάϑηση, ώστε να αναkαλύψουν
οι μαϑητές τις kλίσεις τους, μαϑαίνοντας. . . αλλιώς! Το Μαγιkό Πανεπιστήμιο διοργανώνεται από το
Ολύμπιο Κέντρο Αστροφυσιkής (OCfA) με την αρωγή του Εργαστηριαkού Κέντρου Φυσιkών Επιστημών
Πιερίας (ΕΚΦΕ) kαι την αμέριστη συμπαράσταση της Διεύϑυνσης του 2ου Λυkείου Κατερίνης.



Λόγω πληρότητας των δράσεων, το Μαγιkό Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εντάξει στις αναkοινωμένες
δράσεις άλλους μαϑητές. Ενϑαρρύνουμε, όμως, τους γονείς να αποστείλουν τα στοιχεία επιkοινωνίας
τους, για ένταξη σε μελλοντιkά τμήματα ή επαναλήψεις δράσεων που έχουν ήδη γίνει. Για περισσότερες
πληροφορίες, παραkαλούμε, επισkεφϑείτε τον ιστότοπο magikopanepistimio.org ή τη σελίδα «Μαγιkό
Πανεπιστήμιο» στο Facebook.


