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Όλες οι σχολικές μονάδες  
ΔΕ Δ΄Αθήνας  
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο διαδραστικής έκθεσης Επιστήμης, Τέχνης και 

Μαθηματικών «Παίζω και Καταλαβαίνω»» 
 

                  Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Δυτικής Αττικής, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας μέσω 

των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, o Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου 

Ελευσίνας, το Πολιτιστικό Κέντρο "Λ. Κανελλόπουλος" και το Μουσείο Ηρακλειδών 

θα πραγματοποιήσουν σεμινάριο με θέμα: «Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης, 

Τέχνης και Μαθηματικών «Παίζω και Καταλαβαίνω» στις 18 Νοεμβρίου 2015 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο "Λ. Κανελλόπουλος", στην οδό Δραγούμη 37, παραλία 

Ελευσίνας.   

  Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο της έκθεσης που αποτελεί 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά», το οποίο 

ξεκίνησε το 2005 και αρχικά βασίστηκε στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου 

Ηρακλειδών με έργα των καλλιτεχνών M.C. Escher και Victor Vasarely. Η 

πρωτοτυπία αλλά και η μοναδικότητα της έκθεσης συνίσταται στο γεγονός ότι ο 

επισκέπτης, παίζοντας κι αλληλεπιδρώντας με ειδικές κατασκευές, βιώνει τη 

διασύνδεση επιστήμης, τέχνης, μαθηματικών και φιλοσοφίας, και συνειδητοποιεί 

τη διττή ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος για έκφραση (τέχνη) και κατανόηση 

(λογική και μαθηματικά).Τραπέζια με διαδραστικές κατασκευές κι έργα τέχνης 

εισάγουν τον επισκέπτη στην έννοια της συμμετρίας στη φύση και την τέχνη, στον 

κόσμο των αριθμών και των σχημάτων, καθώς και στις στοιχειώδεις αλγοριθμικές 

διαδικασίες. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στους 

σημαντικότερους σταθμούς της επιστημονικής και μαθηματικής σκέψης αλλά και 

της τέχνης, ξεκινώντας από την προσωκρατική εποχή και το πέρασμα από το μύθο 

στο λόγο, τους Πυθαγόρειους, τους Ελεάτες φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον 

Αριστοτέλη και την Ελληνιστική εποχή, μέχρι την Αναγέννηση, αλλά και τις 



κατακτήσεις της επιστήμης και της μοντέρνας τέχνης του 20ού αιώνα, και τη 

σύγχρονη επιστήμη του χάους, των δυναμικών συστημάτων και των fractals. Για 

την επιλογή και τη δημιουργία των διαδραστικών εκθεμάτων, των επεξηγηματικών 

αφισών και γενικότερα, ολόκληρης της έκθεσης, αναζητήθηκε κι αξιοποιήθηκε η 

διεθνής εμπειρία στο χώρο της διαδραστικής μάθησης. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε το 

προτεινόμενο από την UNESCO σχετικό πρόγραμμα 

http://bit.ly/UNESCO_Science_Education, ενώ παράλληλα, σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν ποικίλες πρωτότυπες κατασκευές. 

 
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
14:50- 15:00 : Προσέλευση 
15:00- 17:00 : Παρουσίαση της διαδραστικής έκθεσης  « Επιστήμης, Τέχνης και 

Μαθηματικών «Παίζω και Καταλαβαίνω»  
Εισηγητές:  
Άρης Μαυρομμάτης, Μαθηµατικός, Ερευνητής της Διδακτικής των Μαθηματικών, 

Επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Ηρακλειδών   
Απόστολος Παπανικολάου, Μαθηµατικός, Ερευνητής της Διδακτικής 

τωνΜαθηματικών, Επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου 
Ηρακλειδών Μαθηµατικός, 

17:00- 17:10 : Συμπεράσματα  
 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή  (μόνο ηλεκτρονικά) 
στέλνοντας ένα mail στη διεύθυνση tomeaspol@sch.gr και θα λάβουν μήνυμα για τη 
συμμετοχή τους. 
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