3-7-2018
2o Θερινό Σχολείο-Eνημερώση/ανακεφαλαίωση 2η ημέρα
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Τα πρωινά χαμόγελα των παιδιών αλλά και τα δικά σας, μας έδωσαν χαρά και σιγουριά ότι κάτι
καλό κάναμε χτες.
Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ημέρα λοιπόν, μια μικρή ανασκόπηση του τι συνέβη σήμερα.
Τα παιδιά του Δημοτικού αφού συγκεντρώθηκαν σε μία αίθουσα, σήμερα φιλοξενήθηκαν όλη τη
μέρα σε χώρους του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ήρθαν σε επαφή με τα
γραφικά των υπολογιστών, πως γίνεται η σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και κοντά τους ήταν
επίσης η εταιρεία CityLab, όπου και δημιούργησαν με τη βοήθεια της διάφορες ρομποτικές
κατασκευές, έμαθαν πως ο προγραμματισμός δίνει εντολή σε ένα ρομπότ να κινηθεί αλλά και
εξέπληξαν ευχάριστα του υπεύθυνους με τις γνώσεις που έχουν.
Το καθιερωμένο σνακ (τυρόπιτα, χυμό/νερό) μεταφέρθηκε στο χώρο που μας παραχώρησε το
Τμήμα των Υπολογιστών και έτσι οι μικροί μας φοιτητές δεν έχασαν χρόνο από την παρέα των
ρομπότ.
Ήρθαν το μεσημέρι στο Μαθηματικό Εστιατόριο για το γεύμα (μπιφτέκια με πατάτες φούρνου,
σαλάτα, φρούτο-καρπούζι και χυμό/νερό) και επέστρεψαν στο Τμήμα των Υπολογιστών όπου και
ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπαιδευτική τους μέρα. Κατόπιν συγκεντρώθηκαν σε αίθουσα του
Τμήματος Μαθηματικών και αποχώρησαν όπως κάθε μεσημέρι.
Για το Γυμνάσιο η μέρα ξεκίνησε με Αριθμούς και τα Μυστικά τους (κωδικοί, κρυπτογραφία και
που χρησιμεύει) συνεχίστηκε με ένα μικρό διάλειμμα για σνακ και κατόπιν επισκέφτηκαν το
Τμήμα της Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για να το γνωρίσουν, όπου και πήραν μια μικρή
γεύση από τα εργαστήρια και πειράματα.
Επέστρεψαν στο κτήριο του Μαθηματικού για το γεύμα τους και αφού ξεκουράστηκαν λίγο,
μπήκαν ξανά στην αίθουσα, όπου σήμερα γνώρισαν τη φυσική του καιρού και τις μαθηματικές
εξισώσεις που τον περιγράφουν. Έμαθαν τι είναι ένας μετεωρολογικός χάρτης και σχεδίασαν τις
ισοβαρείς για μια καλοκαιρινή ώρα με μελτέμι. Κατάλαβαν τι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό και
μελέτησαν τον «ΖΟΡΜΠΑ» ένα χαμηλό με κυκλωνικά χαρακτηριστικά που προκάλεσε έντονα
καιρικά φαινόμενα και προξένησε καταστροφές τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η μέρα τους έκλεισε με την Τέχνη των Μετρήσεων.
Υπενθυμίζουμε τη σημερινή μας προαιρετική μα πολύ ενδιαφέρουσα
αστροβραδιά/αστροπαρατήρηση που διοργανώνει η Αστρονομική Φοιτητική Ομάδα του
Πανεπιστημίου Κρήτης για τους μαθητές του Θερινού Σχολείου στις 9μμ.
Σημείο συνάντησης η είσοδος του τμήματος Μαθηματικών για όσους δε γνωρίζουν να κινηθούν
στην πανεπιστημιούπολη. Απαιτείται η συνοδεία γονέων/κηδεμόνων.
Ήταν μια όμορφη μέρα! Σας ευχαριστούμε και πάλι.

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/

