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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΙΓΔΑ 

«Πεηξάκαηα θάλνκελ εμεπίηηδεο δηα λα κάζσκελ αθξηβέζηεξνλ ηελ θύζηλ 

ηηλώλ αληηθεηκέλσλ θαη δηα λα απνθαιύςσκελ ηνπο εηο ηνπο νπνίνπο 

ππόθεηληαη θαλόλεο. Πεηξακαηηθά όξγαλα κεηαρεηξίδνκαη θαζ΄εθάζηελ εηο ηαο 

παξαδόζεηο κνπ.»  

 Κ.Μ. Κνύκαο (1777-1836, δηδάζθαινο, δηεηέιεζε Δηεπζπληήο ηεο Επαγγειηθήο 

Σρνιήο Σκύξλεο) 

Παξά ηό γεγνλόο όηη ε Φπζηθή θαη ε Υεκεία είλαη θαη’ εμνρήλ 

πεηξακαηηθέο επηζηήκεο κε ζεκαληηθόηαηε ζπκκεηνρή ζηελ εηθόλα ηνπ 

ζεκεξηλνύ θόζκνπ, ε δηδαζθαιία ηνπο ζην Λύθεην πεξηνξίδεηαη πνιιέο 

θνξέο ζηελ απνζπαζκαηηθή παξάζεζε ελλνηώλ, αμησκαηηθή δηαηύπσζε 

νξηζκώλ, λόκσλ, παξάζεζε καζεκαηηθώλ ηύπσλ θαη ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ ρσξίο νξγαληθή ζύλδεζε κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηάζεηο ή 

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκώλ.  Ωο απνηέιεζκα 

θαηαγξάθεηαη ρακειό επίπεδν θαηαλόεζεο από ηε λέα γεληά, ηνπ 

ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηδξάζεώλ ηνπ ζην 

θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό γίγλεζζαη. 

 

Σν πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θηινδνμεί: 

α) Να δηδάμεη έλλνηεο πνπ ζπλαληώληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

Φπζηθήο θαη Υεκείαο ηνπ Λπθείνπ κε παξαδείγκαηα από ηελ πξώηε 

εηζαγσγή θαη ηζηνξηθή εμέιημε απηώλ ησλ ελλνηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε 

πεηξάκαηα ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Δπηθνπξηθά ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη πεξηβάιινλ εηθνληθνύ εξγαζηεξίνπ κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ελλνηώλ είλαη νη έλλνηεο «ηαρύηεηα», «επηηάρπλζε», «δύλακε», 

«ελέξγεηα»  θ.α. απν ηε Φπζηθή, «ρεκηθή αληίδξαζε»  «ρεκηθό 

ζηνηρείν», «ρεκηθή έλσζε», «άηνκν-κόξην», «γξακκνκόξην», 
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«ηνληηθόο ραξαθηήξαο», «ρεκηθή αληίδξαζε», θ.ά. απν ηε Υεκεία. 

β) Να πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα 

πεηξάκαηα, ηα νπνία θαζόξηζαλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

εμέιημε ηεο Δπηζηήκεο ηεο Σερλνινγίαο αιιά θαη ηεο αληίιεςεο γηα 

ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. 

β) Να θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηα εξσηήκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κέζσ επηζθέςεσλ ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ από παλεπηζηεκηαθνύο θαζεγεηέο 

θαη εξεπλεηέο. 

ΣΑΞΗ Α - Β - Γ (Λπθείνπ) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 
20 καζεηέο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΩΝ 

ΔΠΙΓΙΩΚΟΜΔΝΩΝ 

ΣΌΥΩΝ 

α) Γλσζηηθνί ηόρνη θαη Ιθαλνηήησλ - Γεμηνηήησλ 

 

ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ νη καζεηέο επηδηώθεηαη λα 

κπνξνύλ νη καζεηέο λα: 

1. αληηζηνηρίδνπλ ηα θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλόκελα κε ηνπο λόκνπο πνπ 

ηα δηέπνπλ 

2. αληηιακβάλνληαη ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ σο εξγαιεία 

πεξηγξαθήο, κειέηεο θαη πξόβιεςεο ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ 

3. αληηιακβάλνληαη ην πείξακα σο κέζν επαιήζεπζεο ή δηάςεπζεο 

ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηα θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλόκελα. 

