
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Π.& ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

∆ΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                  

Θεσσαλονίκη,   15 – 1 – 2018 

Αρ. Πρωτ.:        603 

 

ΠΡΟΣ:  

Όλες τις Σχολικές Μονάδες  της ∆.∆.Ε. 

∆υτικής Θεσσαλονίκης  

  ΚΟΙΝ:  

1. Ε.Κ.Φ.Ε Ευόσµου 

2. Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης 

3. Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ4 

4. ∆ικτυακό τόπο της ∆.∆.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης 

 

Ε.Κ.Φ.Ε.  

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο       

FAX                 

e-mail 

ΕΥΟΣΜΟΥ 

Θεόδωρος Πιερράτος 

2310706463 

2310778637 

mail@ekfe-evosm.thess.sch.gr 

Ε.Κ.Φ.Ε. 

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο       

FAX                  

e-mail 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Αθανάσιος Καρούτης 

2310587283-2310668700 

2310668700 

mail@ekfe-neapol.thess.sch.gr 

 

ΘΕΜΑ : «Επιµορφωτικό Σεµινάριο Καθηγητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆ιδακτικής της Φυσικής και 

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ.» 

Στο πλαίσιο της προώθησης της εργαστηριακής πειραµατικής διδασκαλίας των µαθηµάτων των 

Φυσικών Επιστηµών, το Τµήµα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευόσµου και 

Νεάπολης, σε συνεργασία µε τα Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου και Τούµπας της ∆.∆.Ε. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα: 

«Χρήση και διδακτική αξιοποίηση του µικροεπεξεργαστή Arduino στο εργαστήριο 

Φυσικής» 

Το σεµινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων 

ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10 οι οποίοι διδάσκουν τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών, τόσο 

στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο, Γενικό και Επαγγελµατικό. 

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο Εργαστήριο ∆ιδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ. σε δύο κύκλους. Ο 1
ος

 κύκλος θα 

πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 01-02-2018 από τις 16:00 έως τις 17:30, και ο 2
ος

 κύκλος την ίδια 

ηµέρα από τις 18:00 έως τις 19:30.  

Στη διάρκεια του σεµιναρίου, αφού γίνει σύντοµη παρουσίαση του µικροεπεξεργαστή Arduino, 

θα παρουσιαστούν συγκεκριµένες εφαρµογές µετρητικών διαδικασιών που αφορούν σε 

πειράµατα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο. 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα συµµετοχής σε έναν από τους δύο κύκλους. Οι εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεµινάριο, παρακαλούνται να συµπληρώσουν 

την ηλεκτρονική φόρµα που είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση 

https://goo.gl/forms/wCeRIiZCiViARPfg1 µέχρι την Πέµπτη 25-01-2018.  



Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του σεµιναρίου οι θέσεις είναι περιορισµένες και θα 

τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ενηµερωθούν 

σχετικά την Παρασκευή 26-01-2018. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. ∆ιευθύντριες/-ές να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων 

ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10 των σχολείων τους. 

 

 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. 

∆υτικής  Θεσσαλονίκης 

 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης  

                             Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταµένη ∆ιοικητικών Θεµάτων 

της ∆.∆.Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ 
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