
Lab-e-Ρη ΦΥΣΙΚΗ                                                                                               
(ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2016-17) 

 

Κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο Lab-e-Ρη ΦΥΣΙΚΗ θα λειτουργήσει και φέτος, για 3η 
συνεχή χρονιά στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, ο Όμιλος Φυσικής.                                          
Ο τίτλος του Ομίλου προσδιορίζει και τους άξονες των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα: 

Lab (Εργαστήριο)  

    Οι μαθητές/τριες του Ομίλου σχεδιάζουν, εκτελούν πειράματα, λαμβάνουν μετρήσεις, 
μελετούν τα αποτελέσματα, σχολιάζουν και εξαγάγουν συμπεράσματα. Ειδικότερα 
κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17 τα μέλη του Ομίλου Φυσικής θα 
ασκηθούν στη σύναξη "εργαστηριακών αναφορών", οι οποίες αποτελούν μια εξαιρετικά 
σημαντική καινοτομία για το εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδος μας και μια 
πρωτοποριακή δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης στον χώρο των Φυσικών 
Επιστημών.  

    Οι μαθητές/τριες μελετούν τα πειράματα, τα οποία καθόρισαν και καθορίζουν την 
εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 
Επιστήμης της Τεχνολογίας αλλά και της αντίληψης για τον κόσμο που μας περιβάλλει. 

e (Εικονικά Εργαστήρια, Προσομοιώσεις, Νέες Τεχνολογίες)  

    Αξιοποιείται το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου με τη βοήθεια κατάλληλων 
λογισμικών, προσομοιώσεων και δυναμικών οπτικοποιήσεων φυσικών διαδικασιών, 
για την ερμηνεία των φαινομένων του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. 

Ρη (Ρητορική, Διαπραγμάτευση) 

    Εξάσκηση στην επικοινωνία, στον προφορικό λόγο και στο επιχείρημα (βασικές αρχές 
της ρητορικής) για ερωτήματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, αξιοποιώντας 
δράσεις όπως το Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης, ο μαθητικός διαγωνισμός του 
CERN "a beamline4schools 2017", η συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή δράση 

"Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων MASTERCLASSES 

2017 ", η συμμετοχή στην "Βραδυά Ερευνητή", διαγωνισμός EUSO 2017, 
πειραματικές αναφορές, επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια, συνεργασία με το 
τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, τη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ και το τμ. Πληροφορικής του Πανεπ. 
Πειραιά, και παρακολούθηση διαλέξεων από πανεπιστημιακούς καθηγητές και 
ερευνητές. Για τον σκοπό αυτόν θα υπάρξει συνεργασία επίσης και με επιστήμονες και 
ερευνητές απο το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  και το CERN. 

VIDEO με τις δράσεις του Ομίλου Φυσικής 2015-16: https://goo.gl/XO4IPd 
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