
ΚαλωσορίζουμεΚαλωσορίζουμε τηντην τάξητάξη τωντων
αποφοίτωναποφοίτων μαςμας τουτου 20120188……!!!!!!



ΦΦ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ …………..

Γι΄αυτήνΓι΄αυτήν άλλωστεάλλωστε δενδεν είμαστεείμαστε εδώεδώ ((σχεδόνσχεδόν)	)	όλοιόλοι;;;;

ΑΑ.	.	ΚαραμπαρμπούνηςΚαραμπαρμπούνης
ΑναπλΑναπλ.	.	ΚαθηγητήςΚαθηγητής

ΤομέαςΤομέας ΠυρηνικήςΠυρηνικής && ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής
ΚαλωσόρισμαΚαλωσόρισμα Α΄ετώνΑ΄ετών 1313--1010--20142014



ΔομήΔομή ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου
•• ΣύγκλητοςΣύγκλητος
•• ΤμήματαΤμήματα
•• ΤομείςΤομείς
•• ΠροσωπικόΠροσωπικό:: ΔΕΠΔΕΠ,	,	EEΔΙΠΔΙΠ,, ΔιοικητικοίΔιοικητικοί

ΌργαναΌργανα ::
•• ΓΣΓΣ ΤμήματοςΤμήματος &	&	ΓΣΕΣΓΣΕΣ ((ΜετΜετ//κάκά))
•• ((άτυποάτυπο)	)	ΔΣΔΣ ΤμήματοςΤμήματος
•• ΓΣΓΣ ΤομέωνΤομέων καικαι
•• ΣυντονιστικήΣυντονιστική ΕπιτροπήΕπιτροπή ΜεταπτυχιακώνΜεταπτυχιακών



•• ΠρόεδροςΠρόεδρος :	:	ΓΓ.	.	ΤόμπραςΤόμπρας
•• ΔΔ//ντέςντές ΤομέωνΤομέων ::

–– ΦυσικήςΦυσικής ΣτερεάςΣτερεάς ΚατάστασηςΚατάστασης :	:	ΝΝ.	.	ΣτεφάνουΣτεφάνου
–– ΠυρηνικήςΠυρηνικής &	&	ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής :	:	ΧΧ.	.	
ΚουρκουμέληΚουρκουμέλη

–– ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής ΑστρονομίαςΑστρονομίας &	&	ΜηχανικήςΜηχανικής :	:	ΑΑ.	.	
ΜαστιχιάδηςΜαστιχιάδης

–– ΦυσικήςΦυσικής ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος &	&	ΜετεωρολογίαςΜετεωρολογίας :: ΚΚ.	.	
ΧέλμηςΧέλμης

–– ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής,	,	ΗΥΗΥ -- ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών &	&	
ΑυτοματισμούΑυτοματισμού :: ΙΙ.	.	ΤίγκεληςΤίγκελης

ΔΔ//ντήςντής ΠΜΣΠΜΣ :	:	ΑΑ.	.	ΚαραμπαρμπούνηςΚαραμπαρμπούνης
ΓραμματέαςΓραμματέας ΤμήματοςΤμήματος ΦυσικήςΦυσικής :	:	ΕΕ.	.	ΖωγραφάκηΖωγραφάκη



Φυσική 1



ΠροφίλΠροφίλ ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου καικαι ΤμήματόςΤμήματός μαςμας

•• 33 33 ΤμήματαΤμήματα (( ΠτυχίοΠτυχίο)), 9, 922 ΜετΜετ//κάκά προγρπρογρ. (. (MSc, MSc, ΔΔΦΔΔΦ))
•• ~123,00~123,0000 ΠροπτυχιακοίΠροπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές ((ΦΥΣΙΚΟΦΥΣΙΚΟ: 1150+2450): 1150+2450)
•• ~12,000~12,000 ΜεταπτυχιακοίΜεταπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές ((MSc MSc 38380 / PhD 10 / PhD 1440)0)

ΑκαδΑκαδ. . έτοςέτος ΑρΑρ..ΠτυχΠτυχ.. ΆριστΆριστ ΛΛ..ΚαλώςΚαλώς ΚαλώςΚαλώς
<1996<1996--2002008>      19278>      1927 1,8%            63,5%            34,7%1,8%            63,5%            34,7%
•• 7979 μέλημέλη ΔΕΠΔΕΠ
•• 17 17 μέλημέλη ΕΔΙΠΕΔΙΠ
•• 4 4 μέλημέλη ΕΤΕΠΕΤΕΠ
•• 33 μέλημέλη ΔιοικητικόΔιοικητικό ΠροσωπικόΠροσωπικό ((ΓραμματείαΓραμματεία μαςμας))
•• ΕισακτέοιΕισακτέοι ((ΜΕΜΕ μεταγραφείςμεταγραφείς κλπκλπ) ) ~ <270???>~ <270???>
•• ΑπόφοιτοιΑπόφοιτοι ~<~<175175> > ~6~655%%



