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ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Πολυζώης Γεώργιος  - Χαρατζόπουλος Παναγιώτης  

ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01) 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Λαμπερή Φυσική! 

Lab-e-Ρη Φυσική! 

Lαb[εργαστήριο]-e[ΤΠΕ]-Ρη[τορική] Φυσική! 

ΤΑΞΕΙΣ Α - Β (Λυκείου) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘ-

ΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕ-

ΤΕΙΧΑΝ 

 

14 μαθητές 

1)Βλάχου-Γκόμεθ Στέλλα, 2)Βλάχου-Γκόμεθ Έλλη, 3)Βουτιέρου Στέλλα, 

4)Γεωργιόπουλος Ηλίας, 5)Καλπαξής Γεώργιος, 6)Μακρής Παναγιώτης, 

7)Μπαρτσώκα Βασιλεία-Κερασία, 8)Νομικός Γεώργιος,                            

9)Ουάκας Ζαχαρένια, 10)Παπαλόη-Κρίκα Δανάη,                                              

11)Ράπατα Κων/να, 12)Τσοπάνογλου Κατερίνα,                                                                                

13)Τσαγκάρη Χρυσάνθη, 14)Χρόνης Χάρης-Παναγιώτης  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 

Παρά το γεγονός ότι ειδικότερα η Φυσική και γενικότερα οι Φυσικές Επι-

στήμες είναι κατ’ εξοχήν πειραματικές επιστήμες με σημαντικότατη συμμε-

τοχή στην εικόνα του σημερινού κόσμου, η διδασκαλία τους στο Λύκειο πε-

ριορίζεται πολλές φορές στην αποσπασματική παράθεση εννοιών, αξιωματι-

κή διατύπωση ορισμών, νόμων, παράθεση μαθηματικών τύπων και χημικών 

αντιδράσεων χωρίς οργανική σύνδεση με τις γενικές αρχές και τάσεις ή την 

ιστορική εξέλιξη των συγκεκριμένων επιστημών.  Ως αποτέλεσμα καταγρά-

φεται χαμηλό επίπεδο κατανόησης από τη νέα γενιά, του σύγχρονου τεχνο-

λογικού περιβάλλοντος και των επιδράσεών του στο κοινωνικό, οικονομικό 

και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι. 

Επιπλέον, το περιορισμένο ως προς τον χρόνο και τη θεματολογία του περιε-

χόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Λυκείου, στερεί από τους μα-

θητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν θέματα της Φυσικής του 20ου και 

21ου αιώνα (Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών) 

καθώς και θέματα που αφορούν στις σύγχρονες εξελίξεις στη Φυσική (π.χ. το 

πείραμα του αιώνα στο CERN, Νανοτεχνολογία) και τις επιπτώσεις στην κα-

θημερινότητά μας (ιατρικές εφαρμογές, βιομηχανία, άλλες τεχνολογικές ε-

φαρμογές ευρείας κλίμακας), της έρευνας που διεξάγεται στη Φυσική του 

21ου αιώνα. 

Για την άμβλυνση των παραπάνω αδυναμιών και λαμβάνοντας υπόψη το ζω-

ηρό ενδιαφέρον των μαθητών για την πειραματική διδασκαλία, την αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ και τον προφορικό / επικοινωνιακό λόγο προτείναμε τον όμι-

λο: Lαb-e-Ρη Φυσική! 

Το πρόγραμμα του ομίλου εστιάσε στη ποσοτική φύση της επιστήμης, και 

στο βασικό ρόλο των αριθμών στην (ιστορική) εξέλιξη της επιστήμης. Αυτό 

είναι σημαντικό, προκειμένου να κατανοηθούν  ιδέες που σχετίζονται με την 
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ορθότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία της επιστήμης και της τεχνολογί-

ας στο ιστορικό τους πλαίσιο. Παιδαγωγικά και διδακτικά θα τονίστηκε η 

σημασία της ποσοτικοποίησης, για να την οικειοποιηθούν οι μαθητές τόσο 

για την διδασκαλία και τη λύση προβλήματος αλλά προπάντων για τη διεκ-

περαίωση εργαστηριακών και εικονικών δραστηριοτήτων. 

 

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ομιλου επιδιώχθηκε: 

 

Lab)  
    Να εισαχθούν έννοιες που συναντώνται στα αναλυτικά προγράμματα 

Φυσικής του Λυκείου με παραδείγματα από την ιστορική τους εξέλιξη, 

σε συνδυασμό με πειράματα στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστη-

μών, που τις αναδεικνύουν και τις επικυρώνουν. Χαρακτηριστικά πα-

ραδείγματα τέτοιων εννοιών είναι οι έννοιες «ταχύτητα», «επιτάχυν-

ση», «δύναμη», «ενέργεια»  κ.α.  

