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Μάρτιος πια! Έφτασε η άνοιξη κι όλα γύρω αρχίζουν να “ανοίγουν” και να 
“ψηλώνουν”! Γιατί πώς άλλωστε θα “ψηλώσουμε” αν το μυαλό δεν είναι 
“ανοιχτό”; Αν δεν πειραματιζόμαστε; αν δεν προσπαθούμε για κάτι καινού-
ριο, διαφορετικό έξω από τη “ζώνη ασφάλειάς” μας; 

Η επιστήμη λοιπόν και τα βασικά εργαλεία που προσφέρει, όπως η αντικει-
μενικότητα, η τεκμηρίωση, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός πειρά-
ματος και η επαναστοχοθέτηση, αποτελούν στοιχεία που μπορούν να μας 
φανούν χρήσιμα στη ζωή μας και στη δουλειά μας στο Σμήνος, ώστε να 
“ψηλώσουμε” και να “ανοίξουμε” κι άλλο το μυαλό μας. Είτε επιλέξουμε να 
αξιοποιήσουμε πτυχές και ανακαλύψεις των διαφορετικών επιστημονικών 
τομέων ως κεντρικές ιδέες σε Συγκεντρώσεις, διήμερα και κατασκηνώσεις, 
είτε χρησιμοποιήσουμε επιστημονικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε μια 
επιλογή μας, είτε απευθυνθούμε σε “ειδικούς” και επιστημονικούς συνερ-
γάτες για να μας βοηθήσουν να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε, 
το σημαντικότερο πράγμα που η επιστήμη έχει να μας διδάξει είναι να 
αναζητάμε πάντα την αλήθεια, να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε απτά 
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί με αντικειμενικές μεθόδους και να μην 
τα παρατάμε στην πρώτη δυσκολία: ένα πείραμα ή μια προσπάθεια μπορεί 
να χρειαστεί αρκετές τροποποιήσεις προτού στεφθεί με επιτυχία!

Καλές Συγκεντρώσεις!

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Το άρθρο των Miles Kimball και Noah 
Smith: “There’s one key difference 
between kids who excel at math and 
those who don’t”, όπως δημοσιευτηκε 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό Quartz 
[online]. Διαθέσιμο εδώ. [Τελευταία 
πρόσβαση: 15/03/2017] 

Το άρθρο του Miles Kimball: “How to 
turn every child into a ‘math person’”, 
όπως δημοσιευτηκε στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό Quartz [online]. 
Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 15/03/2017]

Το άρθρο της Allison Schrager: 
“There’s no such thing as being 
“good” or “bad” at math”, όπως δημο-
σιευτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
Quartz [online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 15/03/2017] 

Το άρθρο της Katrina Schwartz: “‘Not 
a Math Person’: How to Remove 
Obstacles to Learning Math”, όπως 
δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα KQED 
[online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση: 15/03/2017]

Το δελτίο τύπου της NASA σχετικά με 
την ανακάλυψη των εξωπλανητών: 
“NASA Telescope Reveals Largest 
Batch of Earth-Size, Habitable-Zone 
Planets Around Single Star”, όπως 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της 
[online]. Διαθέσιμο εδώ. [Τελευταία 
πρόσβαση: 15/03/2017] 

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
klados.poulion@gmail.com
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Facebook | Youtube | Βοήθημα

Επιμέλεια Τεύχους:
Δανάη Μπίσυλλα, Μαριάννα 
Ραψωματιώτη, Έφη Σιδέρη, 
Κλαίρη Χαβάκη
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Με σύνθημα «Διαμορφώνοντας 
το μέλλον μας», το Φεστιβάλ Επι-
στήμης και Καινοτομίας, Athens 
Science Festival, επιστρέφει στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναί-
ων από τις 29 Μαρτίου ως τις 2 
Απριλίου 2017. Κατά τη διάρκεια 
του Φεστιβάλ, μικροί και μεγάλοι 
θα έχουν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν συζητήσεις και ομι-
λίες από καταξιωμένους Έλληνες 
και ξένους επιστήμονες, εκθέσεις, 
παρουσιάσεις, προβολές, εργα-
στήρια, εκπαιδευτικά δρώμενα 
και επιμορφωτικά παιχνίδια.

