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Θεσσαλονίκη 12-11-2018 

Αριθµ. Πρωτ. :  22668 

 

ΠΡΟΣ: 

Τα Γυµνάσια αρµοδιότητας του 

Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης όπως φαίνεται στο 

συνηµµένο πίνακα αποδεκτών 

 

ΚΟΙΝ.: 

Ταχ. ∆/νση     

ΤΚ 

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο       

FAX                 

e-mail             

Koλοκοτρώνη  22, Σταυρούπολη 

564 30  

Αθανάσιος Καρούτης 

2310587283-2310668700 

2310668700 

mail@ekfe-neapol.thess.sch.gr 

1) Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης 

2) Συντονιστές/-ίστριες 

Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 

∆υτικής Θεσσαλονίκης 

3) ∆ικτυακό τόπο της ∆/νσης ∆.Ε. 

∆υτικής Θεσσαλονίκης 

ΘΕΜΑ : «Ηµερίδες εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Β’ τάξης και Γ’ τάξης των Γυµνασίων  

αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης κατά το σχολικό έτος 2018-2019» 

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

(β) Αρ.Πρωτ.160233/∆2/26-09-2018/ Τµ.Α’/∆/νση Σ.Π.Ο.∆.Ε./ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το µάθηµα της Φυσικής στις τάξεις Β’ και Γ’ των Γυµνασίων 

αρµοδιότητας του ΕΚΦΕ Νεάπολης να παρακολουθήσουν τις επαναλαµβανόµενες ενηµερωτικές-επιµορφωτικές 

ηµερίδες τρίωρης διάρκειας µε θέµα «Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Β’ τάξης και Γ’ τάξης – Α’ Μέρος», 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα : 

Για τα Γυµνάσια των ∆ήµων Λαγκαδά και Νεάπολης-Συκεών αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης, όπως 

αυτά  φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα αποδεκτών, την Τρίτη 20-11-2018, 

Για τα Γυµνάσια των ∆ήµων Βόλβης, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. 

Νεάπολης, όπως επίσης και για το Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο Νεάπολης, όπως αυτά φαίνονται στο συνηµµένο 

πίνακα αποδεκτών, την Τετάρτη 21-11-2018. 

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

Οι ηµερίδες θα διεξαχθούν σε χώρους του ΕΚΦΕ Νεάπολης (2
ο
 Γενικό Λύκειο Νεάπολης, 

πρ.Στρατ.Στρεµπενιώτη, Νεάπολη). Κατά τις ηµερίδες αυτές θα πραγµατοποιηθούν σε ότι αφορά τη Β’ τάξη όλες 

οι εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες που προτείνονται να διεξαχθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 

στην ως άνω (β) σχετική και σε ότι αφορά τη Γ’ τάξη αυτές που αναφέρονται στη θεµατική ενότητα του 

Ηλεκτρισµού, όπως επίσης και προτάσεις πειραµάτων που υπάγονται στις παραπάνω θεµατικές ενότητες 

σύµφωνα µε την ως άνω (β) σχετική.  

Παρακαλούνται οι κ.κ. ∆/ντές/-ντριες να ενηµερώσουν τους/τις καθηγητές/-ήτριες που διδάσκουν Φυσική στις 

τάξεις Β’ και Γ’ των σχολείων τους. 

 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε 

∆υτικής  Θεσσαλονίκης 

 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 