    Να προσφερθεί τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν τα πειρά-

ματα, τα οποία καθόρισαν και καθορίζουν την εξέλιξη των Φυσικών 

Επιστημών διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Επι-

στήμης της Τεχνολογίας αλλά και της αντίληψης για τον κόσμο που μας 

περιβάλλει. 

e)  

    Να αξιοποιηθεί το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου με τη βοή-

θεια κατάλληλων λογισμικών, προσομοιώσεων και δυναμικών οπτικο-

ποιήσεων φυσικών διαδικασιών, για την ερμηνεία των φαινομένων του 

μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. 

Ρη)  

Να ασκηθούν οι μαθητές στην επικοινωνία, στον προφορικό λόγο και 

στο επιχείρημα (βασικές αρχές της ρητορικής) για ερωτήματα της 

σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, αξιοποιώντας πειραματικές 

αναφορές, επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια, συνεργασία με το 

τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και τη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ και 

παρακολούθηση διαλέξεων από πανεπιστημιακούς καθηγητές και 

ερευνητές. Για τον σκοπό αυτόν θα υπήρξε συνεργασία επίσης και με 

επιστήμονες και ερευνητές απο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το 

CERN, το Ε.Μ.Π., το τμ. Πληροφορικής του Πανεπ. Πειραιά, αλλά 

και συμμετοχή του Ομίλου στο Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της 

Επιστήμης, και στον διαγωνισμό του CERN "A beam-line4schools". 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

15/10/2015 

 Χωρισμός Ομάδων 

 Ενημέρωση για το “Κοινοβούλιο της Επιστή-
μης”http://studentparliament.weebly.com/ και το “Μαθητικό Συνέδριο στη 
Θεσσαλονίκη”http://www.acstac.gr/index.php/el/ και συζήτηση για τη συμ-
μετοχή του Ομίλου μας. 

 Εκμάθηση της χρήσης του Βερνιέρου. Λήψη μετρήσεων με τον Βερνιέρο. 
Υπολογισμός όγκου σφαιριδίων και πυκνότητας. 

http://studentparliament.weebly.com/
http://www.acstac.gr/index.php/el/
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 Εκμάθηση χρήσης των φωτοπυλών. Λειτουργίες F1,F2,F3. Λήψη μετρή-
σεων με  τη χρήση φωτοπυλών. 

22/10/2015 

 Σκέψεις για τη συμμετοχή του Ομίλου μας στο “Κοινοβούλιο της Επιστή-
μης”http://studentparliament.weebly.com/  (Θεματική : «Ο ενισχυμένος αν-
θρωπος» και στο “Μαθητικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη” 
http://www.acstac.gr/index.php/el/     ( Θεματική:  Τεχνολογία αλλά και Δι-
δακτική). 

 ΄Εναρξη επεξεργασίας δεδομένων απο φύλλο εργασίας στη θεματική ε-
νότητα «Κινηματική». 

29/10/2015 

 Τελική επεξεργασία δεδομένων από φύλλο εργασίας στη θεματική ενό-
τητα «Κινηματική». 

 Λήψη μετρήσεων, επεξεργασία μετρήσεων, κατασκευή, μελέτη διαγραμ-
μάτων “θέσης-χρόνου”, “ταχύτητας-χρόνου” στην Ευθύγραμμη Ομαλά 
Μεταβαλλόμενη Κίνηση. 

5/11/2015 

 Πειραματική μελέτη των παραγόντων, που επηρεάζουν την διατήρηση 
της Μηχανικής Ενέργειας ή την υποβάθμισή της σε ένα μηχανικό σύστη-
μα. 

  

12/11/2015 

 Συζήτηση για τον διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών EUSO 2015. 

 Eνημέρωση και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στην προετοιμασία 
για την συμμετοχή στο “Κοινοβούλιο της Επιστήμης”. 

 Ενημέρωση για την προετοιμασία παρουσίασης που αφορά στο “ΦΩΣ, 
τη φύση και τα φαινόμενά του” με αφορμή το “Διεθνές Έτος Φωτός 
2015”. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί κατά τις 2 τελευταίες συνα-
ντήσεις του Δεκεμβρίου 2015 και  στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων 
μέλη του  Ομίλου Ιστορίας της Τέχνης και η Ομάδα Θεατρολογίας θα πα-
ρουσιάσουν αντίστοιχες εργασίες για το “ΦΩΣ στην τέχνη” και το “ΦΩΣ 
στο θέατρο”. 