Στα Στάγειρα, στη Χαλκιδική, 
βρίσκεται το θεματικό πάρκο 
“Αλσος Αριστοτέλη”. Στον χώρο 
του φιλοξενούνται πειραματικά 
όργανα που λειτουργούν βάσει 
των φυσικών νόμων οι οποίοι 
αναφέρονται στα συγγράμματα 
του Αριστοτέλη, και ιδιαίτερα στο 
έργο του «Τα Φυσικά».

Την Κυριακή 2 Απριλίου θα 
πραγματοποιηθεί φέτος η δράση 
Let’s Do It Greece. Μπορείς να 
δηλώσεις τη δράση του Τοπικού 
σου ή του Σμήνους σου στον 
χάρτη δράσεων! 

Η κουκουβάγια προτείνει:

Σκέψου σαν 
πρωτόνιο. 

Πάντα 
θετικά!
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https://qz.com/139453/theres-one-key-difference-between-kids-who-excel-at-math-and-those-who-dont/
https://qz.com/245054/how-to-turn-every-child-into-a-math-person/
https://qz.com/133767/theres-no-such-thing-as-being-good-or-bad-at-math/
http://ww2.kqed.org/mindshift/2015/11/30/not-a-math-person-how-to-remove-obstacles-to-learning-math/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around
https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
http://www.athens-science-festival.gr
http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/aristotle-park
http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/aristotle-park
http://letsdoitgreece.org/map/
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Τα Πουλιά του Σμήνους Κερατέας μεταμορφώ-
θηκαν σε νυχτερίδες, μπαίνοντας για τα καλά στο 
κλίμα των Αποκριών (εικόνα 3), ενώ τα Πουλιά της 
Σκιάθου επιδόθηκαν σε ένα διαφορετικό αποκριάτι-
κο εργαστήρι (εικόνα 4).
 
Μέσα στο ίδιο αποκριάτικο κλίμα, το Σμήνος 
Πειραιά έδωσε χαρά στους ένοικους της μονάδας 
φροντίδας ηλικιωμένων «Άγιος Στυλιανός». Μαζί με 
τους ηλικιωμένους έφτιαξαν αποκριάτικες μάσκες, 
έπαιξαν και τραγούδησαν.
 
Καθώς ο Φεβρουάριος είναι αφιερωμένος στην 
Ημέρα Σκέψης, το Σμήνος Λουτρακίου μάς ευχήθη-
κε με τον πιο όμορφο τρόπο, ενώ τους σπόρους της 
αλλαγής βρήκαν με επιτυχία τα Πουλιά του Σμή-
νους Γλυφάδας.

Συμβαίνει στα πέριξ...

1
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 Το Σμήνος Κηφισιάς και το Σμήνος Φιλοθέης 
αποφάσισαν να γιορτάσουν την Ημέρα Σκέψης σε 
μια κοινή δράση και να μάθουν για την παγκόσμια 
πτυχή του Οδηγισμού στο πιο κατάλληλο περιβάλ-
λον, στη φύση!
 
Παράλληλα, το 1ο Σμήνος Καλογρέζας κάλεσε τα 
παιδιά της πόλης σε ένα παιχνίδι κρυμμένου θη-
σαυρού, ώστε να βρουν τους σπόρους της αλλαγής. 
Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν μεγάλη με απο-
τέλεσμα όλοι μαζί να ανακαλύψουν τους σπόρους, 
να μάθουν για την Ημέρα Σκέψης, να κάνουν 
καινούριους φίλους και φυσικά να ξεσηκώσουν την 
πλατεία με τις φωνές και τα γέλια τους (εικόνα 2)!
 
Τα Πουλιά του 1ου & 2ου Σμήνους Χανίων χρίστη-
καν οι καταλληλότεροι εμψυχωτές της πρώην πλέον 
τεμπελοχώρας. Απόλαυσαν μέσα από το «τεμπελο-
πένταθλο» τη χαρά του παιχνιδιού, της συνεργασί-
ας και της ομαδικότητας. Μπράβο Πουλιά (εικόνα 1)!
 
