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Παράδειγμα κύκλου μαθημάτων CGS Academia 
 

Φυσική, Μηχανική, Αστροφυσική 
 

Συντονιστής: Περικλής Μπακογεώργος, Δρ. Πυρηνικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Συντονιστής προγράμματος Ερευνητικών Εργασιών, ΕΚΓ, Καθηγητής Φυσικής, ΕΚΓ (M.Y.P., IB-DP) 

Στόχος του κύκλου αυτού είναι η γνωριμία με τις βασικές έννοιες και θεωρίες της μοντέρνας 
φυσικής, τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις της  στα τρέχοντα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά 
και η εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο και την εφαρμογή της, τόσο σε απλά όσο και σε 
σύνθετα πειράματα. 

Θεματικές ενότητες: 

1. Συνάντηση με μια μαύρη τρύπα. Περιγραφή του χώρου και του χρόνου στη Γενική Θεωρία 
της Σχετικότητας. Η ηλικία του σύμπαντος. Είναι δυνατό το ταξίδι πίσω στο χρόνο; 

2. Διαπλανητικά-διαστρικά ταξίδια. Ποιες οι μέχρι τώρα επιτυχίες; Ποιες οι δυνατότητες και οι 
προοπτικές για το εγγύς και το απώτερο μέλλον; 

3. Επιταχυντές φορτισμένων σωματίων (οι μηχανές που τρέχουν μέσα στο χρόνο). Ποιες οι 
σημαντικότερες ανακαλύψεις και ποια τα σχέδια για το μέλλον; Το CERN και το σωμάτιο 
Higgs. Τα προγράμματα και η συνεισφορά στην κοινωνία και την καθημερινότητα.  

4. Το εργαστήριο φυσικής: χώρος συνάντησης της περιέργειας  με την επιστημονική μέθοδο. 
Απλά (ενδιαφέροντα) πειράματα στο χώρο του εργαστηρίου αλλά και σημαντικά πειράματα  
σε προσομοίωση. 

Προσκεκλημένος ομιλητής: 

 Ευάγγελος Γαζής: Καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΜΠ, Συντονιστής των Ελληνικών 
Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS και CLIC του CERN από το 2006 μέχρι και 
σήμερα, Συντονιστής της Επιτροπής Εργασίας CERN-GREECE, από το 2007 ως σήμερα, 
Εθνικός Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο του CERN, (2005-2012). 
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Φιλοσοφία 
 

Συντονιστής: Χρίστος Ηλιόπουλος, Δρ. Πολιτικής Φιλοσοφίας, Loughborough University, Καθηγητής 
IB DP – ΕΚΓ. 

Στόχος του παρόντος κύκλου μαθημάτων είναι η εισαγωγή των μαθητών στο συναρπαστικό κόσμο 
της φιλοσοφίας και η γνωριμία τους με τις βασικές αρχές και στόχους της φιλοσοφικής σκέψης. 

Διατρέχοντας κάποιους από τους πιο βασικούς τομείς της φιλοσοφίας – όπως η επιστημολογία, η 
αισθητική, η ηθική – θα συναντήσουμε τη σκέψη διανοητών όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο 
Αριστοτέλης, ο Χιουμ, ο Σπινόζα, ο Καρτέσιος, ο Καντ, ο Χέγκελ, ο Νίτσε, η Άρεντ, ο  Νέιγκελ, ο 
Μουρ κ.ά., και θα εξετάσουμε τη συστηματοποιημένη έκφραση της σκέψης αυτής μέσα από τα 
κύρια φιλοσοφικά ρεύματα αλλά και μέσω της σύνδεσής τους με την καθημερινή μας ζωή. 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Βασικά ζητήματα της φιλοσοφικής σκέψης. Τα σημαντικότερα 
φιλοσοφικά ρεύματα και σχολές. 

2. Επιστημολογία: Το πρόβλημα της γνώσης και οι κριτικές προσεγγίσεις γιατην κατάκτησή της. 

3. Αισθητική Θεωρία: Η έννοια του ωραίου και η επίδραση στην κουλτούρα,την πολιτική και την 
οικονομία. 

4. Ηθική: Η συζήτηση περί καλού και κακού μέσα από την επεξεργασία ηθικών προβλημάτων και 
την αναζήτηση ηθικών προτύπων. 