19/11/2015 

Πειραματική Δραστηριότητα: Μέτρηση της ταχύτητας κίνησης μιας σκιάς. 
 Συγκέντρωση των ομάδων στο προαύλιο του σχολείου. 

 Επιλογή της σκιάς ενος αντικειμένου απο τα υπάρχοντα στο προαύλιο 
του σχολείου (Π.χ. σκιά ιστού σημαίας, σκιά ορθοστάτη φιλέ βόλλεϋ, 
σκιά μιας καρέκλας κ.λ.π.) 

 Οι μαθητές/ριες σημειώνουν τη θέση του άκρου της σκιάς κάθε 4 min 
και μετρούν τις αποστάσεις των διαδοχικών θέσων απο την θέση x=0. 

 Κατασκευή του διαγράμματος θέσης-χρόνου. Υπολογισμός της ταχύτη-
τας της σκιάς. 

 Σχολιασμός του διαγράμματος θέσης-χρόνου και ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων που  προκύπτουν απο αυτό. 

26/11/2015 

 Ενημέρωση για τη διαδικασία συμμετοχής στην ολομέλεια του “Μαθητι-
κού Κοινοβουλίου της Επιστήμης”, στις 21-23 Μαρτίου 2016 και τις ερ-
γασίες, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τότε. 

 Συζήτηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του CERN “Mιά δέσμη για 
τα σχολεία” http://beamline-for-schools.web.cern.ch/ 

 Συζήτηση για την κοινή συνάντηση των Ομίλων Φυσικής, Ιστορίας Τέ-
χνης και της Ομάδας Θεατρολογίας με θέμα το “Φως” και με αφορμή το 
“Διεθνές Έτος Φωτός 2015”. 

http://studentparliament.weebly.com/
http://www.acstac.gr/index.php/el/
http://beamline-for-schools.web.cern.ch/
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3/12/2015 

 Πειραματικός υπολογισμός της πυκνότητας του νερού, μέσω του υπολο-
γισμού του μέτρου της Άνωσης, την οποία δέχεται σώμα που ισορροπεί 
δεμένο την κάτω άκρη κατακόρυφου ελατηρίου. Το ελατήριο είναι δεμέ-
νο στο πάνω άκρο του σε ακλόνητο σημείο και το σώμα  είναι βυθισμένο 
κατά ένα τμήμα του σε γυάλινο ογκομετρικό σωλήνα που περιέχει νερό. 

10/12/2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

17/12/2015 

 Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου για την μελέτη φαινομένων Οπτι-
κής.Μέσω του σεναρίου τα μέλη του Ομίλου μελέτησαν τα φαινόμε-
να της Ανάκλασης, Διάθλασης και Ολικής Ανάκλασης. Για τον 
σκοπό αυτόν οι μαθητές εκτέλεσαν απλά πειράματα οπτικής αλλά 
και εικονικά πειράματα, που υποστηρίζουν την εμπέδωση των εν-
νοιών και την κατανόηση των φαινομένων.  

 Η υλοποίηση του σεναρίου βασίστηκε στο μοντέλο της Διερευνητι-
κής Μάθησης και περιλαμβάνει 4 φάσεις. Οι φάσεις του σεναρίου εί-
ναι: 

α. Αφόρμηση-Εναύσματα ενδιαφέροντος. 
β. Εκτέλεση πραγματικών και εικονικών πειραμάτων. 
γ. Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης. 
δ. Αξιολόγηση. 
Το πλήρες σενάριο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα ψηφιακών σε-
ναρίων “ΑΙΣΩΠΟΣ” (http://aesop.iep.edu.gr/node/7647) 

14/01/2016 

 Παρουσίαση σχετική με την “Επαυξημένη Πραγματικότητα” (Augmented 
Reality). Με αφορμή τη συμμετοχή στο Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επι-
στήμης και την επιλογή της θεματικής ενότητας “Ενισχυμένος Άνθρω-
πος”. 

 Ορισμοί εννοιών, ανάλυση και συζήτηση επί των ορισμών, εφαρμογές 
“επαυξημένης πραγματικότητας”, ηθικοί, νομικοί, κοινωνικοί προβλημα-
τισμοί. 

21/01/2016 

 Παρουσίαση από μαθητές μέλη του Ομίλου εργασίας για τη φύση του 
φωτός και τις σχετικές θεωρίες απο την αρχαιότητα μέχρι την εποχή 
μας. 

