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      Θεσσαλονίκη 27-03-2017 

       Αριθµ. Πρωτ. :  4767 

ΠΡΟΣ: 

Όλα τα Λύκεια, Γενικά και 

Επαγγελµατικά και 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 : <<∆ιαδραστική έκθεση µε δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών δραστηριοτήτων Φυσικής 

για µαθητές Α’ τάξης των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων και των Λυκειακών Τάξεων 

Γυµνασίων αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης >> 

Σχετ.: (α) Υ.Α.92985/Γ7/10-08-2012/ΣΕΠΕ∆/ΥΠΑΙΘΠΑ  

(β) Αρ.πρωτ.150658/∆2/15-09-2016/Τµ.Α΄/ ∆/ΝΣΗ Σ.Π.Ο.∆.Ε. /ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(γ) Αρ.πρωτ.Φ3/166723/∆4/07-10-2016/Τµ.Α΄/ ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ / 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(δ) Αρ.πρωτ.157069/∆2/06-10-2015/ Τµ.Α΄/ ∆/ΝΣΗ Σ.Π.Ο.∆.Ε. /ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(ε) Αρ.πρωτ.13067/Γ7/7-2-2006/Σ.Ε.Π.Ε.∆./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης διοργανώνει σε χώρους που στεγάζεται µικρή διαδραστική έκθεση πειραµατικών 

διατάξεων Φυσικής A΄ τάξης Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου, από την Τρίτη 02-05-2017 έως και την Τρίτη 09-

05-2017 καθηµερινά. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα µπορούν να διεξάγονται εργαστηριακές δραστηριότητες από 

τους συµµετέχοντες µαθητές υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των συνοδών καθηγητών τους µε την υποστήριξη του 

προσωπικού του Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης σε δύο κύκλους, τον πρωινό κύκλο από 08:45 έως 11:15 και τον µεσηµβρινό 

κύκλο από 11:30 έως 14:00. Την Τρίτη 02-05-2017 θα λειτουργήσει µόνο µεσηµβρινός κύκλος. 

Λόγω του περιορισµένου χώρου την έκθεση µπορούν να επισκέπτονται τµήµατα Α’ τάξης Γενικών και 

Επαγγελµατικών Λυκείων όχι µεγαλύτερα των είκοσι (20) µαθητών µε τους συνοδούς καθηγητές/-ήτριές τους. Οι 

σχολικές µονάδες που ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να συµπληρώσουν τη δήλωση ενδιαφέροντος που 

επισυνάπτεται, έτσι ώστε να µη συµβεί απώλεια διδακτικών ωρών και να την αποστείλουν στο Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης µε 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά προτίµηση (e-mail : mail@ekfe-neapol.thess.sch.gr) ή µε τηλεοµοιοτυπία 

(αριθµός fax : 2310 668700) µέχρι την Τετάρτη 26-04-2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε ότι αφορά την 

υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια σε ότι αφορά τη σειρά προτίµησης ηµερίδας. 

Σύµφωνα µε την ως άνω (γ) σχετική θα µπορούν να διεξάγονται πειραµατικές δραστηριότητες στη ροπή 

δύναµης και την ισορροπία και σύµφωνα µε τον εργαστηριακό οδηγό Φυσικής Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας οι 

ασκήσεις µε αύξοντες αριθµούς 1, 2α, 2β, 3 7 και 9, η τελευταία µε τη βοήθεια συστήµατος φωτοπυλών – 

ηλεκτρονικού χρονοµέτρου. Επίσης θα µπορούν να διεξάγονται η εργαστηριακή δραστηριότητα µε τίτλο : «µελέτη 

των νόµων της τριβής ολίσθησης» που περιγράφεται στην ως άνω (ε) σχετική και η εργαστηριακή δραστηριότητα 

Φυσικής στην οποία διαγωνίστηκαν οι οµάδες µαθητών που συµµετείχαν στον ένα από τους δύο διαγωνισµούς της 

τελικής φάσης του Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή οµάδων µαθητών στη 14
η
 Ευρωπαϊκή 

Ολυµπιάδα Επιστηµών – EUSO 2016, που διεξάχθηκε στη Θεσσαλονίκη σύµφωνα µε την ως άνω (δ) σχετική. Οδηγίες 

και φύλλο εργασίας για τις τελευταίες αυτές δραστηριότητες επισυνάπτονται. Τυχόν απώλειες, φθορές ή βλάβες σε 

εργαστηριακό εξοπλισµό θα βαρύνουν τη σχολική µονάδα από την οποία προκλήθηκαν. 

Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης ∆.Ε 

∆υτικής  Θεσσαλονίκης 

 

Παύλος Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός 


