
 
 
 
 

ΘΔΜΑ:  Πποκήπςξη  έκθεζηρ- βπάβεςζηρ έπγων  επιζηήμηρ και ηεσνολογίαρ 
 

 
   ην πιαίζην πξσηνβνπιηώλ γηα ηε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε επξύηεξα 

ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, ην ζρνιηθό Δξγαζηεξηαθό Κέληξν (ΔΚ)  Πύξγνπ 
,θαη ην Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΚΦΔ ) Πύξγνπ, δηνξγαλώλνπλ 
έθζεζε- βξάβεπζε επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εξγαζηώλ θαη θαηαζθεπώλ κε ζέκα 
«πανηγύπι επιζηήμηρ και ηεσνολογίαρ» 

 
  ην <παλεγύξη> θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ Γπκλαζίσλ, 

Γεληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ θαη ρνιώλ  ηεο πεξηθέξεηαο Ηιείαο  
 

       Οι ζςμμεηοσέρ μποπεί να είναι, ηεσνολογικέρ καηαζκεςέρ, πειπάμαηα θςζικών 
επιζηημών ή επγαζίερ ζε ηλεκηπονική μοπθή με σπήζη Η/Τ ηεσνολογικού 
πεπιεσομένος, αηομικέρ ή ομαδικέρ .όπσο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ Σερλνινγίαο 
,Φπζηθώλ επηζηεκώλ , Δηδηθήο ζεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ,εξγαζηεξίσλ ΔΠΑΛ-ΔΠΑ  
θιπ 
         Οι καλύηεπερ επγαζίερ ανά ζσολείο, καηηγοπία και ηάξη  θα  βπαβεςηούν από 

εθπξνζώπνπο θνξέσλ.  
     θνπνί  ησλ εξγαζηώλ απηώλ είλαη ε αλάδεημε θαη αλάπηπμε ηερληθήο αληίιεςεο θαη 

ηθαλόηεηαο πεηξακαηηζκνύ, εηδηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, πξσηνβνπιίαο, 
εθεπξεηηθόηεηαο, ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ,ηθαλόηεηαο έξεπλαο θαη ζπιινγήο  ζηνηρείσλ θαη 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εηνηκαζία  ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ. 

     Αθόκα ζηόρνη ηεο εθδήισζεο είλαη ε εζηθή αληακνηβή ησλ καζεηώλ κε ηελ 
πξνβνιή ησλ εξγαζηώλ ηνπο, ελώ κε ηελ επγελή άκηιια αλαδεηθλύεηαη  θαη πξνάγεηαη ην 
επίπεδν ,ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ  Σερλνινγία θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο   
        
         Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα είλαη ε πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο, ε 
πιεξόηεηα παξνπζίαζεο, ε ιεηηνπξγηθόηεηα  θαη ε δπζθνιία ηεο θαηαζθεπήο ,  ε 
αηζζεηηθά πξνζεγκέλε πνηόηεηα ηνπ εθζέκαηνο, ζπκβνιή ζηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ 
ελλνηώλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ , ν βαζκόο αιιειεπηδξαζηηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο κε 
ηνπο καζεηέο ,θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο θαη δηάρπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
θνηλόηεηα  
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      Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα απνηειείηαη από θαζεγεηέο Φπζηθώλ θαη Σερληθώλ 
εηδηθνηήησλ ,ππεπζύλνπο  εξγαζηεξίσλ θαη ΠΛΗΝΔΣ, θαη άιινπο κε αλάινγε εκπεηξία. 
 

          Οη θαηαζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο από 1 x 2 m, λα 
κελ είλαη ζπλαξκνιόγεζε θηη θαη λα έρνπλ ρακειό θόζηνο ρξεζηκνπνηώληαο θηελά  πιηθά 

ή πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο, γηα ιόγνπο ηζόηηκεο ζύγθξηζεο.   
          Δπίζεο,  ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη ξεύκα λα ειεθηξνδνηείηαη από θνηλή πξίδα, 
ελώ αλ απαηηείηαη ρξήζε Η/Τ  ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα θάιπςεο από ην ΔΚ Πύξγνπ 
 

Η εκδήλωζη θα γίνει ηέλη Αππίλιος, άββαηο ή Κςπιακή ,(ζα αλαθνηλσζεί 
αξγόηεξα ) θαη από ώξα 09.00, ζην ζρνιηθό Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Πύξγνπ ,θαη ζα 
πξνβιεζεί από ηα ηνπηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά ΜΜΔ    

  
Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο, θάζε ηδέα ,πξόηαζε ,δηόξζσζε, 

αιιαγή ή ζπκπιήξσζε είλαη εππξόζδεθηε . 
 

  Σηο εξγαζίεο κπνξείηε λα ηηο πξνζθνκίζεηε θαη από ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο ζην 
ρώξν ηνπ ΔΚ ή απζεκεξόλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο (09.00 έθζεζε έξγσλ ,13.00 
απνλνκή βξαβείσλ ) 

 
     Tελ νξγαλσηηθή επηηξνπή απνηεινύλ νη αθειιάξε Βαζηιηθή Μεραλνιόγνο  Μερ/θόο, 
ηακαηειόπνπινο Νηθνο θαη Λπκπεξόπνπινο Παλαγηώηεο ,Σνκεάξρεο ΔΚ θαη Κνύθηνπ 
πηξηδνπια Γ/ληξηα 1νπ ΔΠΑΛ Πύξγνπ 
 
 
            Σα ΔΚ  θαη ΔΚΦΔ Πύξγνπ είλαη ζηελ δηάζεζε  όισλ γηα νπνηαδήπνηε ηερληθή 
βνήζεηα ή πξνηαζεηο ζεκαηνινγίαο ,ελώ  γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά επηθνηλσλήζηε κε ηνλ 
δ/ληε ηνπ ΔΚ  Αζ Παλόπνπιν ζηα 26210 34713 ή 6972116641.θαη κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ 
ΔΚΦΔ Ηιία Καιoγήξνπ ζηα 26210-23615 θαη 6977-23-50-50. 
 
  Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ζηαινύλ θόξκεο αξγόηεξα  
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