 Συζήτηση για τη φύση του φωτός και τα φαινόμενα που έχουν σχέση με 
το φως. 

 Ενημέρωση για την δραστηριότητα Masterclasses 2016 (Προχωρημένα 
μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων), στην οποία θα συμμετά-
σχουν μέλη του Ομίλου. 

             (http://www.physics.ntua.gr/MC_2016/ ) 

28/01/2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

04/02/2016 

 Συζήτηση με τον ειδικό επιστήμονα-επιστημονικό συνεργάτη στο τμ. 
Πληροφορικής του Πανεπ. Πειραιά κ. Γεώργιο Αναστασάκη για την 
“Εικονική και την Επαυξημένη Πραματικότητα”, ενόψει της προετοιμα-
σίας της παρουσίασης, της ομάδας των μαθητών του Ομίλου, που θα 
συμμετάσχουν στο Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης. 

 Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Ομίλου στον διαγωνισμό του CERN “ 
Mιά δέσμη για τα σχολεία”. 

11/02/2016 

Προετοιμασία των μελών του Ομίλου, ώστε να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβα-
θρο για την διαμόρφωση και τελική υποβολή της πρότασης για τη συμμετοχή 
στον Διεθνή Διαγωνισμό του CERN “Μια δέσμη για τα σχολεία” 

 Απο την δύναμη στο πεδίο δυνάμεων. 

 Ηλεκτρικό, Μαγνητικό πεδίο (Ορισμοί, περιγραφή, χαρακτηριστικά με-
γέθη) 

18/02/2016 

 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενή πεδία (Ηλεκτρικό και 
Μαγνητικό). 

 Εισαγωγή στους επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων. 

 Αναφορά στους επιταχυντές του CERN. 
 

25/02/2016 Προετοιμασία για τη συμμετοχή του Ομίλου στο Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επι-
στήμης. 

http://aesop.iep.edu.gr/node/7647
http://www.physics.ntua.gr/MC_2016/
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 Ρητορικές ασκήσεις  και επιστημονικό επιχείρημα. 

 Προετοιμασία της παρουσίασης από τους μαθητές του Ομίλου του υλι-
κού για την “Επαυξημένη Πραγματικότητα”. 

 Κριτική της παρουσίασης - Συζήτηση 

03/03/2016 

Προετοιμασία για την συμμετοχή στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ της 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (21-23 Μαρτίου Ε.ΚΕ.Φ.Ε “ Δημόκριτος “). 

 Χωρισμός ομάδων. 

 Κατανομή των θεμάτων της παρουσίασης ανα ομάδα. 

 Κατανομή του υλικού που θα επεξεργαστεί η κάθε ομάδα. 

 Διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για το υλικό που θα επεξεργαστούν οι 
ομάδες. 

 Οδηγίες για τη συμμετοχή στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 

10/03/2016 

Προετοιμασία για την συμμετοχή στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ της 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (21-23 Μαρτίου Ε.ΚΕ.Φ.Ε “ Δημόκριτος “). 

 Οι ομάδες παρουσίασαν  το  υλικό, που ανέλαβαν να επεξεργαστούν. 

 Σχολιασμός των παρουσιάσεων - Συζήτηση. 

 Τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες για τη συμμετοχή στο ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 

17/03/2016 

 Δοκιμή της τελικής παρουσίασης των μελών του Ομίλου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (21-23 Μαρτίου Ε.ΚΕ.Φ.Ε “ 
Δημόκριτος “). 

 Συζήτηση επι της παρουσίασης - Σχολιασμός. 

 Οδηγίες για την συμμετοχή. 

31/03/2016 

 Εντυπώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια από την συμμετοχή του Ομίλου στο 
Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης. 

 Ενημέρωση για την υποβληθείσα πρόταση του Ομίλου συμμετοχής στον 
διαγωνισμό του CERN 2016 “a beam-line-4-schools”. 

 Συζήτηση για την συμμετοχή μελών του Ομίλου στο τοπικό 
MASTERCLASSES 2016 (12 Απριλίου 2016-Πανεπιστήμιο Πειραιά) 
(Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων) 

07/04/2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

14/04/2016 

 Παρουσίαση -ανάλυση  της πρότασης του Ομίλου, η οποία κατατέθηκε 
στον διαγωνισμό του CERN “Mια δέσμη για τα σχολεία” (a beamline-4-
schools). 

 Συζήτηση, επίλυση αποριών. 

21/04/2016 
 Απολογισμός δραστηριοτήτων Ομίλου 2015-16 

 Προετοιμασία-συντονισμός παρουσίασης του έργου και των δραστηριο-
τήτων του Ομίλου σε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 10/5. 