4. ζρεδηάδνπλ θαηάιιεια πεηξάκαηα πνπ ζα κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό εξώηεκα 

5. ζρεδηάδνπλ θαη ζπλαξκνινγνύλ απιέο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

6. θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, κε ηξόπν 

πνπ νδεγεί ζε απαληήζεηο απιώλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

7. δηαηππώλνπλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα πεηξακαηηθά ηνπο επξήκαηα 

θαη λα εθθέξνπλ άπνςε γηα ηπρόλ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπο. 

8. αλαθέξνπλ επηηεύγκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ 20
νπ

 θαη 21
νπ

 

αηώλα θαη λα ηα ζπλδένπλ κε αιιαγέο ζηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ 

θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη 

9. αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα επηζηεκνληθώλ εμειίμεσλ πνπ επεξέαζαλ 

ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. 

 

 β) πλαηζζεκαηηθνί ηόρνη θαη ηάζεσλ 

 

 Οη καζεηέο λα: 

  αλαθαιύςνπλ θιίζεηο, δεμηόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα πνπ ηπρόλ 

δηαζέηνπλ, γηα δηεμνδηθόηεξε κειέηε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζεκάησλ 

ηεο ζύρξνλεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο. 

 αλαθαιύςνπλ ηελ νκνξθηά ησλ Φ.Δ. απαιιαγκέλσλ από ηνλ 

απζηεξό καζεκαηηθό θνξκαιηζκό, ηα ζηεγαλά ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηελ ηεηξηκκέλε 

αζθεζηνινγία, ηελ πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ. 

 λνηώζνπλ ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο ηνπ λένπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ 
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από ηνλ ρώξν ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο πξνζσπηθήο 

ζπκκεηνρήο ζε πξαθηηθέο/πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Γεπηεξεπόλησο επηδηώθεηαη ε πξνεηνηκαζία θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε Οιπκπηάδεο Δπηζηεκώλ, όπσο π.ρ. ζηνπο 

Παλειήληνπο Γηαγσληζκνύο, ζηηο Οιπκπηάδεο Φπζηθήο Υεκείαο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ (EUSO). 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

/ΓΡΑΔΩΝ 

Α. ΦΤΙΚΗ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ-ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014:  

 Η έλλνηα ηεο κέηξεζεο θαη ε αλαγθαηόηεηά ηεο, κνλάδεο κέηξεζεο, 

ζπζηήκαηα κνλάδσλ. Η αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο πνηθηιίαο 

κνλάδσλ, πνιιαπιαζίσλ θαη ππνπνιιαπιαζίσλ.  

 Γλσξηκία κε ηα όξγαλα κέηξεζεο, πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό 

εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Αξρέο Λεηηνπξγίαο, ηξόπνο 

ρξήζεο, θιίκαθεο κέηξεζεο. Γξαζηεξηόηεηεο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

εμάζθεζε ησλ καζεηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα όξγαλα κέηξεζεο, λα 

ιακβάλνπλ κεηξήζεηο, λα δεκηνπξγνύλ πίλαθεο ηηκώλ, λα 

θαηαζθεπάδνπλ δηαγξάκκαηα θαη λα εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

 θάικαηα θαηα ηηο κεηξήζεηο θαη εξκελεία ηνπο. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ησλ Δπζύγξακκσλ Κηλήζεσλ.  

ην πιαίζην ηεο ελόηεηαο νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζα 

κειεηήζνπλ ηηο επζύγξακκεο θηλήζεηο απν θηλεκαηηθή θαη δπλακηθή 

άπνςε, ζρεδηάδνληαο ηηο θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνύ πνπ ππάξρεη ζην ρνιηθό Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, 

ιακβάλνληαο κεηξήζεηο, ζρεδηάδνληαο ηα θαηάιιεια δηαγξάκκαηα 

θαη εξκελεύνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ.  Δπηθνπξηθά ζα 

αμηνπνηεζνύλ θαη πεξηβάιινληα εηθνληθώλ εξγαζηεξίσλ θαη 

ινγηζκηθά κνληειινπνίεζεο (Ιnteractive Physics, Modellus) 

 Η έλλνηα ηεο ηξηβήο: Μηθξνζθνπηθή θαη Μαθξνζθνπηθή κειέηε. 

