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Ένας συνοπτικός απολογισμός… 

Lab-e-Ρη Φυσική. Όμιλος Φυσικής που για 7η συνεχή χρονιά λειτούργησε και 

φέτος στο σχολείο μας, κάτω από αντίξοες, πρωτόγνωρες, ιδιαίτερες συνθήκες λόγω 

της Πανδημίας. Λειτούργησε και με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών που 

συμμετείχαν και εξ αποστάσεως. 

Lab, όπως λέμε εργαστήριο… 

Στις  συναντήσεις μας, που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία, τις Πέμπτες 

στο εργαστήριο Φυσικής: 

Οι μαθητές/τριες μέλη του της lab-e-Ρης Φυσικής: 

• Ειχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στην χρήση των οργάνων μέτρησης που 

διαθέτει το σχολικό εργαστήριο Φυσικής από τα πιο απλά, όπως ο βερνιέρος 

και οι φωτοπύλες (λειτουργίες F1, F2, F3), τα αμπερόμετρα και τα βολτόμετρα 

μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως το φασματοσκόπιο. 

• Σχεδίασαν, εκτέλεσαν πειράματα, πήραν μετρήσεις, σχεδίασαν γραφικές 

παραστάσεις, συζήτησαν και σχολίασαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και 

διατύπωσαν τα συμπεράσματά τους. 

 

Συγκεκριμένα: 

• Υπολόγισαν πειραματικά και με ένα πείραμα Φυσικής, την τιμή του διάσημου 

και πανταχού παρόντος αριθμού π. 

Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε την χρήση του απλού εκκρεμούς:  

Α.Με βάση την εξίσωση από την οποία προκύπτει η περίοδος του απλού 
εκκρεμούς για μικρές γωνίες απόκλισης από την κατακόρυφο (φ<100 ) 
και για μήκος του νήματος + ακτίνα του σφαιριδίου του 
εκκρεμούς=g/16. 
Υπολογισμός του σχετικού σφάλματος.  
Συζήτηση - σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 
 

Β. Από την γραφική παράσταση Τ2=f(l),  όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης του  
      εκκρεμούς και l το μήκος του νήματός του. 

Υπολογισμός του σχετικού σφάλματος.  
Συζήτηση - σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 
 

• Μελέτησαν την Οριζόντια Βολή ως σύνθετη κίνηση  (Ευθύγραμμη Ομαλή 

Κίνηση στον οριζόντιο άξονα-Ελεύθερη Πτώση στον κατακόρυφο άξονα) και 

υπολόγισαν την  επιτάχυνση της βαρύτητας. Υπολόγισαν επίσης το σχετικό 



σφάλμα των μετρήσεων που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία  και 

σχολίασαν την τιμή του. 

• Μελέτησαν την Τριβή, αναζήτησαν στη σχετική βιβλιογραφία την εξέλιξη των 

επιστημονικών θεωριών για την φύση της Τριβής, διερεύνησαν σε ποιες 

περιπτώσεις η Τριβή είναι επιθυμητή και σε ποιες ανεπιθύμητη,  ενώ 

πειραματικά,  χρησιμοποιώντας το τριβόμετρο του σχολικού εργαστηρίου και 

τις φωτοπύλες, υπολόγισαν τους συντελεστές Οριακής Τριβής και Τριβής 

Ολισθήσεως για μια ποικιλία συνδυασμών υλικών (π.χ. μέταλλο-ξύλο, 

πλαστικό-ξύλο, λάστιχο-ξύλο).  Τέλος ανέτρεξαν σε σχετικούς πίνακας για να 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τις τιμές που δίνονται από 

την βιβλιογραφία. 

• Εκτέλεσαν πειράματα Οπτικής εικονικά (e-Φυσική) και πραγματικά 

μελετώντας φαινόμενα που έχουν σχέση με την διάδοση του φωτός 

(ανάκλαση, διάθλαση, ολική ανάκλαση), υλοποιώντας το ψηφιακό υλικό-

σενάριο που είναι αναρτημένο στην δ/νση: http://aesop.iep.edu.gr/node/7647 

Και αυτή την σχολική χρονιά τα μέλη του Ομίλου Φυσικής στο πλαίσιο του 3ου άξονα 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου (Ρητορική-Διαπραγμάτευση-Εκπόνηση 

Επιστημονικών Εργασιών)  εκπόνησαν εργασίες και συμμετείχαν διαδικτυακά:  

• Στο 3Ο  Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (3ο Μαθητικό συνέδριο 

έρευνας & επιστήμης | Γυμνάσιο - Λύκειο (scrs.edu.gr) ), με θέμα εργασίας: « Οι 

Φυσικές Επιστήμες στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» 

(σχετική ανάρτηση στο site του σχολείου: Συμμετοχή των Ομίλων Αριστείας 

ΦΥΣΙΚΗΣ και S.P.A.C.E. στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης – ΖΑΝΝΕΙΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ (zanneiolykeio.gr). Να σημειωθεί, ότι αφορμή για την επιλογή 

του θέματος ήταν η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. 