Το επετειακό videoclip για τα 80 χρόνια Κλάδου 
Πουλιών είναι έτοιμο, χάρη στην Correct Creative 
Productions, την Παυλίνα Κάτση, το Νίκο Σάτλα, 
τη Μαύρα Χατζηδημητρίου αλλά και όλα τα Σμήνη 
της Ελλάδας που συμμετείχαν στον εορτασμό με τα 
δικά τους videoclip και φωτογραφίες.

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για 
να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας, ή 
χρησιμοποιήστε το hashtag #kladospoulion στις 
δημοσιεύσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμηθείτε 
πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβά-
νουν Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 1
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https://www.facebook.com/seottpirea/photos/pcb.624323051111865/624320254445478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1591486194508587/photos/pcb.1805518823105322/1805518513105353/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ttglyfadas/photos/pcb.1826718280910665/1826718247577335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ttglyfadas/photos/pcb.1826718280910665/1826718247577335/?type=3&theater
https://www.facebook.com/seottkifissias/photos/pcb.1261925063844452/1261924650511160/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=BEPdmA_EI8s
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΩΣ Κ.Ι.

Δες το, κιτρινοπέσ’ το…
Ήρθε και πάλι εκείνη η στιγμή που θα αναζητήσε-
τε ιδέες για μια ακόμη συγκέντρωση… Μαζί με τα 
υπόλοιπο Αρχηγείο έχετε εξαντλήσει όοολες τις 
πηγές που προτείνει ο Κλάδος. Έχετε ήδη κάνει και 
παραλλαγές επί των προτεινόμενων! Έχετε αξιοποι-
ήσει σχετικά βιβλία που απευθύνονται στην ηλικία 
των Πουλιών. Έχετε μιλήσει με παλιότερα Σοφά 
Πουλιά του Σμήνους σας. Με άλλα Σοφά, Γοργά και 
Γαλάζια Πουλιά ανά την Ελλάδα που μοιράζονται 
την ίδια “ανησυχία” με εσάς: πώς θα φτιάξουν την 
επόμενη - λιγότερο ή περισσότερο - “τέλεια” συγκέ-
ντρωση που θα δώσει γνώσεις και ερεθίσματα στα 
Πουλιά, θα αναπτύξει τις δεξιότητές τους και θα τα 
εξοικειώσει με αξίες και μέσα όπως η συνεργασία 
και η ομαδικότητα ή ο διάλογος. Και τώρα; Ώρα να 
δείτε ειδήσεις! 

Συχνά ακούμε ότι ολοένα και περισσότεροι άν-
θρωποι τα τελευταία χρόνια παύουν σταδιακά να 
παρακολουθούν τις ειδήσεις. Οι λόγοι διαφορετικοί 
και σίγουρα βάσιμοι για τον καθένα. Ωστόσο, το να 
μπορούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, 
να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις και την πραγ-
ματικότητα που μας περιβάλλει είναι κάτι που καλό 
θα ήταν να μην αποφεύγουμε, ιδίως δε όταν προ-
σφέρεται για να μεταφέρουμε στα Πουλιά γνώσεις 
και διαφορετικές οπτικές γωνίες της πραγματικότη-
τας που περιβάλλει κι εκείνα. 

Τα Πουλιά, καλώς ή κακώς, δεν ζουν κλεισμένα σε 
γυάλα, περιορισμένα σε έναν κόσμο αποστειρωμένο 
και διαφορετικό από τους μεγαλύτερους. Οπότε 
αντί να τα “προστατεύουμε” από την πραγματικότη-
τα, συχνά αγνοώντας ή βάζοντας κάτω από το χαλά-
κι τις “δύσκολες” αλήθειες με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωπα, ίσως θα ήταν καλύτερα να τα εξοικειώ-
νουμε με αυτές με τη βοήθεια του σημαντικότερου 
εργαλείου που έχουμε στα χέρια μας ως Οδηγοί και 
δεν είναι άλλο από το γνωστό μας Ο.Π.Π. Ας πάρου-
με λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 
και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
μια απλή, λιγότερο ή περισσότερο συγκλονιστική 
είδηση! 