 Αλάζεζε νκαδηθήο εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο γηα ηε 

κηθξνζθνπηθή κειέηε ηεο ηξηβήο, παξνπζίαζε ηεο  εξγαζίαο 

ζηελ νινκέιεηα ηνπ νκίινπ-ζπδήηεζε. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ηξηβήο. Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή 

νξηαθήο ηξηβήο κε ηε βνήζεηα θσηνππιώλ. 

 Μειέηε  παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο 

ελέξγεηαο ζε έλα ζύζηεκα ή ηελ ππνβάζκηζή ηεο. 

 Αλάζεζε νκαδηθήο εξγαζίαο γηα ηελ ελέξγεηα, ηηο κνξθέο ηεο, 

ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ππνβάζκηζή ηεο. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε έλα ζύζηεκα ή ηελ 

ππνβάζκηζή ηεο.  

 Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο ειεύζεξεο πηώζεο κε ηε βνήζεηα 

θσηνππιώλ. 

 Ηιεθηξηθό ξεύκα, Ηιεθηξηθή αληίζηαζε αγσγνύ, παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ, Νόκνο ηνπ Ohm. 
 Θεσξεηηθή κειέηε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηεο 

έλλνηαο ηεο αληίζηαζεο ηνπ αγσγνύ θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm. 

 ύλδεζε αληηζηαηώλ. Πεηξακαηηθή κειέηε. 
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 Μειέηε ησλ λόκσλ ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ. 
 Αλάζεζε νκαδηθώλ  εξγαζηώλ γηα ηνπο λόκνπο ησλ ηδαληθώλ 

αεξίσλ ην ηζηνξηθό ηεο δηαηύπσζήο ηνπο απν ηνπο Boyle, Gay 

Lussac, Charles, ηελ έλλνηα ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ θαη ηελ 

θηλεηηθή ζεσξία. 

 Πεηξακαηηθή κειέηε ησλ λόκσλ ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ κε ηε 

ρξήζε δηαηάμεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην ρνιηθό Δξγαηήξην 

Φ.Δ. θαη επηθνπξηθά κειέηε ησλ λόκσλ ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ πξνζνκνηώζεσλ (.Δ.Π. - java 

applets) 

 1ν θαη 2ν Θεξκνδπλακηθά Αμηώκαηα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

ζηε θύζε. Η έλλνηα ηεο εληξνπίαο. Τπνβάζκηζε ηεο 

ελέξγεηαο.  

 Πεηξακαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ιόγνπ Cp/Cv γηα ηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα. 

 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014: πκκεηνρή νκάδαο καζεηώλ ηνπ νκίινπ 

ζηνλ ηνπηθό πξνθξηκαηηθό δηαγσληζκό γηα 

ηελ Παλεπξσπατθή Οιπκπηάδα 

Δπηζηεκώλ EUSO 2015. 
 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2015:  
 

 Θέκαηα νπηηθήο. 
 Αλάζεζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ηδεώλ 

ζρεηηθά κε ηε θύζε ηνπ θσηόο θαη ηα θαηλόκελα πνπ 

ζπλδένληαη κε απηό (αλάθιαζε, δηάζιαζε, ζπκβνιή, 

πεξίζιαζε, πόισζε). 

 Δθηέιεζε πεηξακάησλ απν ηνπο καζεηέο γηα ηελ κειέηε ηεο 

αλάθιαζεο, ηεο δηάζιαζεο θαη ηεο νιηθήο αλάθιαζεο ηνπ 

θσηόο. Δπηθνπξηθά ρξήζε πξνζνκνηώζεσλ. πδήηεζε γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα πξαγκαηηθνύ πεηξάκαηνο - 

πξνζνκνίσζεο. 

 Αξρή ηνπ Fermat. Δθαξκνγή ησλ καζεκαηηθώλ ζηε Φπζηθή. 

 Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. 

 Laser θαη εθαξκνγέο ηνπο.                                 

(Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην 

εξγαζηήξην Οπηηθήο θαη LASER ηεο .Δ.Μ.Φ.Δ. ηνπ E.M.Π. 