•• 5 5 ΤομείςΤομείς ::
•• ΣτερεάςΣτερεάς ΚατάστασηςΚατάστασης
•• ΠυρηνικήςΠυρηνικής & & ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής
•• ΑστρονομίαςΑστρονομίας -- ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής –– ΜηχανικήςΜηχανικής
•• ΠεριβάλλονΠεριβάλλον -- ΜετεωρολογίαςΜετεωρολογίας
•• ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής –– ΗΥΗΥ -- ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών & & 

ΑυτοματισμούΑυτοματισμού))

ΟιΟι ερευνητικέςερευνητικές ασχολίεςασχολίες ΤομέωνΤομέων *	*	

(*) (*) ΣήμεραΣήμερα θαθα σαςσας παρουσιάσουνπαρουσιάσουν κυρίωςκυρίως
τοτο δικόδικό τουςτους εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό τουςτους ««προφίλπροφίλ»»



ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο δικόδικό σαςσας προφίλπροφίλ (2014)(2014)
• 37%	Θετ,31%	Τεχ,1%	Θεωρ,30%	Θετ&Τεχ,1%	Θεω&Θεω

• 67%	1η,	20% 2η,3η,	4%	4η,5η &	9%	άλλη ΠΡΙΝΠΡΙΝ
• 69%	1η,	21%	2η,3η,	2%	4η,5η &	8%	άλλη METMETΑΑ

• ΗΥ~98%	γνώση,	97%	πρόσβαση,87%	int+,23% γλώσ.προγ
• <Φκατ>	18.2,	<Φγεν>	18.9,	<<ΜΜκατκατ>~16.1>~16.1--,	<Μγεν>~18.8

• ~98%	Αγγλικά,	68%	2η γλώσσα+ &	3%	3	γλώσσες

• ~95%	Σπίτι+,	5%	Ενοικίαση-,	0%	Φοιτ.	Εστίες

• ~92%	Δ.	Συγκ.,	5%	Ίδια μέσα,	3%	Πόδια

•• ΧρόνοςΧρόνος άφιξηςάφιξης απόαπό διαμονήδιαμονή σαςσας :: 59	59	λεπτάλεπτά!!
•• ΕργασίαΕργασία:: μόνιμημόνιμη =	4%		=	4%		περιστασιακήπεριστασιακή =	6%+	(**)=	6%+	(**)

•• ~~8181%	%	ΈρευναΈρευνα--,, 1212%	%	ΕκπΕκπ..++,, 33%	%	ΠτυχίοΠτυχίο,, 44%	%	άλλοάλλο



ΝέοΝέο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣπουδώνΣπουδών
((απόαπό 20112011--12	12	καικαι μετάμετά)	)	 44	44	κωδκωδ..

•• ΥποχρεωτικάΥποχρεωτικά ΜαθήματαΜαθήματα (25)(25)
•• ΜαθήματαΜαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής ΚορμούΚορμού (1	(1	απόαπό 3)3)
•• ΜαθήματαΜαθήματα ΚατευθύνσεωνΚατευθύνσεων (3	(3	υποχρεωτικάυποχρεωτικά +	3	+	3	
επιλογήςεπιλογής τηςτης ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης))

•• ΕλεύθερεςΕλεύθερες επιλογέςεπιλογές (3	(3	μαθήματαμαθήματα))
•• ΘέματαΘέματα ΣύγχρονηςΣύγχρονης ΦυσικήςΦυσικής (1(1οοεξάμηνοεξάμηνο))
•• ΕκπόνησηΕκπόνηση ΔιπλωματικήςΔιπλωματικής ΕργασίαςΕργασίας
•• 7	7	ΕργαστήριαΕργαστήρια (4	(4	ΒασικάΒασικά,2	,2	ΚορμούΚορμού καικαι 1	1	
ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης))

•• ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση :	:	στοστο 66οο εξάμηνοεξάμηνο αφούαφού περάσετεπεράσετε 15	15	
μαθήματαμαθήματα καικαι τατα βασικάβασικά ΕργαστήριαΕργαστήρια



Τα Εργαστήρια συνολικά προσφέρονται
από ένα σε κάθε εξάμηνο

και έπονται της διδασκαλίας μαθήματος
ΦΦ1 (1 (ΕισαγωγικόΕισαγωγικό))
ΦΦ2 (2 (ΜηχανικήΜηχανική)*)*

ΦΦ3 (3 (ΘερμότηταΘερμότητα & & ΚυματικήΚυματική))
ΦΦ4 (4 (ΗλεκΗλεκ//σμόςσμός ΣύγχρονηΣύγχρονη ΦυσικήΦυσική))

--------------------------------------------
ΚΟΡΜΟΥΚΟΡΜΟΥ: 5 : 5 ΕπιστημονικάΕπιστημονικά πεδίαπεδία))

ΚΟΡΜΟΥΚΟΡΜΟΥ 1 (1 (ΗλεκτρονΗλεκτρον//κήκή, , ΜετεόΜετεό, , ΑστροΑστρο))
ΚΟΡΜΟΥΚΟΡΜΟΥ 2 (2 (ΗλΗλ//κηκη, , ΠυρηνικήΠυρηνική, , ΣτερεόΣτερεό))

--------------------------------------------
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΜεταπτυχιακάΜεταπτυχιακά:: Το νέο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

