
Έργα και πειράματα 2017-18
Μικρός απολογισμός εργαστηρίου Φυσικών επιστημών του Γυμνασίου μας.

Στη διάρκεια της χρονιάς πέραν των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων 
που γίνονταν στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, είκοσι δύο μαθητές και 
μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018.  Όλα τα παιδιά είναι αξιέπαινα για τη συμμετοχή τους,
ιδιαίτερη όμως μνεία αξίζει να γίνει στις Αφροδίτη Φραγκάκη και Στέλλα Χαρτά που 
διακρίθηκαν..

Συμμετείχαμε επίσης, στον Διαγωνισμό πειραμάτων Γυμνασίου που διοργανώθηκε 
από τα ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στις 15/05/2018 με τετραμελή ομάδα 
αποτελούμενη από την Παλάσκα Χαρά, Τζήκα Κωνσταντίνο, Γεωργίου Κυριάκο και 
Δημητρακόπουλο Παναγιώτη. Τα παιδιά δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένα από την 
εμπειρία τους, όπου διαγωνίσθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου.  

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η λέσχη ανάγνωσης που συγκροτήθηκε 
από τον Φυσικό μας κ. Γεωργακόπουλο στην οποία συμμετείχαν 
20 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου μας.. Με πολλή αγάπη 
αλλά και  μεθοδικότητα και υπομονή αναλύθηκαν τα δύσκολα 
νοήματα  που περιέχονται στο βιβλίο  "Περί αστέρων και 
συμπάντων"  (Ξανθόπουλος Β. Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης) έτσι ώστε να γίνουν προσιτοί  και μεθεκτοί οι κρυμμένοι 
θησαυροί του. 

Στα πλαίσια της ευρύτερης επιμόρφωσης των
μαθητών μας σε θέματα θετικών επιστημών: 

 επισκεφθήκαμε το Μουσείο Ορυκτολογίας
και Πετρολογίας του Τμήματος  Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος καθώς και το
Ζωολογικό  Μουσείο του Βιολογικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών,

 παρακολουθήσαμε  το πρόγραμμα
ανακαλύπτοντας τη Χημεία (και άλλες
φυσικές επιστήμες) στον κόσμο του Χάρι
Πότερ του ιδρύματος Κατερίνας
Λασκαρίδη, και 

 περιηγηθήκαμε στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου τελειόφοιτοι
φοιτητές  ξενάγησαν στους χώρους της σχολής τους μαθητές και τις; 
μαθήτριες της Α Τάξης  μερικοί από τους οποίους φιλοδοξούμε να είναι σε 
λίγα χρόνια και οι ίδιοι  με τη σειρά τους φοιτητές σε αυτή την πολύ 
σημαντική για τη χώρα μας Πανεπιστημιακή σχολή.

Τέλος, οι μαθητές Τσέλιος Θωμάς και Χριστιανίδης Γιώργος, προετοιμάστηκαν και  
θα επιδείξουν  στις 24/05 το απόγευμα,   μερικά από τα πειράματα που 
επεξεργαστήκαμε στο εργαστήριό μας, στη διάρκεια της χρονιάς, όπως τον δύτη του 
Καρτέσιου, τον ατμοστρόβιλο και την κρήνη του  Ήρωνα, πειράματα διαστολής, 
πίεσης και ηλεκτρισμού καθώς και δύο διαδραστικά εκθέματα που αφορούν στην 
ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση απέναντι στο πρόβλημα της ρύπανσης των 
ωκεανών με πλαστικά.. 


