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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, 

---- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

                               Ν. ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

 

  

 

Θήπα, 03-10-2013 

 

Απ. Ππυη.: 8339 
 

ΔΚΦΔ ΘΗΡΑ 

 

Σαρ. Γ/λζε :  84700 Θήξα 

Τπεύζπλε:    Διεπζεξία Αξγπξνύ  

Σειέθσλν:    6942607517         

                      22860-23858 

e-mail:          3ekfekyk@sch.gr  

 

                              ΠΡΟ:  

Γπκλάζηα κε Λ.Σ., ΓΔΛ, ΔΠΑΛ 

αξκνδηόηεηαο ΔΚΦΔ Θήξαο 

 

ΚΟΙΝ: 

1. ΔΠΔΓ – Σκ. Σ΄ ΜΔΛΔΣΩΝ 

2. ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ04 Ν.Κπθιάδσλ 

 

ΘΔΜΑ: «Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγυνιζμόρ για ηην επιλογή ομάδυν μαθηηών πος θα 

ζςμμεηάζσοςν ζηην 12η Δςπυπαφκή Ολςμπιάδα Δπιζηημών - EUSO 2014». 
 

ΥΔΣ :     1. Τ.ΠΑΙ.Θ./109281/Γ7/06-08-2013 

                 2.  ΠΑΝΔΚΦΔ/932/26-06-2013 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Παλειιήληα Έλσζε Τπεπζύλσλ Δξγαζηεξηαθώλ Κέληξσλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ (ΠΑΝΔΚΦΔ) πξνθήξπμε θαη θέηνο ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. ηνλ «Παλειιήλην 

Μαζεηηθό Γηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή νκάδσλ καζεηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 12ε Δπξσπατθή 

Οιπκπηάδα Δπηζηεκώλ - EUSO 2014» πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ ΑΘΗΝΑ από 30 Μαξηίνπ σο 06 

Απξηιίνπ 2014.  

ην πιαίζην απηνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ ην ΔΚΦΔ Θήξαο νξγαλώλεη Σνπηθό Γηαγσληζκό πνπ ζα 

δηεμαρζεί ην άββαηο 7 Γεκεμβπίος 2013, ώπα 9.00-13.00, ζην εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ 

ΓΔΛ Θήπαρ (κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ΠΑΝΔΚΦΔ). 

Καινύληαη νη ΤΔΦΔ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ04 ησλ Γπκλαζίσλ κε Λ.Σ., ησλ ΔΠΑΛ 

θαη ηνπ ΓΔΛ, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, επηιέγνληαο θαη 

πξνεηνηκάδνληαο, ηξηκειείο νκάδεο καζεηώλ ηεο Β΄ Λπθείνπ (πνπ γελλήζεθαλ κεηά ηελ 01-01-1997), 

πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ην ζρνιείν ηνπο. Γηα ηελ αξηηόηεξε νξγάλσζε ηνπ ηνπηθνύ δηαγσληζκνύ, 

παξαθαινύληαη νη ΤΔΦΔ λα καο απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε 3ekfekyk@sch.gr μέσπι 

ηιρ 29 Νοεμβπίος 2013: α) ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ ησλ νκάδσλ θαη β) ηα νλνκαηεπώλπκα θαη ηελ 

εηδηθόηεηα ησλ ππεπζύλσλ θαζεγεηώλ πνπ ζα ηνπο εθπαηδεύζνπλ - ζπλνδεύζνπλ. 

Παξαθαινύληαη νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

θαζεγεηώλ ΠΔ04 θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζην Σνπηθό Γηαγσληζκό. 

 

ςνοδεςηικά: ζελίδερ ηπειρ (3) 

 

 Η Τπεύζπλε ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ ΘΗΡΑ 

 

               

          Διεπζεξία Αξγπξνύ      

  Ο Γηεπζπληήο 

                           

 

   M.Ed. Υξήζηνο Μηραιόπνπινο 

mailto:3ekfekyk@sch.gr
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ΔΚΦΔ ΘΗΡΑ                                  
Τπεύζπλε: Διεπζεξία Αξγπξνύ           

 

Σοπικόρ Γιαγυνιζμόρ EUSO 2013-14 

 

Ο Σοπικόρ Γιαγυνιζμόρ EUSO 2013-14 θα διεξασθεί ηο άββαηο 07 Γεκεμβπίος 2013, ζηο 

Γενικό Λύκειο Θήπαρ [Η Παλειιήληα θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα δηεμαρζεί ζην ΔΚΦΔ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο, ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2014].  