• Έναρξη από φέτος (2014-2015)
• Διάρκεια του Μάστερ (ΜΔΕ): 3 εξάμηνα
• Βασική Φυσική και Εφαρμοσμένη Φυσική με

Μεταπτυχιακά Μαθήματα και Διπλωματική
εργασία

• Με περιεχόμενο τα επιστημονικά πεδία των
Τομέων αλλά και διατμηματικά Μεταπτυχιακά

• Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική
• Οργάνωση: η ΓΣΕΣ, η Συντονιστική Επιτροπή

και Δ/ντής ΠΜΣ



ΤαΤα ΜαθήματαΜαθήματα τουτου 11ουου εξαμήνουεξαμήνου……
(2	(2	εξετάσειςεξετάσεις//μάθημαμάθημα))

•• ΥΥ03120312 ΑνάλυσηΑνάλυση ΙΙ καικαι ΕφαρμογέςΕφαρμογές
•• ΥΥ013013 ΦυσικήΦυσική ΙΙ ((ΜηχανικήΜηχανική))
•• ΥΥ015015 ΥπολογιστέςΥπολογιστές ΙΙ ((καικαι ΕργαστήριοΕργαστήριο))
•• ΥΥ03170317 ΠιθανότητεςΠιθανότητες, , ΣτατιστικήΣτατιστική & & ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΑριθμητικήςΑριθμητικής ΑνάλυσηςΑνάλυσης
•• Y0314Y0314 ΒασικόΒασικό ΕργαστήριοΕργαστήριο ΦυσικήςΦυσικής ΙΙ
•• ΘέματαΘέματα ΣύγχρονηςΣύγχρονης ΦυσικήςΦυσικής ((min min 3/53/5)) **



((ηη ΦυσικήΦυσική είναιείναι ΠειραματικήΠειραματική ΕπιστήμηΕπιστήμη))

76%76% έχετεέχετε δειδει πείραμαπείραμα
34%+34%+ έχετεέχετε κάνεικάνει οιοι ίδιοιίδιοι

ΕργαστήριοΕργαστήριο ΦυσικήςΦυσικής ::
ΔΔ//ντήςντής:  :  ΑΑ. . ΚαραμπαρμπούνηςΚαραμπαρμπούνης

((ΒασικόΒασικό) ) ΕργαστήριοΕργαστήριο ΦυσικήςΦυσικής ΙΙ

••4 4 ΕισαγωγικέςΕισαγωγικές ΔιαλέξειςΔιαλέξεις
••11οςος κύκλοςκύκλος 3 3 ασκήσεωνασκήσεων
••εξέτασηεξέταση
••22οςος κύκλοςκύκλος 3 3 ασκήσεωνασκήσεων



MBLMBL’’ss

Position

Time

Velocity

Acceleration

ΧρήσηΧρήση τωντων νέωννέων
ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών

((MBL)MBL)



2m

Video	analysis	με χρήση
VideoVideo--cameracamera::
μπάλα του basket



Υπεύθυνος: κ. Ν. Μαμαλούγκος



Καμιά ερωτησούλα
από τους

Πρωτοετείς μας?? Εεεεε… ναι, 
δεν κάθεστε

όμως πρώτα?



ΣεμιναριακόΣεμιναριακό μάθημαμάθημα ""ΘέματαΘέματα ΣύγχρονηςΣύγχρονης ΦυσικήςΦυσικής””
ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική παρακολούθησηπαρακολούθηση ((παρουσίεςπαρουσίες) & ) & minmin 3/53/5



επανάληψη

επανάληψη

p.x. p.x. ηη Agenda  (4Agenda  (4ωνων πρώτωνπρώτων εβδομάδωνεβδομάδων  eclasseclass ))



ΈναρξηΈναρξη ΕργΕργ. . ΦυσικήςΦυσικής απόαπό 16/10 16/10 στονστον ΑρίσταρχοΑρίσταρχο
μεμε τιςτις ΔΔιαλέξειςιαλέξεις τουτου ΕΕργαστηρίουργαστηρίου ΦΦυσικήςυσικής ((ΔΕΦΔΕΦ))



HH ΦυσικήΦυσική ΙΙ, , ηη ΑνάλυσηΑνάλυση ΙΙ καικαι οιοι ΠιθανότητεςΠιθανότητες ξεκινούνξεκινούν
απόαπό αύριοαύριο ΤρίτηΤρίτη καικαι σταστα δύοδύο ΤμήματαΤμήματα



ΤοΤο μάθημαμάθημα τωντων ΥπολογιστώνΥπολογιστών ΙΙ ξεκινάειξεκινάει τηντην
ΤετάρτηΤετάρτη 15 15 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 99--11 11 γιαγια τοτο ΤμήμαΤμήμα ΒΒ

καικαι τητη ΔευτέραΔευτέρα 20 20 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 99--11 11 γιαγια τοτο ΤμήμαΤμήμα ΑΑ

Εκεί θα σας πουν όλαόλα τα σχετικά με τα ΕργαστήριαΕργαστήρια
ΥπολογιστώνΥπολογιστών τα οποία θα ξεκινήσουν αφού τελειώ-
σουν οι Διαλέξεις του Εργαστηρίου Φυσικής

