2o Θερινό Σχολείο-Eνημερώση/ανακεφαλαίωση 1η ημέρα
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε σχετικά με όσα έγιναν σήμερα κατά την πρώτη ημέρα του
2ου Θερινού Σχολείου "Μαθηματικές Αποδράσεις" τόσο για το Δημοτικό όσο και για το Γυμνάσιο.
Μετά την εγγραφή, το καλωσόρισμα και τη μικρή παρουσίαση του 2ου Θερινού Σχολείου Μαθηματικών, σε ένα
από τα ωραιότερα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου, οι μικροί «φοιτητές» πέρασαν στις 3 αίθουσες
διδασκαλίας.
Για το Δημοτικό το μάθημα περιελάμβανε επιγραμματικά - Μαθηματικούς γρίφους και παιχνίδια. Αδύνατες
καταστάσεις, αποδείξεις με χρωματισμό.
Για το Γυμνάσιο ανοίξαμε μια μικρή πόρτα σε πιο προχωρημένες έννοιες μαθηματικών όπως το Άπειρο και τα
Μαθηματικά του : Οριακές Διαδικασίες.
Στις 11πμ και για μισή ώρα ξεκουράστηκαν, για ένα σνακ (πίτσας με χυμό/νερό).
Συνέχισαν όλοι τις πρωινές δραστηριότητες, με τη διαφορά ότι στο Δημοτικό προστέθηκαν και μερικά
μαθηματικά μαγικά τρικ και η κατασκευή αυτών.
Το μεσημεράκι σερβιρίστηκε το γεύμα στο Μαθηματικό Εστιατόριο, που περιελάμβανε κοτόπουλο με ρύζι,
σαλάτα, ψωμάκι, φρούτο εποχής και χυμό/νερό.
Συνέχεια του πρωινού μαθήματος για το Δημοτικό και στο Γυμνάσιο παρουσιάστηκε ο Μυστικός Κόσμος των
Κρυπτογραφικών Αλγορίθμων.
Για την τελευταία ώρα η Ομάδα Α είχε το Αστρονομικό εργαστήρι (αστρολάβοι, πήλινες πλάκες και δοκιμές
εγχάραξης με τον αρχαίο τρόπο σε πηλό).
Για το Γυμνάσιο παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές των μαθηματικών, μεσά από το μάθημα Μαθηματική
Μοντελοποίηση :Εξερευνώντας τον Κόσμο.
Για το τέλος όλα μαζί τα παιδιά του Δημοτικού παρακολούθησαν ένα μισάωρο βίντεο σχετικό με Μαθηματικά,
μέχρι την αποχώρηση τους από το χώρο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
Να θυμίσουμε ότι είναι σημαντικό, ότι υλικό δίνεται στους μαθητές του Δημοτικού, να μην το χάσουν. Ίσως
κρύβει κάποιο στοιχείο/βοήθημα για το τελικό παιχνίδι της Παρασκευής όπως επίσης και ότι μαθαίνουν.
Μην ξεχάσετε αύριο το βραδάκι στις 9 με 11 μμ υπάρχει η Προαιρετική Αστροβραδυά-Αστροπαρατήρηση με την
Αστρονομική Φοιτητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από τους
γονείς/κηδεμόνες. Στη συνημμένη φώτο υπάρχουν και οι επιλογές προσέγγισης του χώρου που θα γίνει η
δραστηριότητα και που να παρκάρετε ανάλογα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2810 393743 και στο email
camp19@math.uoc.gr. Επίσης πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σελίδα https://camp19.math.uoc.gr/
και την σελίδα μας στο μέσω κοινωνικής δικτύωσης FB https://www.facebook.com/CampMathUOC/
Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας, ευχόμαστε να πέρασαν όμορφα σήμερα και σας
περιμένουμε πάλι αύριο στις 9.