• Στα προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (Masteclasses 2021) στο 

Ε.Μ.Π. MC2021: Κατάλογος Μαθητών (ntua.gr) 

Τα Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (Masterclasses 2021 
(ntua.gr)): 

• προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθητές/τριες Λυκείου να γνωρίσουν τη 

Φυσική των Σωματιδίων, 

• γίνονται σε πάνω από 200 σημεία σε 60 χώρες και με συμμετοχή που 

ξεπερνά τους 10.000 μαθητές, 

• διοργανώνονται κάθε χρόνο, για τρεις εβδομάδες, γύρω στον Μάρτιο, 

• οργανώνονται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU 

Dresden) σε συνεργασία με την Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής 

Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG).  

• Στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης 

και Κρήτης, το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο. 
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Κάθε χρόνο, περίπου 13 000 μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από  60 
χώρες  επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 225 Πανεπιστήμια ή 
Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της 
φυσικής των σωματιδίων.  

Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς 
και μεθόδους της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και 
τις μεταξύ τους δυνάμεις, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους 
μαθητές/τριες να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από 
πειράματα φυσικής σωματιδίων.  

Στο τέλος της ημέρας, όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι 
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες συνδέονται, μέσω διαδικτύου, και 
συζητούν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία τους. 

• Στο Διεθνές Πείραμα του Ερατοσθένη για την μέτρηση της ακτίνας και του 
μήκους της περιφέρειας της Γης. (Σχετική παρουσίαση: Παρουσίαση του 

PowerPoint (zanneiolykeio.gr) ) 

• Στο 26ο θερινό σχολείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (26ο Θερινό 

Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Σεπτέμβριος 2021 (minedu.gov.gr) ). 

Κλείνοντας αυτόν τον συνοπτικό απολογισμό της σχολικής χρονιάς 2020-21 θα 
αναφερθούμε και σε μια σημαντική διάκριση για τον Όμιλο Φυσικής και το Ζάννειο 
Πρότυπο Λύκειο γενικότερα:  

Η μαθήτριά μας της Β Λυκείου και μέλος του Ομίλου Φυσικής (Lab-e-Ρη 

Φυσική) Τερέζα-Φωτεινή Σαββοπούλου, που προτάθηκε από το Λύκειό μας μετά 

από διαδικασία αξιολόγησης των απαιτούμενων προσόντων των 7 ενδιαφερομένων  

μελών του Ομίλου Φυσικής, επελέγη και από την επιστημονική επιτροπή του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Μαθητών Λυκείου (HSSIP = High School Students 

Internship Programme) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής CERN 

που εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας και θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα 12-25 

Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη. 

Επελέγησαν 24 αριστούχοι μαθητές/τριες απ’ όλη την Ελλάδα από τους 203 

μαθητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα από τo λεκανοπέδιο της Αττικής υπέβαλαν αιτήσεις 72 μαθητές/τριες 

και επελέγησαν 8. 

Το πρόγραμμα HSSIP (High School Students Internship Programme), σκοπεύει να 

δώσει την δυνατότητα σε νέους μαθητές να εργαστούν οι ίδιοι στο περιβάλλον του 

Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου-CERN και προσπαθεί να 

ενθαρρύνει την περιέργεια των μαθητών Λυκείου για μάθηση και να τους 

παρακινήσει να αναλάβουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη, στη μηχανική ή σε άλλο 

θέμα που σχετίζεται με την βασική έρευνα. 

 

Επίσης, η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος ( καθηγ.Εμμανουήλ Τσεσμελής, 

Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, καθηγ. Ευάγγελος Γαζής, 

ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, Σταυρούλα Κώτση, Υπεύθυνη του High-School Students Internship 

Programme και Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικός πρ. υπεύθυνη ΕΚΦΕ 
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Αιγάλεω) επέλεξε μεταξύ των 25 καθηγητών, που υπέβαλαν αιτήσεις και τα σχετικά 

βιογραφικά, τον καθηγητή Φυσικής του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου, και υπεύθυνο 

του Ομίλου Φυσικής  Παναγ. Χαρατζόπουλο, ως έναν από τους δύο καθηγητές 

Φυσικής που θα συνοδεύσουν και θα συντονίσου την ομάδα των 24 μαθητών που θα 

παρακολoυθήσουν το πρόγραμμα. 

Περισσότερα για το πρόγραμμα HSSIP του CERN (ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ και ΧΑΡΑ για το 

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ και τον ΟΜΙΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ 

(zanneiolykeio.gr)) 
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