 

Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Σνπηθή ή/θαη ζηελ Παλειιήληα θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα αθόινπζα όξγαλα, δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο: 

 

ΦΤΙΚΗ 

 

1. Υξήζε ρξνλνκεηξεηή (ticker timer). Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε βάζε ηε ραξηνηαηλία ηνπ 

ρξνλνκεηξεηή. 

2. Υξήζε θσηνπύιεο θαη ζπζηήκαηνο θσηνππιώλ. Μέηξεζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο θαη 

πξνζεγγηζηηθή κέηξεζε ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο θηλεηνύ. ρέζε ρξόλνπ - ζέζεο κε ρξήζε 

ζπζηήκαηνο δύν θσηνππιώλ. 

3. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, ρξόλνπ, κήθνπο, εκβαδνύ, όγθνπ, ππθλόηεηαο. Υξήζε ζεξκόκεηξνπ, 

δηαζηεκόκεηξνπ, νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ, δπλακόκεηξνπ, δπγνύ. Μέηξεζε ηεο θιίζεο πιάγηνπ 

επηπέδνπ. 

4. Υξήζε πνιπκέηξνπ. Μέηξεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηάζεο, αληίζηαζεο. Πεηξακαηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο θαη ζρεδηαζκόο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο παζεηηθνύ δηπόινπ. 

5. Πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο ηεο εηδηθήο ζεξκόηεηαο πγξώλ θαη ζηεξεώλ ζσκάησλ. 

6. Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ: α) Καηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε πίλαθα κεηξήζεσλ, β) 

Δπηινγή ζπζηήκαηνο αμόλσλ κε ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη κνλάδεο, γ) Σνπνζέηεζε ησλ 

πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ ζην ζύζηεκα ησλ αμόλσλ, δ) ρεδηαζκόο ηεο "πιένλ θαηάιιειεο" 

πεηξακαηηθήο θακπύιεο, ε) Άληιεζε δεδνκέλσλ από πεηξακαηηθό γξάθεκα: ε1) Τπνινγηζκόο ηεο 

θιίζεο πεηξακαηηθήο επζείαο ή ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πεηξακαηηθήο θακπύιεο, ε2) ππνινγηζκόο 

εκβαδνύ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη από ηκήκα ηνπ γξαθήκαηνο, ηνλ νξηδόληην άμνλα θαη δύν 

επζείεο θάζεηεο ζ' απηόλ ε3) Πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο κεγεζώλ κε βάζε δεδνκέλα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ην πεηξακαηηθό γξάθεκα (πξνέθηαζε θαη ηνκή πεηξακαηηθήο επζείαο κε ηνπο 

άμνλεο, θιπ).  

 

ΥΗΜΔΙΑ 

 

Όξγαλα:  

1. Ηιεθηξνληθόο δπγόο: Μέηξεζε ηεο κάδαο κε πξνζέγγηζε 0,1g. 

2. Κσληθή θηάιε (ρσξεηηθόηεηα 1 έσο 1000mL): Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε δηαιπκάησλ. 

3. Ογθνκεηξηθή θηάιε (ρσξεηηθόηεηα έσο 1000mL): Μέηξεζε όγθνπ δηαιύκαηνο 

4. Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο (ρσξεηηθόηεηα έσο 1000mL): Μέηξεζε όγθνπ  δηαιύκαηνο κε αθξίβεηα 

0,1mL. 

5. Θεξκόκεηξα πδξαξγύξνπ, νηλνπλεύκαηνο 

6. Πνηήξη δέζεσο (ρσξεηηθόηεηα 1000mL): Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πγξώλ. Μέηξεζε όγθνπ κε 

κηθξή αθξίβεηα. 

7. Μαγλεηηθόο αλαδεπηήξαο: Αλάδεπζε δηαιπκάησλ ζε καγλεηηθό πεδίν. 

8. Ράβδνο αλάδεπζεο: Γπάιηλε ξάβδνο γηα ηελ αλάδεπζε δηαιπκάησλ. 

9. Τδξνβνιέαο: Πιαζηηθή θηάιε κε αθξνθύζην γηα ηε ζπκπιήξσζε δηαιύηε ζε δηαιύκαηα. 