Η ...εξωγήινη είδηση:
Στις 22 Φεβρουαρίου, η NASA ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη 7 εξωπλανητών σε ένα ηλιακό σύστημα 
που βρίσκεται στον αστερισμό του Υδροχόου, σε 
απόσταση 40 ετών φωτός από τη Γη και το δικό 
μας ηλιακό σύστημα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τρεις 
εξωτερικοί πλανήτες δυνητικά θα μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν ζωή καθώς η απόσταση στην οποία 
βρίσκονται επιτρέπει την ύπαρξη νερού στην 
επιφάνειά τους. Όπως επισημαίνουν οι επιστή-
μονες της NASA η ανακάλυψη του συγκεκριμένου 
συνόλου μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να 
απαντήσουμε το ερώτημα “Είμαστε (οι) μόνοι στο 
διάστημα;”
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Όποια κι αν είναι η απάντηση που θα δώσει κά-
ποια στιγμή η επιστήμη με τις μετρήσεις και τους 
υπολογισμούς της, η φαντασία σας μπορεί σίγου-
ρα να δώσει ακόμη περισσότερες! Με αφορμή τη 
συγκεκριμένη είδηση τί θα λέγατε να οργανώσετε 
μια Συγκέντρωση ή διήμερο ή εκδρομή με Κ.Ι. “Ο 
γύρος του εξω-κόσμου σε 7 πλανήτες” ή “Επιχείρη-
ση: Exoplanet 17” ή ό,τι άλλο φανταστείτε και να 
ζητήσετε από τα Πουλιά να δώσουν ονόματα στους 
νέους πλανήτες (αν θέλετε να το πάτε κι ένα βήμα 
παρακάτω στείλτε στη NASA τις προτάσεις τους!), 
να φανταστούν πώς θα μοιάζουν οι κάτοικοί τους, 
να περιγράψουν τις συνθήκες ζωής και την αλληλε-
πίδραση μεταξύ τους; Μοιάζουν; Διαφέρουν; Αυτά 
στα οποία μοιάζουν είναι περισσότερα από αυτά 
στα οποία διαφέρουν; Φτιάχνοντας έναν ολόκληρο 
κόσμο από την αρχή, τα Πουλιά καλλιεργούν με 
τη σειρά τους τη φαντασία τους αλλά και θέτουν 
τις βάσεις για οραματιστούν έναν κόσμο όπως τον 
θέλουν εκείνα: άλλωστε εκείνα αποτελούν και την 
επόμενη γενιά!

Η “δύσκολη” είδηση:
Η δύσκολη λέξη: πρόσφυγας. Ή μήπως λαθρομε-
τανάστης; Ή σκέτος μετανάστατης; Ένα θέμα που 
απασχολεί τη χώρα στο σύνολό της εδώ και πάνω 
αρκετό καιρό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα Πουλιά 
έχουν βρεθεί μπροστά σε συζητήσεις και έχουν 
ακούσει διάφορες απόψεις για το θέμα αυτό, από 
τις πιο ακραίες, έως τις πιο συγκαταβατικές. Κάποια 
ίσως και να έχουν συναντήσει κιόλας, είτε στους 
καταυλισμούς όπου φιλοξενούνται ή είτε ακόμη 
και στα σχολεία τους, παιδιά της ηλικίας τους από 
ξένες, μακρινές χώρες που έχουν βιώσει πολέμους, 
διώξεις, διακρίσεις, μισαλλοδοξία και τόσο άσχημες 
συνθήκες ζωής. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 
τα Πουλιά να αντιμετωπίσουν αυτήν την οδυνη-
ρή πραγματικότητα με τρόπο όσο το δυνατόν πιο 
νηφάλιο και ολοκληρωμένο; Τί λέτε για ένα παιχνίδι 