) 

 Φαθνί θαη θάηνπηξα. Δθηέιεζε πεηξακάησλ απν ηνπο καζεηέο 

γηα ηε κειέηε ησλ θαθώλ θαη ησλ θαηόπηξσλ (θνίισλ, 

θπξηώλ, ακθίθνηισλ, ακθίθπξησλ). 

 Κηλήζεηο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε νκνγελή πεδία, ειεθηξηθό 

θαη καγλεηηθό. 
 Η έλλνηα ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ, ε αλαγθαηόηεηα εηζαγσγήο 

ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ. 

 Τινπνίεζε ζελαξίνπ δηάξθεηαο 4 δηδαθηηθώλ σξώλ, κε ηε 

ρξήζε ινγηζκηθώλ κνληεινπνίεζεο, γηα ηε κειέηε ηεο 

θίλεζεο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε νκνγελή πεδία. 

 (ειεθηξηθό θαη καγλεηηθό) 

 Αλάζεζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ: 

 Γξακκηθνί επηαρπληέο θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ. 

 Σν θύθινηξν 
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 Η επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

ζηελ θίλεζε ησλ αδξνλίσλ ζηνλ Μεγάιν Δπηηαρπληή 

Αδξνλίσλ (LHC) ζην CERN. 

 Oη εθαξκνγέο ησλ επηηαρπληώλ ζηελ ηαηξηθή. 

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014: πκκεηνρή νκάδαο καζεηώλ ηνπ νκίινπ 

ζην Παλεπξσπατθό Πξόγξακκα 

Πξνρσξεκέλσλ Μαζεκάησλ Φπζηθήο 

ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ 

MASTERCLASSES 2015 (Δλαιιαθηηθά, 

πινπνίεζε ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην 

ζρνιείν κε ηε ζπλεξγαζία ηεο .Δ.Μ.Φ.Δ. 

ηνπ E.M.Π. θαη ηε ζπκκεηνρή 

αληηπξνζσπείαο καζεηώλ 2-3 ζρνιείσλ απν 

ηνλ Πεηξαηά). 

 Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο. 
 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο ζεσξίαο ηεο 

ρεηηθόηεηαο κε ηε ρξήζε θόκηθο. 

 Παξνπζίαζε θαη κειέηε ηνπ πεηξάκαηνο Michelson - Morley. 

 Αλάζεζε νκαδηθήο εξγαζίαο: "Απν ηνπο λόκνπο ηνπ Νεύησλα 

ζηε Σρεηηθόηεηα ηνπ Einstein" 

(Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην 

E.KE.Φ.Δ. "Δεκόθξηηνο" θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εξγαζηήξηα-

ηλζηηληνύηα Ππξεληθήο Φπζηθήο, Φπζηθνρεκείαο, Βηνινγίαο) 
 

B. ΥΗΜΔΙΑ 
 

Η θύζε ηεο ύιεο- ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ- ηα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα ζηνλ καθξόθνζκν θαη ηνλ κηθξόθνζκν-θαζαξέο 

νπζίεο – κίγκαηα – δηαιύκαηα - θξάκαηα. 

Μέζνδνη δηαρσξηζκνύ νπζηώλ- εθπέκπσ θαη απνξξνθώ, 

αιιάδσ ρξώκα, δνλνύκαη….:ζελάξηα ηαπηνπνίεζεο νπζηώλ. 

Υεκηθή αληίδξαζε: πώο ηελ αληηιακβάλνκαη; - πώο ηελ 

κεηξώ; πώο ηελ αληηζηξέθσ; 

Αιιειεπίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ρεκηθέο νπζίεο: 

θαηαζηξνθή θαη αλαγέλλεζε νπζηώλ. 

Βηνκόξηα: έλα βήκα απ’ ην κπζηήξην ηεο δσήο. 