10. ηθώλην πιεξώζεσο (ρσξεηηθόηεηα έσο 100mL): σιήλαο κε αθξνθύζην γηα ηε κέηξεζε όγθνπ 

πγξώλ. 

11. Πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ: ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζε ζηθώληα πιήξσζεο γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη 

απόζεζε πγξώλ. 
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12. pH – κεηξηθά ραξηηά: Υαξηηά πάλσ ζηα νπνία έρνπλ πξνζξνθεζεί δείθηεο. πγθξίλνληαο ηε 

ρξσκαηηθή θιίκαθα ησλ ραξηηώλ, πνπ έρνπλ εκπνηηζηεί κε ην δηάιπκα πνπ κειεηάκε, κε ηε 

πξόηππε ρξσκαηηθή θιίκαθα πνπ βξίζθεηαη ζην θνπηάθη ηνπο, πξνζδηνξίδνπκε ην pH ησλ 

δηαιπκάησλ θαηά πξνζέγγηζε. 

13. pH – κεηξν: Αθξηβήο κέηξεζε ηνπ pH δηαιπκάησλ. 

14. Ππθλόκεηξν: Μέηξεζε ππθλόηεηαο δηαιπκάησλ. 

15. Πξνρνΐδα 50 ml, γηα νγθνκέηξεζε δηαιπκάησλ νμέσλ ή βάζεσλ. 

16. Ύαινο σξνινγίνπ: Κνίιε γπάιηλε ζηξνγγπιή πιάθα γηα ηε δύγηζε θαη κεηαθνξά κηθξώλ 

πνζνηήησλ ζηεξεώλ ζσκάησλ. 

17. Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο: Κπιηλδξηθνί, πιαζηηθνί ή γπάιηλνη ζσιήλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε δηαιπκάησλ θαη ηελ παξαηήξεζε ρεκηθώλ ή θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. 

18. Λύρλνο ζέξκαλζεο (Bunsen), ηξίπνδαο θαη πιέγκα ζέξκαλζεο. 

 

Πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο: 

1. Παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο, αραίωση διαλυμάτων 

2. Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δεδνκέλνπ δηαιύκαηνο.  

3. Μέηξεζε ηνπ pH δηαιύκαηνο κε ρξήζε περακέηξνπ, περακεηξηθό ραξηί θαη κε δείθηε. 

4. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. 

5. Ογθνκέηξεζε δηαιπκάησλ νμέσλ ή βάζεσλ, βάζεη πξόηππνπ δηαιύκαηνο βάζεο ή νμένο, 

αληίζηνηρα θαη ππνινγηζκνί αξαίσζεο κε ηνλ ηύπν CαξVαξ=CπVπ. Τπνινγηζκνί ζπγθέληξσζεο Cνμ 

ή Cβαζ κε βάζε ηελ νγθνκέηξεζε θαη ππνινγηζκνί θαη κεηαηξνπέο Cνμ ή Cβαζ ζε %w/v ή %v/v 

θνθ. 

6. Πνηνηηθή ηαπηνπνίεζε ηόλησλ ζε δεδνκέλν δηάιπκα, βάζεη θαηαβπζίζεσλ γλσζηώλ έγρξσκσλ 

ηδεκάησλ. 

7. Γηαρσξηζκόο κηγκάησλ κε δηήζεζε. 
8. Πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο ηεο ζεξκόηεηαο αληίδξαζεο.  

9. Σαρύηεηα ρεκηθήο αληίδξαζεο, παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

10. Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Όξγαλα:  

1. Οπηηθό κηθξνζθόπην: Μεγεζύλεη κηθξνζθνπηθά αληηθείκελα, ώζηε λα κπνξνύκε λα ηα 

παξαηεξνύκε. 

2. Ηιεθηξνληθόο δπγόο: Μέηξεζε ηεο κάδαο κε πξνζέγγηζε 0,1g 

3. Αληηθεηκελνθόξνη πιάθεο θαη θαιππηξίδεο. Γπάιηλεο πιάθεο όπνπ ηνπνζεηνύληαη ηα 

παξαζθεπάζκαηα θαη θαιύπηνληαη (κε ηηο θαιππηξίδεο) γηα λα παξαηεξεζνύλ κε ην κηθξνζθόπην.  

4. Σξπβιία Petri: Κπιηλδξηθά, πιαζηηθά ή γπάιηλα δνρεία, όπνπ θαιιηεξγνύληαη κηθξννξγαληζκνί.  

5. Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο: Κπιηλδξηθνί, πιαζηηθνί ή γπάιηλνη ζσιήλεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε δηαιπκάησλ θαη ηελ παξαηήξεζε ρεκηθώλ ή θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. 

6. Καζεηίλα παξαζθεπήο λσπώλ παξαζθεπαζκάησλ κηθξνζθνπίαο: Πεξηέρεη ιαβίδα, ζηαγνλόκεηξν, 

ςαιηδάθη, αλαηνκηθή βειόλα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία παξαζθεπαζκάησλ.  

7. Ογθνκεηξηθά δνρεία δηαθόξσλ κεγεζώλ: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ή ηελ 

απνζήθεπζε πγξώλ.  

8. Τδαηόινπηξν: Γνρείν πνπ πεξηέρεη λεξό θαη ην δηαηεξεί ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. 

 

Πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο: 

1. Πξνεηνηκαζία κηθξνζθνπηθνύ παξαζθεπάζκαηνο. Υξώζε βηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ. 

2. Υξήζε κηθξνζθνπίνπ.  

3. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. Αλίρλεπζε, ηαπηνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε κηθξνζθνπηθώλ δνκώλ. 

Απεηθόληζε ηνπ παξαηεξνύκελνπ παξαζθεπάζκαηνο ζε θύιιν εξγαζίαο, κε πεξηγξαθή ησλ δνκώλ 

θαη αλαθνξά ζηε κεγέζπλζε. 
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4. Μέηξεζε κάδαο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ δπγνύ (κε πξνζέγγηζε 0,1 g) 

5. Καιιηέξγεηα νξγαληζκώλ κε ρξήζε ηξπβιίνπ Petri. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ομάδερ ηυν μαθηηών, πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγυνιζμό, θα κληθούν να διεξάγοςν 

πειπαμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ, πος απαιηούν ηη δςναηόηηηα μελέηηρ και εθαπμογήρ οδηγιών ζε 

επγαζηηπιακό πεπιβάλλον, ηην καηανομή απμοδιοηήηυν και ηην απμονική ζςνεπγαζία ζε όλα ηα 

ζηάδια ηηρ πειπαμαηικήρ διαδικαζίαρ. Κάθε πειπαμαηική δπαζηηπιόηηηα πεπιλαμβάνει ηα 

ακόλοςθα ζηάδια:  

Α) Μελέηη ηος θευπηηικού πλαιζίος και ηος ζσεδιαζμού ηος πειπάμαηορ, με ηη βοήθεια θύλλος 

επγαζίαρ. 

Β) Ση ζύνθεζη ηηρ πειπαμαηικήρ διάηαξηρ, ηη διεξαγυγή ηος πειπάμαηορ και ηην καηαγπαθή 

ηυν πειπαμαηικών δεδομένυν, ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ ηος θύλλος επγαζίαρ. 

Γ) Σην επεξεπγαζία ηυν πειπαμαηικών δεδομένυν, ηη ζσεδίαζη γπαθημάηυν, ηον ςπολογιζμό 

μεγεθών, ηη διαμόπθυζη ζςμπεπαζμάηυν και ηη ζύγκπιζη με ηιρ θευπηηικέρ πποβλέτειρ, 

ζύμθυνα με ηιρ επυηήζειρ ηος θύλλος επγαζίαρ. 

 

 

Γηα παξαδείγκαηα θύιισλ εξγαζίαο παιαηόηεξσλ Σνπηθώλ θαη Παλειιήλησλ Γηαγσληζκώλ EUSO, 

κεηαθνξηώζηε ηα ζρεηηθά αξρεία από ηνλ ηζηόηνπν ηεο ΠΑΝΔΚΦΔ www.ekfe.gr θαη από ηνπο 

ηζηνηόπνπο ηνπ ΔΚΦΔ Θήξαο http://dide.kyk.sch.gr/3ekfekyk/ θαη http://blogs.sch.gr/3ekfekyk/  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία όκσο ηνπ ηνπηθνύ δηαγσληζκνύ Θήξαο, έσο ηηο 07-12-2013, αμηνπνηήζηε κόλν 

ηα ζέκαηα ησλ ΔΚΦΔ Θήξαο - ύξνπ – Μήινπ, από ην έηνο 2008 σο ην 2011. 
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