θησαυρού που θα μας δείξει ότι τελικά ο μεγαλύ-
τερος θησαυρός δεν είναι αυτός που βρίσκεις και 
κρατάς αλλά αυτός που δίνεις; Μέσα από το πρό-
γραμμα “Από μένα για σένα” το οποίο σχεδιάστηκε 
από τον Κλάδο Πουλιών και περιλαμβάνεται στο 
Πακέτο δραστηριοτήτων “Μια βαλίτσα κόσμος” για 
παιδιά ηλικίας Δημοτικού μπορείτε να εμπνευστείτε 
και να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα Πουλιά ώστε 
να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να 
διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στο ζήτημα 
αυτό. Προχωρήστε ένα βήμα παρακάτω και προω-
θήστε μια συνεργασία του Σμήνους με τα σχολεία 
του τόπου σας ώστε να ενημερωθούν όλα τα παιδιά 
της τοπικής κοινωνίας και να γίνουν με τη σειρά 
τους φορείς θετικής προσέγγισης απέναντι στο 
ζήτημα αυτό.
 
Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να στραφείτε 
στις τρέχουσες εξελίξεις για να αντλήσετε ιδέες και 
να ενημερώσετε τα Πουλιά σχετικά με ό,τι μπορεί 
να συμβαίνει γύρω τους με τρόπο ολοκληρωμένο 
και κατανοητό. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν 
τα πάντα αρκεί να προσαρμόσουμε την πληροφο-
ρία στην ηλικία τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 
ούτε να ωραιοποιήσουμε ούτε να αποκρύψουμε 
την αλήθεια όσο κι αν είναι δύσκολη ή δυσάρεστη. 
Σημαίνει ότι πρώτοι εμείς θα σταθούμε απέναντί 
της με ωριμότητα, θα αναλύσουμε τις παραμέτρους 
της, θα τις προσαρμόσουμε κατάλληλα ώστε να 
γίνονται ουσιαστικά αντιληπτές από τα Πουλιά, 
θα συμβουλευτούμε ειδικούς και με ευαισθησία 
αλλά και σταθερότητα θα οδηγήσουμε το Σμήνος 
ένα βήμα πιο κοντά στον κόσμο που το περιβάλλει 
καθημερινά.
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Πετώντας ψηλότερα!

1. Η Βιολογία αποτελεί για σένα το αντικείμενο του 
επαγγέλματός σου, αλλά κι ένα χόμπι, το οποίο 
“εξερευνάς” συνεχώς. Με τι ακριβώς ασχολείται η 
Βιολογία και πως μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με 
τη Βιολογία επαγγελματικά;
 
Η Βιολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται με το 
φαινόμενο της ζωής σε όλες του τις εκφάνσεις, ξεκι-
νώντας από το μοριακό επίπεδο που δεν μπορούμε 
να αντιληφθούμε καν με γυμνό μάτι και φτάνοντας 
μέχρι την παρατήρηση οργανισμών στη φύση και 
το πως αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (οικολο-
γία). Αγγίζει την παρατήρηση όλων των οργανισμών 
(φυτικών & ζωικών) επιτρέποντας έτσι στον Βιολόγο 
να είναι λιγότερο ανθρωποκεντρικός.

Επαγγελματικά ένας Βιολόγος μπορεί να απασχο-
ληθεί σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία (είτε 
ερευνητικά είτε σε διαγνωστικά κέντρα), σε οργα-
νώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αλλά και στην 
εκπαίδευση.

Η δική μου ενασχόληση με την εκπαίδευση εκπλή-
ρωσε την προσωπική μου επιθυμία να ασχοληθώ με 
ένα επάγγελμα που θα έχει ως βασικό χαρακτηρι-
στικό τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το επάγγελμα του 
καθηγητή μού δίνει τη δυνατότητα να συνδυάζω 
την αγάπη μου για την επιστήμη με την επιθυμία 
μου για επικοινωνία με τα παιδιά.