Οι εγγραφές θα γίνουν από 20-23 Οκτωβρίου στη
Γραμματεία του Τομέα Ε αλλάαλλά περισσότερα σε Ανα-
κοίνωση που θα αναρτηθεί τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Εγγραφείτε στο eclass για συνεχείς πληροφορίες
και επαφή με τους Διδάσκοντες



Τμήμα Φυσικής
Αριστοτέλης Αρίσταρχος

ΚυλικείοΒιβλιοθήκη ΣΘΕ

Εργ. Φυσικής
Ισόγειο

Εργ. Υπολ.
Ισόγειο

Σίτιση
Φιλοσοφική



http://www.phys.uoa.grΗΗ ΓραμματείαΓραμματεία μαςμας
sec@phys.uoa.gr

 Τετάρτη 11-2 αλλά από
Δευτέρα 20/10: ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 12-2



ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τηςτης
ΣχολήςΣχολής ΘετικώνΘετικών ΕπιστημώνΕπιστημών

(4(4--όροφοόροφο κτήριοκτήριο))
ΑνοικτήΑνοικτή::

ΔευτέραΔευτέρα –– ΠαρασκευήΠαρασκευή
08.30 08.30 –– 1919.00.00

ΣάββατοΣάββατο
09.00 09.00 –– 1144.00.00

ΓραμματείαΓραμματεία ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης
ΓραφείοΓραφείο ΔιαδανεισμούΔιαδανεισμού
ΔευτέραΔευτέρα –– ΠαρασκευήΠαρασκευή: : 

09.00 09.00 –– 15.0015.00



ΓιαΓια νανα πάρωπάρω ΚάρταΚάρτα ΜέλουςΜέλους, , συμπληρώνωσυμπληρώνω
••αίτησηαίτηση στηστη ΓραμματείαΓραμματεία τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης (4(4οςος
όροφοςόροφος) ) προσκομίζονταςπροσκομίζοντας::
••2 2 φωτογραφίεςφωτογραφίες,, φοιτητικήφοιτητική ταυτότηταταυτότητα ήή ακαδηακαδη--
μαϊκήμαϊκή ταυτότηταταυτότητα & & αστυνομικήαστυνομική ταυτότηταταυτότητα

ΚύριεςΚύριες θεματικέςθεματικές κατηγορίεςκατηγορίες τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης::
ΒιολογίαΒιολογία, , ΓεωλογίαΓεωλογία & & ΓεωπεριβάλλονΓεωπεριβάλλον, , 
ΜαθηματικάΜαθηματικά, , ΠληροφορικήΠληροφορική & & ΤηλεπικοινωνίεςΤηλεπικοινωνίες, , 
ΦυσικήΦυσική, , ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική, , ΧημείαΧημεία



ΟιΟι προπτυχιακοίπροπτυχιακοί φοιτητέςφοιτητές μπορούνμπορούν νανα
δανειστούνδανειστούν::
•• μέχριμέχρι καικαι 2 2 είδηείδη γιαγια 4 4 ημέρεςημέρες μεμε
δικαίωμαδικαίωμα ανανέωσηςανανέωσης τουτου δανεισμούδανεισμού
έωςέως 2 2 φορέςφορές, , εφόσονεφόσον δενδεν έχειέχει γίνειγίνει
κράτησηκράτηση απόαπό άλλοάλλο χρήστηχρήστη
•• μέχριμέχρι καικαι 2 2 ΔΣΔΣ γιαγια 1 1 μήναμήνα μεμε δικαίωμαδικαίωμα
ανανέωσηςανανέωσης τουτου δανεισμούδανεισμού 1 1 φοράφορά, , 
εφόσονεφόσον δενδεν έχειέχει γίνειγίνει κράτησηκράτηση απόαπό
άλλοάλλο χρήστηχρήστη..

ΟΟ δανεισμόςδανεισμός γίνεταιγίνεται απόαπό τατα
ΓΡΑΦΕΙΑΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
τουτου 11ουου, 2, 2ουου καικαι 33ουου ορόφουορόφου.



Β΄ Φ.Ε.Π.Α. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Ταξίλου 4, 546 36, Ιλίσια
ΤΗΛ: 210 7454554210 
7757247, 
210 7454554, 210 7782466

Α΄ Φ.Ε.Π.Α. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσια
ΤΗΛ: 210 7258722-4

ΦοιτητικήΦοιτητική ΕστίαΕστία ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΑθηνώνΑθηνών



ΤοΤο ΤμήμαΤμήμα ΣίτισηςΣίτισης ΦοιτητώνΦοιτητών λειτουργείλειτουργεί καθημερινάκαθημερινά
απόαπό 09:00 09:00 μέχριμέχρι 14:00, 14:00, στονστον 44oo όροφοόροφο τηςτης ΠανεΠανε--
πιστημιακήςπιστημιακής ΛέσχηςΛέσχης, , ΙπποκράτουςΙπποκράτους 15, 15, 
ΤηλΤηλ.  210368.  21036882288228, 8230, 8230 καικαι 82168216

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εκεί & η προθεσμία λήγει
τη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 (βλ. ανακοίνωση
και στο site.)