10/5/2016 
Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε ειδική για τον σκοπό αυτόν 
εκδήλωση του Σχολείου. 

 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑ-

ΔΙΑΙΩΣ 
2 ώρες ( Κάθε ΠΕΜΠΤΗ 2.30 - 4.00 μ.μ.) 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 

 Video την συμμετοχή στον διαγωνισμό του CERN “a beam-line-4-
schools”: 
https://www.youtube.com/watch?v=rOpT2XMLZfo 

 Video συνοπτικής παρουσίασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 

σχολικό έτος 2015-16: 

https://www.youtube.com/watch?v=o99Pr6PZdsg&feature=share 

 Σελίδα του Ομίλου στο Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/868428489891871/ 

 Πρόταση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό του CERN (Κείμενο 1000 

λέξεων στα Αγγλικά)  

https://www.youtube.com/watch?v=rOpT2XMLZfo
https://www.youtube.com/watch?v=o99Pr6PZdsg&feature=share
https://www.facebook.com/groups/868428489891871/


ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015-16          ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 6 
 

 Παρουσίαση για το Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης  

http://www.slideshare.net/panharatz/eusp-template-preparationinfofinal 
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Συμπερασματικά, οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στον Όμιλο Φυσικής 
"Lab-e-Ρη" ΦΥΣΙΚΗ κατα το σχολ. έτος 2015-16:  

 Ανέπτυξαν ικανότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων Φυσι-
κής , λήψης μετρήσεων, κατασκευής διαγραμμάτων, επεξεργασίας 
αποτελεσμάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων. (Lab) 

 Αξιοποίησαν την τεχνολογία για τη εκτέλεση πειραμάτων Φυσικής 
μέσω προσομοιώσεων και με τη χρήση εικονικών εργαστηρίων.           
( e-Φυσική) 

 Με την συμμετοχή τους στο Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης 
και την προετοιμασία του Ομίλου γι αυτήν τη συμμετοχή εξασκήθη-
καν στη Ρητορική και στη Διαπραγμάτευση επιστημονικών θεμά-
των. Ασχολήθηκαν επίσης με την έρευνα για τις τρέχουσες εξελίξεις 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και προβληματίστηκαν για το 
πως αυτές θα επηρεάσουν το μέλλον των ανθρώπων του πλανήτη 
μας. Συζήτησαν επίσης τα θέματα αυτά με ειδικούς επιστήμονες και 
αντάλλαξαν απόψεις με συμμαθητές τους απ' όλη την Ελλάδα στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων των επιτροπων και της ολομέλειας του 
Μαθητικού Κοινοβουλίου της Επιστήμης. 

 Προκειμένου να διαμορφώσουν την επιστημονική πρότασή τους για 
τον Διεθνή Διαγωνισμό του CERN, “a beam-line-4-schools 2016”είχαν 
την ευκαιρία  να μελετήσουν σχετική επιστημονική βιβλιογραφία ελ-
ληνική και ξενόγλωσση,  να λειτούργησαν ομαδοσυνεργατικά,  για 
την συγγραφή του τελικού επιστημονικού κειμένου και τη δημιουρ-
γία του σχετικού video και τέλος απέκτησαν μια πρώτη  εμπειρία το 
πώς δημιουργείαται και συγγράφεται μια επιστημονική δημοσίευση. 

 Με τη συμμετοχή στα "Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Στοιχειω-
δών Σωματιδίων-MASTERCLASSES 2016",  είχαν την ευκαιρία να μά-
θουν για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Φυσική στον 21ο αιώ-
να, να πληροφορηθούν για το πείραμα του αιώνα στο CERN και να 
οραματιστούν το μέλλον της έρευνας στη Φυσική Επιστήμη. 

 Τέλος κορυφαία στιγμή για τον Όμιλο ήταν η κορυφαία πανέλληνια 
διάκριση στον διαγωνσιμό EUSO 2016, με την 1η θέση στον τοπικό 
προκριματικό διαγωνισμό μεταξύ των σχολείων του Πειραιά και η 2η 
θέση μεταξύ των σχολείων της Νότιας Ελλάδας κατά τη 2η φάση σε 
πανελλαδικό επίπεδο. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε, ότι ο Όμιλος Φυσικής με τίτλο      
"Lab-e-Ρη ΦΥΣΙΚΗ", λειτούργησε με επιτυχία επιτυγχάνοντας το σύνολο 
των στόχων του. 

 

 

 

http://www.slideshare.net/panharatz/eusp-template-preparationinfofinal

