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6ο	Γυμνάσιο	Θεσσαλονίκης	
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Από	 την	 διαδικτυακή	 σύνδεση	 με	 το	 Πείραμα	 CMS.	 Στο	 ‘μεγάλο	 παράθυρο’	 o	
ανιχνευτής	και	(από	πάνω	προς	τα	κάτω	στα	‘μικρά	παράθυρα’)	το	3ο	Λύκοι	Άργους,	το	
6ο	 Γ/σιο	 Θες/νίκης,	 ο	 κ.	 Αγγ.	 Αλεξόπουλος	 και	 ο	 κ.	 Αντ.	 Αγαπητός	 /	 Credits:	Angelos	
Alexopoulos	

Στο	 πλαίσιο	 του	 Προγράμματος	 Σχολικών	 Δραστηριοτήτων	 –	 Αγωγής	 Σταδιοδρομίας:	
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ	 ΝΑ	 …ΔΟΥΜΕ	 ΤΙΣ	 ΜΑΥΡΕΣ	 ΤΡΥΠΕΣ;»,	 που	 υλοποιείται	 στο	 6ο	 Γυμνάσιο	 Θεσσαλονίκης,	
οργανώθηκε	μία	σειρά	από	συνδέσεις	μέσω	διαδικτύου	με	ερευνητικά	κέντρα	και	επιστήμονες	ανά	τον	
κόσμο.	 Τρίτη	 στη	 σειρά	 σύνδεση	 ήταν	 η	 εικονική	 επίσκεψη	 στο	 Πείραμα	 CMS	 του	 CERN	 –
http://home.cern.	 Έτσι	 την	 Τρίτη,	 	 31η	 Ιανουαρίου	 2017,	 και	 ώρα	 13:00	 μμ	 τοπική,	 καί	 τα	 τρία(3)	
τμήματα	της	Β’	Τάξης	του	6ου	Γ/σίου	ΘΕς/νίκης,	με	τους	καθηγητές	τους,	συνδέθηκαν	διαδικτυακά	με	
την	ομάδα	στο	πείραμα	CMS	του	CERN:	Άγγ.	Αλεξόπουλο,	Αντ.	Αγαπητό,	N.	Beni,	Z.	Szillasi	κλπ.	Αρχικά,	
προβλέφθηκε	 η	 συμμετοχή	 20-30	 μαθητών	 της	 Β’	 τάξης	 (λόγω	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 του	 ωρολογίου	
προγράμματος),	όμως	κατέστη	τελικά	εφικτό	να	συμμετάσχει	στο	γεγονός	όλη	η	Β’	Ταξη	(~60	μαθητές).		

Σε	πρότερο	χρόνο,	ομάδα	μαθητών	ενημερώθηκε	για	το	Πείραμα	CMS	του	CERN	με	τη	χρήση	
του	 υλικού	 που	 είναι	 διαθέσιμο	 (και	 στα	 Ελληνικά)	 στον	 συγκεκριμένο	 υπερσύνδεσμο	
https://indico.cern.ch/event/593632/	(στον	οποίο	υπάρχει	η	καταχώρηση	για	το	γεγονός).	Επίσης,	πριν	
την	σύνδεση	έγινε	πάλι	ακόμη	μια	επισκόπηση	του	παραπάνω	υλικού	με	τους	μαθητές.	Για	τη	σύνδεση	
χρησιμοποιήθηκε	η	υλικοτεχνική	υποδομή	της	αίθουσας	διδασκαλίας	του	Β’2.		

Οι	μαθητές	είχαν	 την	ευκαιρία	να	ενημερωθούν	αρχικά	για	 το	CERN	 (χωροθεσία,	 λειτουργία,	
προϋπολογισμός,	στόχοι,	κλπ)	και	ειδικότερα	για	το	πείραμα	CMS.	Το	πείραμα	CMS	είναι	ένα	από	τα	
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δύο	πειράματα	«γενικής	χρήσης»	στον	μεγάλο	αδρονικό	επιταχυντή	 (LHC),	που	έχουν	κατασκευαστεί	
για	 την	ώστε	να	ανιχνευθούν	«καινούρια»	υποατομικά	σωματίδια	σε	υψηλές	ενέργειες,	 τα	οποία	θα	
οδηγήσουν	είτε	στην	επιβεβαίωση	των	θεωριών	της	φυσικής	είτε	στην	διατύπωση	νέων	θεωριών!	Ένα	
τέτοιο	σωματίδιο	ήταν	και	 το	σωματίδιο	Higgs,	 το	οποίο	πολύ	πρόσφατα	ανιχνεύτηκε!	Στο	τελευταίο	
μέρος	 της	 σύνδεσης	 δόθηκε	 η	 δυνατότητα	 στους	 μαθητές	 να	 κάνουν	 τις	 δικές	 τους	 ερωτήσεις	 Οι	
ερωτήσεις	 των	 μαθητών	 αφορούσαν	 κυρίως	 το	 τι	 πρέπει	 να	 σπουδάσει	 κανείς	 ώστε	 να	 εργαστεί	
μελλοντικά	στο	CERN	και	το	βάθος	της	εξειδίκευσης	που	απαιτείται.	