•Αιτήσεις στεγαστικού επιδόματος
•Μέριμνα για φοιτητές ΑμΕΑ
•ERASMUS 



Δηλώσεις μαθημάτων : Χειμερινού & Εαρινού
εξαμ.



http://academicid.minedu.gov.gr

http://submit-academicid.minedu.gov.gr



Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μειωμένου
κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές οδικές
και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την
31η Οκτωβρίου 2014,	με την επίδειξη της
Βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής
τους Ταυτότητας



http://eudoxus.gr/http://eudoxus.gr/
Επιλογή Ποια μπορείτε

να διαλέξτε

••έναένα διδακτικόδιδακτικό σύγγραμασύγγραμα//μάθημαμάθημα
••8 8 ανάανά εξάμηνοεξάμηνο & 44 & 44 συνολικάσυνολικά
••επιλογήεπιλογή ίδιωνίδιων μαθημάτωνμαθημάτων προςπρος τατα
συγγράμματασυγγράμματα ((mymy--studies)studies)



ΣυγγράμματαΣυγγράμματα ((απόαπό ΕύδοξοΕύδοξο
ΕπιλεγμέναΕπιλεγμένα ΣυγγράμματαΣυγγράμματα  ΕΚΠΑΕΚΠΑ 

ΦυσικήςΦυσικής  ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣπουδώνΣπουδών 20142014--2015 2015 ππ..χχ..



eclass :

Οι Ηλεκτρονικές σελίδες Μαθημάτων

Κάντε εγγραφήεγγραφή στα Μαθήματα ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα επικοινωνίας με τους Διδάσκοντες
Υπάρχει πληροφοριακό υλικό στα έγγραφα, ανακοι-
νώσεις και μια σειρά εργαλείων αμφίδρομηςαμφίδρομης επικοι-
νωνίας. Υπάρχει η δυνατότητα ομαδικής αποστολής
e-mail σε περιπτώσεις σημαντικών ή επειγόντων
ανακοινώσεων
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε αν δεν
επιθυμείτε να παίρνετε μηνύματα κλπ

http://eclass.uoa.gr



forum



http://www.facebook.com ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ κ.α.



Λέμε
Λέμε κάθε

κάθε χρονιά
χρονιά……..

στους
στους Πρωτοετείς

Πρωτοετείς



Συμβουλές…(???)
(ή πώς να αποφύγετε τη τραγωδία…)

•• ΠοιαΠοια είναιείναι ηη τραγωδίατραγωδία??

•• ΗΗ δικήδική μαςμας ««αγωνίααγωνία»»;; μέχριμέχρι νανα ανοίξετεανοίξετε τατα
μάτιαμάτια σαςσας θαθα είναιείναι ήδηήδη ΧριστούγενναΧριστούγεννα!!!!

•• ΜέχριΜέχρι νανα αναρωτηθείτεαναρωτηθείτε ««πουπου πάωπάω»» θαθα
««είσαστεείσαστε»» στοστο 33οο έτοςέτος καικαι θαθα χρωστάτεχρωστάτε
ήδηήδη απόαπό προηγούμεναπροηγούμενα έτηέτη >12	>12	μαθήματαμαθήματα……



ΔίδαγμαΔίδαγμα ((τοτο ……αυτονόητοαυτονόητο))

ΔιδασκαλίαΔιδασκαλία 

ΔιάβασμαΔιάβασμα 

ΕξέτασηΕξέταση 
ΠτυχιούχοιΠτυχιούχοι

ΦυσικοίΦυσικοί
??

παράλληλαπαράλληλα
στιςστις εξετάσειςεξετάσεις



ΠοιαΠοια είναιείναι ηη παγίδαπαγίδα??????

•• ΌποιοΌποιο μάθημαμάθημα θέλετεθέλετε…………
•• ΌποτεΌποτε θέλετεθέλετε…………
•• ΌσεςΌσες φορέςφορές θέλετεθέλετε……....ΑυτόΑυτό έχειέχει ήδηήδη

αλλάξειαλλάξει μεμε τητη ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση

ΗΗ παγίδαπαγίδα είναιείναι ότιότι μπορείτεμπορείτε νανα ««δώσετεδώσετε»»

ΠοιαΠοια ««χρήσηχρήση»» νανα περιμένειπεριμένει κανείςκανείς νανα κάνετεκάνετε μεμε τατα
παραπάνωπαραπάνω μοναδικάμοναδικά στοστο κόσμοκόσμο (!)(!) ««προνόμιαπρονόμια»»
σταστα 18 18 σαςσας χρόνιαχρόνια????

 τατα ««προνόμιαπρονόμια»» γίνονταιγίνονται ηη τραγωδίατραγωδία σαςσας……



ΑναπόφευκτηΑναπόφευκτη καικαι ηη προσφυγήπροσφυγή σαςσας σταστα
««βοηθήματαβοηθήματα»», , σταστα SOSSOS θέματαθέματα κλπκλπ

ΠολλέςΠολλές φορέςφορές αυτάαυτά εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τοτο
««περνάωπερνάω»» έναένα μάθημαμάθημα
ΔενΔεν εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τοτο μαθαίνωμαθαίνω
καικαι περνάωπερνάω έναένα μάθημαμάθημα......

