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ΔΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες  

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ διοργανώνει δύο δράσεις - κύκλους με πειράματα για 

μαθητές Γυμνασίου με θέμα: 

«Θέλουμε το πείραμα στη Φυσική» 

 

Οι δύο κύκλοι εργαστηριακής εξάσκησης των μαθητών θα πραγματοποιηθούν 

5 -6 Νοεμβρίου 2022  και 26 -27 Νοεμβρίου 2022 

Όπως φανερώνει και το θέμα του διημέρου, στόχος είναι οι μαθητές να πραγματοποιήσουν και να 

παρακολουθήσουν πειράματα Φυσικής, αυτά που προβλέπονται στο Γυμνάσιο και άλλα που η 

Ε.Ε.Φ. θεωρεί απαραίτητα. 

 

Θα ακολουθηθεί η επιστημονική μέθοδος:Οι μαθητές, 

χωρίς «παπαγαλία» θα έχουν ευκαιρίες να παρατηρούν, 

να προβλέπουν, να αντιλαμβάνονται μεταβλητές, να 

μετρούν, να συλλέγουν και να ταξινομούν δεδομένα, να 



βρίσκουν σχέσεις και να τις αναλύουν για το νόημά τους  και να βγάζουν συμπεράσματα 

συνεργαζόμενοι σε ομάδες. 

 

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης η Ε.Ε.Φ. θα αξιοποιήσει έμπειρους “Δασκάλους” από όλη 

την Ελλάδα. 

Συντονιστής της δράσης: Ιωάννης Χριστακόπουλος (Αθήνα) 

Και θα συμμετάσχουν οι : 

 Βουρλιάς Κωνσταντίνος (Θεσσαλονίκη) 

 Γάτσιος Ιωάννης (Αθήνα) 

 Γεωργόπουλος Χρήστος (Αθήνα)  

 Καλογήρου Ηλίας (Πύργος Ηλείας) 

 Κοτσιμπού Ειρήνη (Αθήνα) 

 

 Μπoτσάκης Γεώργιος (Πάτρα) 

 Νούσης Βασίλης (Ηγουμενίτσα) 

 Τσιμή Ροδόκλεια (Αθήνα) 

 Χόρτης Σπύρος (Λευκάδα)  

 

Οι ενότητες στις οποίες θα ασκηθούν πειραματικά οι μαθητές / τριες είναι  

 Μετρήσεις φυσικών μεγεθών 

 Μελέτη κίνησης 

 Δυνάμεις 

 Πίεση 

 Έργο - Ενέργεια  

 Θερμότητα 

 Ηλεκτρομαγνητισμός 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

 

Για κάθε κύκλο τα μαθήματα θα διαρκούν δύο ημέρες και θα έχουν διαφορετικό 

περιεχόμενο: 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηριακών Συναντήσεων 
Σάββατο: 10:00 - 15:30 

Κυριακή:  10:00 - 14:30 

 

Ο αριθμός εργαστηριακών ασκήσεων ανά κύκλο θα είναι δέκα (10), δηλαδή είκοσι (20) και για 

τους δύο κύκλους. 

 

Χώρος υλοποίησης Δράσης  

  

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 15ου ΓΕΛ - Γυμνασίου Αθήνας (Ρήνειας 2,Κυψέλη) 

 

TMHMATA  20 ATOMΩΝ …ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  /4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα: 

Κόστος: 60 ευρώ/ανά κύκλο 

Προκαταβολή 40 ευρώ με κωδικό Κ.Ε  81.Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση στον ακόλουθο 

λογαριασμό στην τράπεζα Εurobank :0026.0327.40.0200253706 IBAN:  

GR2402603270000400200253706 με αιτιολογία:  ΚΕ 515 και ονοματεπώνυμο και στη συνέχεια 

να αποστείλετε το καταθετήριο με e-mail στο eeftherina@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα 

 

Περισσότερες  Πληροφορίες-Εγγραφές  Γεώργα  Αναστασία 15.00-19.00,210-

3635701,6979774903 ,email:eeftherina@gmail.com 
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