
1 

   

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 Ρ ό δ ν ο , 01/02/2022 

Αξ. Πξωη.:27 

ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ & ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

ΠΓΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η 

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  

Πξνο:  

1. Γθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο Α/ζκηαο Γθπαίδεπζεο  

Δωδεθαλήζνπ (κέζω ηωλ ζρνιηθώλ ηνπο 

κνλάδωλ) 

2. Γθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηηο 

ρνιηθέο Μνλάδεο Β/ζκηαο Γθπαίδεπζεο 

Δωδεθαλήζνπ (κέζω ηωλ ζρνιηθώλ ηνπο 

κνλάδωλ) 

 

 
 

2ν ΠΓ.Κ.Γ.. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

Σαρ. Δ/λζε:  Γ. Μαύξνπ 2  

Σαρ. Κώδ:  85100, Ρόδνο  

Πιεξνθνξίεο:  Ρόδα Βιάρνπ  

Σειέθωλν:  2241364806  

Ηι. Σαρπδξ.:  2pekesna@sch.gr  

url:  https://blogs.sch.gr/2pekesna/ 

 

Θέκα:  «Πξόζθιεζε ζε δηαδηθηπαθή εθδήιωζε παξνπζίαζεο πεηξακάηωλ» 

Σν 2ν ΠΓ.Κ.Γ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο 

Γθπαίδεπζεο Δωδεθαλήζνπ, ηε Δηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο Δωδεθαλήζνπ, ην 

Γ.Κ.Φ.Γ. Κω θαη ηνλ ύιινγν Δηάδνζεο Φπζηθώλ Γπηζηεκώλ (π.Δη.Φ.Γ.) νξγαλώλνπλ 

δηαδηθηπαθή εθδήιωζε παξνπζίαζεο πεηξακάηωλ κε ηίηιν: 

Πεηξακαηηζηείηε καδί καο! 

Μαγεπηηθό Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηωλ Φπζηθώλ Γπηζηεκώλ 

Η εθδήιωζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 15 Φεβξνπαξίνπ 2022, εληόο δηδαθηηθνύ 

ωξαξίνπ, ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 11.30 ωο 13.45, ζηελ πιαηθόξκα Webex κέζω ηνπ 

ζπλδέζκνπ: 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stelioso 

 Πξνηείλεηαη ζηνπο Δηεπζπληέο ηωλ ζρνιείωλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιόγνπο 

Δηδαζθόληωλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ηελ Σξίηε 15 

Φεβξνπαξίνπ 2022, ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα ηκήκαηα (ή νκάδεο καζεηώλ), πνπ ζα ζέινπλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδήιωζε, λα είλαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 11.30 ωο 13.45 ζηελ ίδηα 

αίζνπζα, ρωξίο δηάιεηκκα θαη κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό, (Η/Τ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

ζπλδεδεκέλν κε βηληενπξνβνιέα θαη ερεία - θάκεξα θαη κηθξόθωλν πξναηξεηηθά γηα 

ζπκκεηνρή κε απνξίεο - ζπδήηεζε). 

Η εθδήιωζε απεπζύλεηαη ζηοςρ/ζηιρ μαθηηέρ/πιερ ηηρ Δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, 

ζηοςρ/ζηιρ μαθηηέρ/πιερ ηων ηάξεων Ε΄ και Ση΄ ηηρ  Ππωηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ θαη ζηοςρ/ζηιρ 

εκπαιδεςηικούρ όλων ηων κλάδων.  

ηόρνο ηεο εθδήιωζεο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ πξνζέγγηζε 

ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ.  
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Θα παξνπζηαζηνύλ πεηξάκαηα Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο. Η ζεκαηνινγία ηωλ 

πεηξακάηωλ είλαη: 

1. Γπηθαλεηαθή Σάζε - Η ζαπνπλάδα ζηε κάρε θαηά ηνπ θνξνλνϊνύ! 

2. Από ηελ αζηξαπή … ζηηο αθηηλνγξαθίεο. 

3. pH - Από ην ιάραλν ζην νπξάλην ηόμν. 

4. Η εμνπδεηέξωζε ζηελ θαζεκεξηλή δωή. 

5. Ο πλεύκνλαο ζην κηθξνζθόπην. 

6. Bloody Games, (Παηρλίδηα κε ην “αίκα”). 

Η εθδήιωζε πεξηιακβάλεη επίδεημε πεηξακάηωλ, ζε δωληαλή ζύλδεζε κε ην Γξγαζηεξηαθό 

Κέληξν Φπζηθώλ Γπηζηεκώλ ηεο Κω θαη κε ην ΓΓΛ νξωλήο. Η επίδεημε ηωλ πεηξακάηωλ 

ζπλνδεύεηαη  κε ζύληνκε εθιαϊθεπκέλε επεμήγεζε ηνπ ζεωξεηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ πεηξάκαηνο, 

ηε ζρέζε ηνπ κε ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα, ζπκπεξάζκαηα θαη κεξηθέο από ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

ζηε δωή καο. 

πκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: 

 Παπαδάθεο Γηάλλεο (Τπεύζπλνο Γ.Κ.Φ.Γ. Κω) 

 νιδάηνο Παλαγηώηεο (Υεκηθόο, ΓΓΛ Αληηκάρεηαο Κω) 

 Σελέληε Αγγειηθή (Βηνιόγνο, 4ν ΓΓΛ Ρόδνπ) 

 Μαηδαβίλνπ Υαξά (Φπζηθόο, 4ν ΓΓΛ Ρόδνπ) 

 Μαζηή Υξηζηίλα (Φπζηθόο, ΓΓΛ νξωλήο) 

 Βεδάγθνπ Σάληα (Βηνιόγνο, ΓΓΛ νξωλήο) 

Πξνζδνθία ηωλ δηνξγαλωηώλ είλαη ε εθδήιωζε λα ζπκβάιεη ζην έξγν ηνπ ζρνιείνπ 

πξνζζέηνληαο ζην καζεζηαθό απνηέιεζκα. Οη δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ κηα ηέηνηα εθδήιωζε, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζεωξνύλ νη ίδηνη πξνζθνξόηεξν 

γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο ηνπο, π.ρ. ζπκκεηνρή  ζηελ εθδήιωζε θαη ζηε ζπδήηεζε ωο αθνξκή 

γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ ζπλεξγαζηώλ ζε δηαζεκαηηθέο δηδαζθαιίεο, αμηνπνίεζή ηεο ζηα 

εξγαζηήξηα δεμηνηήηωλ.  

Με εθηίκεζε 

 

 
Γθ κέξνπο ηεο νξγαλωηηθήο επηηξνπήο 

ηέιηνο Οξθαλόο 

πληνληζηήο Γθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 

Φπζηθώλ Γπηζηεκώλ Δωδεθαλήζνπ 

Γηα ην 2ν ΠΓ.Κ.Γ.. Ννηίνπ Αηγαίνπ 

Αδακαληία Φαηζέα  

αλ. Οξγαλωηηθή πληνλίζηξηα 