τοτο άγχοςάγχος καικαι ηη αγωνίααγωνία οδηγούνοδηγούν ((σπανίωςσπανίως*)*)
καικαι στηστη λεγόμενηλεγόμενη ““παιδείαπαιδεία τουτου ........ΑΑ7!! 7!! ””



Α7 ?? ή αλλιώς
στη παιδεία του
74X105mm

ήή καικαι σεσε άλλεςάλλες μορφέςμορφές ««πάληςπάλης»»
ή τουΑ8!!







Μήπως έτσι???



ΤιΤι μπορείτεμπορείτε νανα κάνετεκάνετε;;

in the year in the year 25 2525 25……..
κα

ι
κα

ι μ
ειςμε
ις

.. .. π
ότ

ε
πότ

ε θαθα
πάρ

ου
με

πάρ
ου

με
πτυ

χίο
πτυ

χίο
????



ΑφήστεΑφήστε τιςτις φήμεςφήμες τωντων διαδρόμωνδιαδρόμων εκείεκεί
πουπου τιςτις ακούσατεακούσατε. . ΈχετεΈχετε χρόνοχρόνο νανα διαδια--
μορφώστεμορφώστε τιςτις δικέςδικές σαςσας απόψειςαπόψεις……....

ΠαρακολουθείστεΠαρακολουθείστε τιςτις παραδόσειςπαραδόσεις……..
((αναστρέφεταιαναστρέφεται σιγάσιγά σιγάσιγά τοτο χαμηλόχαμηλό %%))

ΜΑΘΕΤΕΜΑΘΕΤΕ νανα κρατάτεκρατάτε δικέςδικές σαςσας σημειώσημειώ--
σειςσεις, , πουπου θαθα τιςτις δουλεύετεδουλεύετε ξανάξανά καικαι ξανάξανά



ΑσχοληθείτεΑσχοληθείτε μεμε τοτο διάβασμάδιάβασμά σαςσας απόαπό
λίγολίγο αλλάαλλά συστηματικάσυστηματικά όληόλη τητη χρονιάχρονιά..

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νανα αποτύχετεαποτύχετε……..
Αυτό αποδεικνύεται και από την πρόσφατη
πιλοτικήπιλοτική εφαρμογήεφαρμογή τωντων ΠροόδωνΠροόδων (ενδιάμεση
απαλλακτική εξέταση) όπου τα ποσοστά είναι
εντυπωσιακά σε σχέση με αυτά χωρίς Πρόοδο
(Φ1 : 89% έναντι 20,3% και
Φ2 : 80% έναντι 15,6%)

Αρκεί να διαβάζεται από λίγο όλη τη χρονιά
σε κάθε μάθημα έχει δεν έχει Πρόοδο!



ΈναΈνα μάθημαμάθημα ΔΕΝΔΕΝ μαθαίνεταιμαθαίνεται μόνομόνο μεμε
««άλφαάλφα»» ώρεςώρες διάβασμαδιάβασμα ΣΤΙΣΣΤΙΣ εξετάσειςεξετάσεις……
& & ΑΝΑΝ τοτο ««περάσετεπεράσετε»» έχειέχει ημερομηνίαημερομηνία λήξηςλήξης……
ΟιΟι εξετάσειςεξετάσεις σαςσας ««γίνονταιγίνονται»» ηη πεμπτουσίαπεμπτουσία
τηςτης ««μάθησήςμάθησής»» σαςσας……!!
ΤαΤα πάνταπάντα γυρίζουνγυρίζουν γύρωγύρω απόαπό αυτέςαυτές……!!
ΤαΤα SOSSOS θέματαθέματα, , οο στριφνόςστριφνός διορθωτήςδιορθωτής, , 
οιοι αντιγραφέςαντιγραφές, , τατα % % επιτυχίαςεπιτυχίας κλπκλπ κλπκλπ..

ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τουςτους ΔιδάσκοντεςΔιδάσκοντες γιαγια τιςτις απορίεςαπορίες
πουπου έχετεέχετε στοστο διάβασμάδιάβασμά σαςσας

ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τουςτους ΔιδάσκοντεςΔιδάσκοντες γιαγια τιςτις απορίεςαπορίες
πουπου έχετεέχετε στοστο διάβασμάδιάβασμά σαςσας ((όχιόχι κενάκενά!!!!)!!!!)



ΒάλτεΒάλτε στηστη ζωήζωή σαςσας τητη λέξηλέξη ««μαθαίνωμαθαίνω»» έναένα
μάθημαμάθημα στηστη θέσηθέση τουτου ««περνάωπερνάω»» έναένα μάθημαμάθημα

ΑφήστεΑφήστε τοτο ρόλορόλο τωντων παρατάξεωνπαρατάξεων καικαι τηςτης ΠολιτικήςΠολιτικής
τουςτους εκείεκεί πουπου ανήκουν…
ΜηνΜην μπλέκετεμπλέκετε άσχεταάσχετα γιαγια τηντην επίδοσήεπίδοσή σαςσας
πράγματαπράγματα

ΒρεθείτεΒρεθείτε μεμε τουςτους αντίστοιχουςαντίστοιχους ΣυμβούλουςΣυμβούλους σαςσας ΚαΚα--
θηγητέςθηγητές.. ΑκούστεΑκούστε καικαι τητη γνώμηγνώμη τουςτους……..

