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      Θεσσαλονίκη 13-10-2016 
       Αριθµ. Πρωτ. : 16671   
 
ΠΡΟΣ: 
1. Τα Γενικά Λύκεια  
2. Τα Γυµνάσια µε Λυκειακές 

τάξεις 
αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Νεάπολης (όπως φαίνεται στο 
συνηµµένο πίνακα αποδεκτών) 

Ταχ. ∆/νση     
ΤΚ 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο       
FAX                  
e-mail              

Koλοκοτρώνη  22, Σταυρούπολη 
564 30  
Αθανάσιος Καρούτης 
2310587283-2310668700 
2310668700 
mail@ekfe-neapol.thess.sch.gr 

ΚΟΙΝ. 
1) Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης 
2) Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ4 
3) ∆ικτυακό τόπο της ∆/νσης 

∆.Ε. ∆υτ.Θεσ/νίκης 

ΘΕΜΑ : <<Ηµερίδες εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής των Γενικών Λυκείων 
αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης κατά το σχολικό έτος 2016-2017>> 

Σχετ.: (α) Υ.Α.92985/Γ7/10-08-2012/ΣΕΠΕ∆/ΥΠΑΙΘΠΑ 
(β)  Αρ.πρωτ.150658/∆2/15-09-2016/Τµ.Α/ Σ.Π.Ο.∆.Ε. /ΥΠ.Π.E.Θ,  
(γ) Αρ.πρωτ.147203/∆2/13-09-2016/ Τµ.Α/ Σ.Π.Ο.∆.Ε. /ΥΠ.Π.E.Θ,  
(δ) Αρ.πρωτ.159698/Γ7/ 03-10-2014/Τµ.ΣΤ Μελετών/ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. 
(ε) Αρ.πρωτ.13143/ 07-09-2016/ ∆/νση ∆.Ε. ∆υτ.Θεσ/νικης 

Καλούνται οι διδάσκοντες Φυσική στα Γενικά Λύκεια αρµοδιότητας του ΕΚΦΕ Νεάπολης να 
παρακολουθήσουν τις επαναλαµβανόµενες ενηµερωτικές - επιµορφωτικές ηµερίδες – συναντήσεις τρίωρης 
διάρκειας που διοργανώνει το ΕΚΦΕ Νεάπολης µε θέµα «Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής στα Γενικά 
Λύκεια-Μέρος Α», σύµφωνα µε το πρόγραµµα : 

Για τα Γενικά Λύκεια  των ∆ήµων Βόλβης, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου και τις Λυκειακές τάξεις των 
3ου και 4ου Γυµνασίων Λαγκαδά, όπως φαίνεται στο συνηµµένο πίνακα αποδεκτών, την Τρίτη 18-10-2016. 

Για τα Γενικά Λύκεια των ∆ήµων  Λαγκαδά και Νεάπολης-Συκεών, το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο 
Νεάπολης και τις Λυκειακές τάξεις του 5ου Γυµνασίου Ωραιοκάστρου, όπως φαίνεται στο συνηµµένο 
πίνακα αποδεκτών,, την Τετάρτη 19-10-2016. 

Ώρα προσέλευσης για όλους είναι η 11:30 π.µ.  

Οι ηµερίδες θα διεξαχθούν στους χώρους του ΕΚΦΕ Νεάπολης (2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης, 
πρ.Στρατ.Στρεµπενιώτη, Νεάπολη). Κατά τις ηµερίδες - συναντήσεις αυτές θα διεξαχθούν  εργαστηριακές 
δραστηριότητες και πειράµατα που προτείνονται να πραγµατοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 
σύµφωνα µε την ως άνω (β) σχετική και υπάγονται στις παρακάτω θεµατικές ενότητες ανά τάξη γενικής 
παιδείας και οµάδας προσανατολισµού θετικών σπουδών :   
1. στην εισαγωγή και τη θεµατική ενότητα «Μηχανική» για την Α’ τάξη,  
2. «∆υνάµεις µεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων» και «Ηλεκτρισµός - Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύµα» για τον κλάδο 

«Φυσική» του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών Β’ τάξης Γενικής Παιδείας:, 
3. «Καµπυλόγραµµες Κινήσεις», «∆ιατήρηση της Ορµής» και «Κινητική Θεωρία των Αερίων» για το 

µάθηµα «Φυσική» Β’ τάξης Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών,   
όπως επίσης και εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράµατα που εµπίπτουν στην εξεταστέα ύλη του 
µαθήµατος «Φυσική» Γ’ τάξης της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών και ειδικότερα στις 
θεµατικές ενότητες «ταλαντώσεις» και «κύµατα», σύµφωνα µε την ως άνω (γ) σχετική. Ακόµη θα διεξαχθεί η 
εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής της Β’ φάσης (πανελλήνιος διαγωνισµός στη Θεσσαλονίκη) για την 
επιλογή οµάδων µαθητών για τη συµµετοχή τους στη13η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2015, 
σύµφωνα µε την ως άνω (δ) σχετική, της οποίας σηµαντικό τµήµα εκτιµάται ότι υπάγεται στην ως άνω 
κατηγορία θεµατικών ενοτήτων «2». Παρακαλούνται οι κ.κ. ∆/ντριες-ντές να ενηµερώσουν τους διδάσκοντες 
Φυσική στα σχολεία τους. 



 
Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε 

∆υτικής  Θεσσαλονίκης 
 
 

Παύλος Ματζιάρης 
Πολιτικός Μηχανικός 