Η στήλη “Πετώντας ψηλότερα…” επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια 
αντίστοιχων ειδικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! 
Θα θέλαμε μέσα από αυτή να μάθουμε περισσότερα 
για τα Στελέχη του Κλάδου μας και την εκτός Οδηγι-
σμού ζωή τους αλλά και να μας διηγηθούν οι ίδιοι την 
εμπειρία τους σε κάποια επαγγέλματα ή δραστηριότητες 
τους, με σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα Που-
λιά για να ασχοληθούν με τα Πτυχία. 

Αυτός ο μήνας αφιερώνεται στο Πτυχίο του Επιστήμο-
να και γι’ αυτό φιλοξενούμε τη συνέντευξη της Ειρήνης 
Παπαχαραλάμπους, Εφόρου του Τοπικού Τμήματος 
Κηφισιάς, πρώην Αρχηγού Γαλαξία Αστεριών, η οποία 
εργάζεται ως καθηγήτρια βιολογίας και είναι 15 χρόνια 
μέλος του ΣΕΟ.

  
2. Τι πρέπει να προσέξει κανείς όταν ξεκινά ένα 
πείραμα; Ποιο είναι το σημαντικότερο μέρος σε μια 
τέτοια διαδικασία;
 
Όταν κάποιος ξεκινάει ένα πείραμα, πρέπει να 
είναι ξεκάθαρος ο στόχος του πειράματος και να 
είναι σαφή τα βήματα και η μεθοδολογία που θα 
ακολουθηθούν. Το σημαντικότερο μέρος για μια 
τέτοια διαδικασία κι αυτό που κρίνει τελικά την 
επιτυχία του ή όχι είναι ο σωστός σχεδιασμός της 
πειραματικής διαδικασίας και η πιστή εφαρμογή 
της μεθοδολογίας. Ταυτόχρονα, ένας επιστήμονας 
πρέπει να «αφουγκράζεται» τα πειραματικά δεδομέ-
να και να μπορεί να βλέπει για ποιους λόγους δεν 
έχει επιτύχει ένα πείραμα, αλλάζοντας με υπομονή 
και επιμονή την πειραματική διαδικασία μέχρι να 
φτάσει στην επιτυχία.
 
3. Υπάρχει κάποιο μικρό μυστικό που πρέπει να 
λαμβάνει κανείς υπόψη όταν ασχολείται με φυ-
σικά φαινόμενα και πειράματα; Μπορεί αυτό το 
«συστατικό» να συνδεθεί ίσως με την Πρόοδο των 
Πουλιών;
 
Το βασικότερο μικρό μυστικό που καθορίζει ή όχι 
την επιτυχία ενός πειράματος είναι η σωστή προε-
τοιμασία και η καινοτόμος σκέψη. Αυτό το «συστα-
τικό» εμφανίζεται και στην πρόοδο των Πουλιών 
καθώς για να έχουμε ένα επιτυχημένο πείραμα 
πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και 
ταυτόχρονα να υπάρχει μια πρωτότυπη ιδέα που 
θα βοηθήσει την επιτυχία του πειράματος και μια 
νέα ανακάλυψη. Όπως ένας επιστήμονας οργανώνει 
την πειραματική του διαδικασία και ερευνά προ-
ηγούμενες μελέτες για να μπορέσει να προσφέρει 
κάτι νέο, έτσι και κάθε Πουλί, προετοιμάζει τα βή-
ματα ή τα πτυχία του, στοχεύοντας σε μια πρωτότυ-
πη παρουσίαση.
 
4. Αυτή τη στιγμή μπορείς να σκεφτείς μια οδηγική 
στιγμή που έζησες έντονα και πιστεύεις ότι σου 
ενίσχυσε την αγάπη σου για τη Βιολογία; 
 