ΑκούστεΑκούστε καικαι τητη γνώμηγνώμη συμφοιτητώνσυμφοιτητών σαςσας πουπου είναιείναι
μέσαμέσα σταστα ΑμφιθέατραΑμφιθέατρα……



ΝαΝα ξέρετεξέρετε ότιότι ……ΚΑΝΕΝΑΣΚΑΝΕΝΑΣ δενδεν απέτυχεαπέτυχε σεσε
έναένα μάθημαμάθημα επειδήεπειδή ίσχυείσχυε οο ΝόμοςΝόμος 815 815 ήή οο
ΝόμοςΝόμος ΠλαίσιοΠλαίσιο ήή οο νόμοςνόμος τηςτης ΓιαννάκουΓιαννάκου ήή οο
νόμοςνόμος ΔιαμαντοπούλουΔιαμαντοπούλου ήή ήή κλπκλπ κλπκλπ!!!!!!!!

ΘαΘα πρέπειπρέπει νανα μάθετεμάθετε καικαι πώςπώς νανα διαβάζετεδιαβάζετε……
ΔενΔεν είσαστεείσαστε σεσε ««ΠανελλήνιεςΠανελλήνιες»» πλέονπλέον……..
ΠρέπειΠρέπει νανα μάθετεμάθετε πώςπώς νανα κρατάτεκρατάτε τιςτις ΔΙΚΕΣΔΙΚΕΣ
σαςσας προσωπικέςπροσωπικές σημειώσειςσημειώσεις, , πουπου νανα
μπορείτεμπορείτε νανα ξαναξανα καικαι ξαναξανα--διαβάζετεδιαβάζετε
ΚαιΚαι νανα καταλαβαίνετεκαταλαβαίνετε ακριβώςακριβώς ΤΙΤΙ γράψατεγράψατε!!!!!!



ΤοΤο ερώτημαερώτημα επομένωςεπομένως τίθεταιτίθεται σκληρόσκληρό::
θέλετεθέλετε νανα γίνετεγίνετε ΦυσικοίΦυσικοί (81% (81% έρευναέρευνα!!)!!)
ήή απλάαπλά πτυχιούχοιπτυχιούχοι; ; 

ΚαθορίστεΚαθορίστε εσείςεσείς μόνοιμόνοι σαςσας τητη ζωήζωή σαςσας,,
τοτο πότεπότε θαθα πάρετεπάρετε ΠτυχίοΠτυχίο, , μεμε τιτι βαθμόβαθμό καικαι
ΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣ τιτι επίπεδοεπίπεδο μόρφωσηςμόρφωσης εσείςεσείς θαθα
διαμορφώσετεδιαμορφώσετε……..
ΕίναιΕίναι δικήδική σαςσας, , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ υπόθεσηυπόθεση!!

ΗΗ απάντησηαπάντηση τώρατώρα είναιείναι ηη προφανήςπροφανής::
ΦυσικοίΦυσικοί αλλάαλλά στηστη πορείαπορεία..........



USA Un.

% % ΛανθασμένωνΛανθασμένων απαντήσεων

Εισακτέοι φοιτητές ΦυσικήςΦυσικής,, Ηλεκτρολόγων,
ΜΙΘΕ και από ~2300 Πανεπιστήμια US

ΈχετεΈχετε δυσκολίεςδυσκολίες::στηστη σεσε ««βάθοςβάθος»» κατανόησηκατανόηση εννοιώνεννοιών



ΣτηΣτη ΦυσικήΦυσική ΙΙ θαθα συναντήστεσυναντήστε γνωστέςγνωστές σαςσας
έννοιεςέννοιες.	.	ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή τουτου διαφορικούδιαφορικού λογιλογι--
σμούσμού είναιείναι ίσωςίσως καικαι ηη καλύτερηκαλύτερη ευκαιρίαευκαιρία
κατανόησήςκατανόησής τουτου.	.	ΜΗΝΜΗΝ φοβάστεφοβάστε τατα ΜαθημαΜαθημα--
τικάτικά,	,	αλλάαλλά προσπαθείστεπροσπαθείστε πολύπολύ σκληράσκληρά γιαγια
νανα τατα μάθετεμάθετε…… θαθα σαςσας χρειαστούνχρειαστούν παντούπαντού!!

ΘαΘα προσπαθήσουμεπροσπαθήσουμε νανα σαςσας εισάγουμεεισάγουμε στηνστην
επιστημονικήεπιστημονική μεθοδολογίαμεθοδολογία……
 ««ΣπάσιμοΣπάσιμο»» τηςτης ΛυκειακήςΛυκειακής νοοτροπίαςνοοτροπίας::
ηη λύσηλύση προβλημάτωνπροβλημάτων  ««αλγοριθμικήαλγοριθμική»»
δηλαδήδηλαδή ««σεσε κουτάκιακουτάκια»»
 αυτόαυτό είναιείναι τοτο minmin επίπεδοεπίπεδο ««μάθησηςμάθησης»…»…



ΜαθήματαΜαθήματα : : στο Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ όπου έχει και
δυνατότητες επίδειξηςεπίδειξης πειραμάτωνπειραμάτων για τις Βασικές Φυσικές. 
Με 2/1 Data προβολείς, Ηλεκτρονικό Πίνακα, video, δικτύωση
με τον έξω κόσμο κλπ. 