Στο	πλαίσιο	 της	προετοιμασίας	για	 τη	σύνδεση,	δημιουργήθηκαν	τα	παρακάτω	αρχεία	για	 τη	
χρήση	 σε	 χαρτί	 swell	 (για	 PIAF)	 για	 μαθητές	 με	 προβλήματα	 όρασης.	 Όλες	 οι	 πληροφορίες	 και	 τα	
σχετικά	αρχεία	αρχεία,	μπορούν	να	βρεθούν	και	εδώ	http://bit.do/cms-2017.	Οι	εκτυπώσεις	σε	Α4	των	
συγκεκριμένων	αρχείων	–όπως	είπαν	οι	μαθητές–	 	 ‘άσκησαν	την	αφή’	και	 	ήταν	 ‘εύληπτα’.	Μάλιστα,	
εντύπωση	 μας	 έκανε	 το	 γεγονός	 πως	 	 βοήθησαν	 ακόμη	 καί	 τα	 «πιο	 πυκνά»	 σχέδια	 καθώς	 οι	
συγκεκριμένοι	μαθητές	μας	έχουν	αυξημένη	απτική	αντιληπτικότητα.		

	 	 	

			 	 	

	 	 	

Διαμήκεις	 και	 εγκάρσιες	 τομές	 του	 ανιχνευτή	 του	 πειράματος	 CMS	 με	 κατάλληλη	
επεξεργασία	 για	 την	 εκτύπωση	 σε	 θερμοευαίσθητο	 μικροκαψουλικό	 χαρτί	 (swell	
paper).	Τα	αρχεία	βασίστηκαν	στα	vector	αρχεία	του	David	Barney	που	βρίσκονται	στην		
παρακάτω	 ιστοσελίδα	 του	 πειράματος	 CMS	 https://cms-docdb.cern.ch/cgi-
bin/PublicDocDB/ShowDocument?docid=5697.		

	

Οι	εντυπώσεις	που	άφησε	το	γεγονός	είναι	θετικότατες.	Μάλιστα	η	κα	Αφουξενίδου	ευελπιστεί	
να	οργανώσει	μία	δια	ζώσης	επίσκεψη	στο	CERN,	και	παραμείναμε	σχεδόν	μία	ώρα	μετά	τη	σύνδεση	
με	ομάδα	μαθητών,	συζητώντας	και	εκφράζοντας	συναισθήματα,	αναστοχαζόμενοι	την	εμπειρία	μας.	Η	
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εικονική	επίσκεψη	στο	Πείραμα	CMS	ήταν	μία	μαθησιογόνος	εμπειρία	(μη-τυπικής	εκπαίδευσης)	που	
στόχευε	στην	ενημέρωση	των	μαθητών	μας	για	τα	επαγγέλματα	STEM,	τα	τελευταία	επιτεύγματα	στη	
σωματιδιακή	φυσική	 και	 την	 ‘απευθείας’,	 ‘αφιλτράριστη’	 και	 ‘άμεση’	 αλληλεπίδραση	 με	 τους	 ίδιους	
τους	επιστήμονες.	

	 	

Από	την	διαδικτυακή	σύνδεση	με	 το	Πείραμα	CMS.	Οι	μαθητές	 της	Β΄	 τάξης	
και	η	κα	Αθ.	Αφουξενίδου	/	Credits:	Ν.	Νεράντζης	

Ευχαριστούμε	 την	 καθόλα	 υποστηρικτική	 διεύθυνση	 του	 σχολείου,	 την	 ομάδα	 του	 πειράματος	 CMS	
(Άγγελο	Αλεξόπουλο,	Αντώνη	Αγαπητό,	Noemi	Beni,	Zoltan	Szillasi	κλπ)	και,	φυσικά	…το	ίδιο	το	CERN!	

	

Οι	υπεύθυνοι	καθηγητές	

Αθηνά	Αφουξενίδου,	Τεχνολογία	

Νικόλαος	Καζαντζίδης,	Φυσικός	

Νικόλαος	Νεράντζης,	Φυσικός	στην	ΕΑΕ	(contact	person)		
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