 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 ώξεο  (14.30-16.00) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Γηδαθηηθό, Δπνπηηθό πιηθό (παξνπζηάζεηο power point, video, 

ζεκεηώζεηο ησλ  ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ ηνπ Οκίινπ), Τιηθό 

Πξνζνκνηώζεσλ. Πεηξακαηηθέο Αζθήζεηο απν ηε ζεκαηνινγία ησλ 

ηνπηθώλ πξνθξηκαηηθώλ δηαγσληζκώλ θαη ησλ Οιπκπηάδσλ 

Δπηζηεκώλ EUSO. 

 http://ekfe-a-peiraia.att.sch.gr/Euso.html 

 http://www.ekfe.gr/portal/index.php/euso/11-panellinios/25-

panellinios-mathitikos-diagonismos-gia-ti-symmetoxi-stin-12i-

evropaiki-olympiada-epistimon-euso-2014 

 http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/ 

 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΟΓΗΓΟΙ ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ (Α-Β-Γ 

Λπθείνπ) 

http://ekfe-a-peiraia.att.sch.gr/Euso.html
http://www.ekfe.gr/portal/index.php/euso/11-panellinios/25-panellinios-mathitikos-diagonismos-gia-ti-symmetoxi-stin-12i-evropaiki-olympiada-epistimon-euso-2014
http://www.ekfe.gr/portal/index.php/euso/11-panellinios/25-panellinios-mathitikos-diagonismos-gia-ti-symmetoxi-stin-12i-evropaiki-olympiada-epistimon-euso-2014
http://www.ekfe.gr/portal/index.php/euso/11-panellinios/25-panellinios-mathitikos-diagonismos-gia-ti-symmetoxi-stin-12i-evropaiki-olympiada-epistimon-euso-2014
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/
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 Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ην Γηαδίθηπν: 

 http://education.web.cern.ch/education/Chapter2/Intro.html 

(Πεγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ ηνπ CERN). 

 http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/ (Πξνρσξεκέλα 

καζήκαηα Φπζηθήο ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ από ηελ 

Διιεληθή Οκάδα Δθιαΐθεπζεο πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο 

INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH 

GROUP ). 

 http://hep.physics.uoc.gr/outreach.shtml Η εθιατθεπηηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Θεσξεηηθήο Φπζηθήο Κξήηεο 

 http://www.cern.ch/Public Η θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ CERN 

 http://outreach.web.cern.ch/outreach/ Η εθιατθεπηηθή ζειίδα 

ηνπ CERN 

 http://cms.cern.ch/ Η εθιατθεπηηθή ηζηνζειίδα ηνπ 

πεηξάκαηνο CMS  

 

 http://atlas.ch/ Η εθιατθεπηηθή ηζηνζειίδα ηνπ πεηξάκαηνο 

ATLAS 

 http://www.cerncourier.com Σν πεξηνδηθό ηνπ CERN 

 http://particleadventure.org/ Η ηζηνζειίδα ηεο "Πεξηπέηεηαο 

ησλ ζσκαηηδίσλ" 

 http://cdsweb.cern.ch/ Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ CERN γηα 

θσηνγξαθίεο, video, άξζξα θαη γεληθά multimedia. 

 http://www-ed.fnal.gov/projects/quarknet/ Η θεληξηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ ακεξηθάληθνπ πξνγξάκκαηνο QuarkNet πνπ 

απεπζύλεηαη ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζρνιείσλ 

 http://www.symmetrymagazine.org Η ηζηνζειίδα ηνπ 

(εθιατθεπηηθνύ) πεξηνδηθνύ Symmetry πνπ εθδίδνπλ ηα δύν 

εζληθά εξγαζηήξηα, FNAL θαη SLAC, ησλ ΗΠΑ. 

 ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑΚΗ Γ. ,"Η απηνβηνγξαθία ηνπ θσηόο" , 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο  

 ΙΩΑΝΝΟΤ Α, θ.α., "Φπζηθή Θεηηθήο & Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο 

Γ' ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ", ΙΣΤΔ "Γηόθαληνο". 

 ΓΔΩΡΓΑΚΑΚΟ Π, θ.α, Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο Γ' ηάμεο Γεληθνύ 

Λπθείνπ", ΙΣΤΔ "Γηόθαληνο". 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΦΟΡΔΙ θ.ι.π. 

 Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ. 

 Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθώλ. 

 ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π. 

 .Δ.Μ.Φ.Δ  Δ.Μ.Π. 

 Διιεληθή Οκάδα Δθιαΐθεπζεο. 

 Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηνπ CERN. 

 Έιιελεο εξεπλεηέο ηνπ CERN (N. Tξάθαο, θαζεγ. ΔΜΠ, Μηρ. 

Κνξαηδίλνο, εξεπλεηήο ζην CERN, Αγγεινο Αιεμόπνπινο, ηκ. 

εθπαίδεπζεο CERN) 
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