ΔιαφυλάξτεΔιαφυλάξτε τοτο
απόαπό τιςτις

αφίσεςαφίσες……..
ΥπάρχουνΥπάρχουν
παντούπαντού!!!!!!!!



ηη ΦυσικήΦυσική λοιπόνλοιπόν ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ υπέροχηυπέροχη!!!!!!!!

οιοι ……..ΦυσικοίΦυσικοί τοτο ……συζητάμεσυζητάμε!!!!!!!!



ΟιΟι 5 5 πιοπιο συχνέςσυχνές …………φαντασιώσειςφαντασιώσεις
τωντων ΠρωτοετώνΠρωτοετών φοιτητώνφοιτητών

1.1. ηη φαντασίωσηφαντασίωση τηςτης λήψηςλήψης πτυχίουπτυχίου απλάαπλά
καικαι χωρίςχωρίς ιδιαίτεροιδιαίτερο κόποκόπο

2.2. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τοτο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο είναιείναι
απλάαπλά ηη επέκτασηεπέκταση τουτου ΣχολείουΣχολείου

3.3. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τατα ««ψιλάψιλά γράμματαγράμματα»»
δενδεν θαθα εξετασθούνεξετασθούν

4.4. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τοτο περνάωπερνάω έναένα μάθημαμάθημα
είναιείναι πιοπιο σημαντικόσημαντικό απόαπό τοτο μαθαίνωμαθαίνω

5.5. ηη φαντασίωσηφαντασίωση τουτου καλόκαρδουκαλόκαρδου ΚαθηγητήΚαθηγητή



ΚαλώςΚαλώς ήρθατεήρθατε λοιπόνλοιπόν στοστο
11οο έτοςέτος τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου......

εδώεδώ ΔΕΝΔΕΝ είναιείναι ηη 44ηη ΛυκείουΛυκείου!!!!

ΝαΝα είστεείστε περήφανοιπερήφανοι πουπου μελετάτεμελετάτε
αυτήναυτήν ΤΗΝΤΗΝ υπέροχηυπέροχη επιστήμηεπιστήμη……. . 
αλλάαλλά νανα θυμάστεθυμάστε ότιότι……



αποφασίστεαποφασίστε λοιπόνλοιπόν: : 
ΦοιτητήςΦοιτητής ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ. . 

ήή ........αείαεί φοιτητήςφοιτητής!!



ΘυμηθείτεΘυμηθείτε ::
ΔικέςΔικές σαςσας σωστέςσωστές ΣημειώσειςΣημειώσεις
ΔιάβασμαΔιάβασμα κανονικόκανονικό, , απλάαπλά συστηματικόσυστηματικό όληόλη
τητη χρονιάχρονιά
ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση στοστο διάβασμαδιάβασμα ((ΑναγνωστήριαΑναγνωστήρια))
ΑπομυθοποίησηΑπομυθοποίηση ««δύσκολωνδύσκολων μαθημάτωνμαθημάτων
ήή στριφνώνστριφνών ΚαθηγητώνΚαθηγητών κλπκλπ κλπκλπ»»
ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τιςτις απορίεςαπορίες, , ΜΗΝΜΗΝ αφήνετεαφήνετε κενάκενά

ΑρχίστεΑρχίστε σωστάσωστά! ! καικαι αισιόδοξααισιόδοξα!!

ΗΗ αναβάθμισηαναβάθμιση τηςτης ΠαιδείαςΠαιδείας, , ξεκινάειξεκινάει ΚΑΙΚΑΙ απόαπό εδώεδώ……

ΝαιΝαι νανα ρωτάτερωτάτε τιςτις απορίεςαπορίες, , ΜΗΝΜΗΝ αφήνετεαφήνετε κενάκενά



««ΠεράστεΠεράστε»» λοιπόνλοιπόν ««απέναντιαπέναντι»» χτίζονταςχτίζοντας γέφυρεςγέφυρες……
όχιόχι πατώνταςπατώντας εδώεδώ & & εκείεκεί σεσε πέτρεςπέτρες, , αφήνονταςαφήνοντας κενάκενά.. .. 

ΑρχίστεΑρχίστε σωστάσωστά! ! καικαι αισιόδοξααισιόδοξα!!
ναιναι! ! ΤΩΡΑΤΩΡΑ είναιείναι ηη ευκαιρίαευκαιρία!!!!!!



ΚαλωσορίζουμεΚαλωσορίζουμε λοιπόνλοιπόν τηντην τάξητάξη
τωντων αποφοίτωναποφοίτων μαςμας τουτου 2018*	2018*	

(*)	...(*)	...καικαι μακάριμακάρι νανα τελειώνατετελειώνατε
όλοιόλοι τοτο 2018!!!!!2018!!!!!



ευχαριστώ

ευχαριστώ γιαγια τητη προσοχή
προσοχή σαςσας

akarabar akarabar signing offsigning off