Η αγάπη μου για τη Βιολογία ξεκίνησε από την αγά-
πη μου για τη φύση και τη μαγεία που ένιωθα παρα-
τηρώντας τους ζωντανούς οργανισμούς. Σε κάθε 
Οδηγική δράση που συμμετείχα από παιδί, όταν 
βρισκόμουν στο φυσικό περιβάλλον ένιωθα μια 
απίστευτη ηρεμία και ταυτόχρονα μια περιέργεια 
να ανακαλύψω τα πάντα γύρω μου. Χαρακτηριστικά 
θυμάμαι μετά από μια διανυκτέρευση σε μια πα-
ραλία στην Ιθάκη σε μια κατασκήνωση του Κλάδου 
Μεγάλων, ξυπνήσαμε και τα χρώματα του ουρανού 
κατά την ανατολή ήταν τόσο μαγευτικά που μέσα 
μου αποφάσισα ότι θέλω να μάθω απ΄όπου έρχεται 
αυτή η μαγεία!
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δειγμα, αποδείχθηκε από ερευνητές στην Οκλαχόμα 
ότι το ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά συνδέεται άμε-
σα με την πεποίθηση ότι η ικανότητα στα Μαθημα-
τικά είναι έμφυτη και αυτή μπορεί να είναι μία από 
τις αιτίες για το χάσμα των φύλων στα Μαθηματικά.

Οι ψυχολόγοι Lisa Blackwell, Kali Trzesniewski 
και Carol Dweck παρουσίασαν δύο εναλλακτικές 
προκειμένου να διαπιστώσουν τις πεποιθήσεις των 
ανθρώπων σχετικά με την ευφυΐα:
1. Έχεις συγκεκριμένο δείκτη ευφυΐας και δεν μπο-
ρείς να κάνεις κάτι για να τον αλλάξεις.
2. Μπορείς να αλλάξεις δραστικά το πόσο έξυπνος 
είσαι.
Συμπέραναν ότι οι μαθητές που πίστευαν το δεύτε-
ρο έπαιρναν μεγαλύτερους βαθμούς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Richard Nisbett στο 
βιβλίο του Intelligence and How to Get It, η Dweck 
και οι συνάδελφοί της κατάφεραν κάτι πολύ σπου-
δαιότερο: προσπάθησαν να πείσουν μία ομάδα από 
φτωχά παιδιά μειονοτήτων ότι η ικανότητα και η 
ευφυία είναι εύπλαστη και μπορεί να εξελιχθεί με 
σκληρή δουλειά, ότι η μάθηση αλλάζει τον εγκέ-
φαλο και δημιουργεί νέες συνδέσεις για τις οποίες 
είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι οι μαθητές. Τα αποτελέ-
σματα; Όσοι μαθητές πείστηκαν, δούλεψαν σκληρά 
και ανέβασαν τους βαθμούς τους. Το πείραμα αυτό 
πέτυχε καλύτερα στους μαθητές που πίστευαν ότι η 
ευφυία είναι γενετική!

Tο πιο καταλυτικό αποτέλεσμα δεν είχε να κάνει τόσο με 
τους βαθμούς όσο με την αλλαγή στην αυτοπεποίθηση 
των μαθητών που κατάλαβαν ότι κρατάνε στα χέρια 
τους τη ζωή τους!

Άλλο ένα στοιχείο που κάνει τους μαθητές να 
αισθάνονται “χαζοί” αν δεν τα καταφέρνουν στα 
Μαθηματικά είναι η πεποίθηση ότι οι έξυπνοι άν-
θρωποι είναι απαραίτητα και καλοί στα Μαθηματι-
κά. Όλοι οι ψυχολόγοι όμως συμφωνούν ότι ευφυΐα 
και ικανότητες χωρίζονται σε πολλούς τομείς, όπως 
για παράδειγμα ο γλωσσικός ή ο συναισθηματικός 
και όλοι αυτοί όπως και τα Μαθηματικά μέσω της 
εξάσκησης μπορούν να βελτιωθούν. Έτσι, όπως αν 
διαβάσετε πολλά βιβλία, θα βελτιώσετε τις εκθέσεις 
σας, τον προφορικό σας λόγο ίσως και την επι-
κοινωνία σας με τους άλλους, το ίδιο ακριβώς θα 
συμβεί και με τις επιστήμες.

Έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας έχε-
τε δύο αποστολές:
- Ξεχάστε ό,τι σας είπαν στο σχολείο ως προς το 
πού είστε καλοί και πού όχι, αποφασίστε εσείς που 
θέλετε να είστε καλοί και καλλιεργήστε το!
- Προσφέρετε στα Πουλιά του Σμήνους σας μέσα 
από τη Συγκέντρωση την ευκαιρία να δουν τις επι-
στήμες με άλλο μάτι. Θα βοηθήσει κι εκείνα στη ζωή 
τους και σίγουρα θα βοηθήσει κι εσάς! ■
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Don’t give up, 
απλά 
καλλιέργησέ το!
«Δεν έχω μαθηματικό μυαλό».

Πόσοι από εμάς δεν το έχουμε ακούσει από τους 
γονείς, τους καθηγητές μας και τελικά από τους 
συμμαθητές μας; Πόσοι από εμάς το πιστέψαμε 
και το ξεστομίζουμε μπροστά σε κάθε πρόσθεση ή 
διαίρεση του λογαριασμού, στη δήλωση της Εφορί-
ας και τελικά σε ό,τι έχει να κάνει με Μαθηματικά ή 
επιστήμη γενικότερα καθώς ίσως με αυτή τη δήλω-
ση να έχει πάρει η μπάλα και τις υπόλοιπες επιστή-
μες; Ίσως ακόμη και ως Στελέχη να αποφεύγουμε να 
ασχοληθούμε με οτιδήποτε «επιστημονικό» απλώς 
γιατί κάποτε κάποιος μας είπε «δεν το ‘χεις με τα 
Μαθηματικά» κι εμείς το πιστέψαμε!

Είναι η ικανότητά στα Μαθηματικά γενετικά (προ)
καθορισμένη; Σίγουρα, σε κάποιο βαθμό. Ο Terence 
Tao, διάσημος μαθηματικός του UCLA, δημοσιεύει 
δεκάδες άρθρα σε κορυφαία περιοδικά κάθε χρόνο 
και δεκάδες ερευνητές από όλον τον κόσμο τού 
ζητούν να βοηθήσει με τις μαθηματικές αποδείξεις 
των θεωριών τους. Ουσιαστικά κανείς από εμάς δεν 
θα μπορούσε ποτέ να γίνει τόσο καλός στα Μαθημα-
τικά όσο ο Terence Tao, και δεν έχει σημασία πόσο 
σκληρά προσπαθήσαμε ή πόσο καλά μας δίδαξαν. 
Αλλά εδώ είναι το θέμα: Δεν χρειάζεται να είμαστε 
τόσο καλοί! Για τα Μαθηματικά του σχολείου, το εγ-
γενές ταλέντο είναι απλά πολύ λιγότερο σημαντικό 
από τη σκληρή δουλειά, την προετοιμασία και την 
αυτοπεποίθηση.

Η ιδέα ότι η ικανότητα στα Μαθηματικά είναι ως επί 
το πλείστον γενετική είναι μια σκοτεινή πτυχή μιας 
ευρύτερης πλάνης ότι η νοημοσύνη είναι κυρίως γε-
νετική. Για παράδειγμα, η ψυχολόγος Patricia Line-
han από το Πανεπιστήμιο Purdue αναφέρει:

Ένα μέρος της έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις 
των μαθητών ως προς την δεξιότητα στα Μαθημα-
τικά, έχει δείξει δύο κατευθύνσεις πάνω σε αυτό το 
θέμα. Υπάρχουν οι μαθητές που πιστεύουν ότι η 
ικανότητα και η εξυπνάδα είναι εύπλαστη και αυξά-
νεται με την προσπάθεια. Υπάρχουν και οι μαθητές 
που πιστεύουν ότι η ικανότητα δεν αλλάζει και 
αποτελεί μία σταθερή ιδιότητα του καθενός. Οι δεύ-
τεροι πιστεύουν ότι κάποιος “είτε είναι έξυπνος είτε 
όχι”, στοιχείο που οδηγεί σε μία κακή έκβαση που 
έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες. Για παρά-

Κάτι για σένα!
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