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"Οι μαθηηέρ εξηγούν ηα θςζικά θαινόμενα
με
πειπάμαηα,
καηαζκεςέρ
και
νέερ
ηεσνολογίερ"
Με ηελ εηήζηα εθδήιωζε ζηηο 18/5/2022 νινθιεξώζεθαλ νη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. Καπδίηζαρ (Επγαζηηπιακό
Κένηπο Φςζικών Επιζηημών) ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία
ηνπ Ν. Καξδίηζαο.
Με ηίηιν: "Οι μαθηηέρ εξηγούν ηα θςζικά θαινόμενα με
πειπάμαηα, καηαζκεςέρ και νέερ ηεσνολογίερ", πάλω από
150 καζεηέο, ζε έλα πνιύ όκνξθν ρώξν ζην Παπζίιππν, έμω
από ην 3ν/13ν Δεκνηηθό εθηέιεζαλ θαη εμήγεζαλ πεηξάκαηα,
δεκνζηνπνίεζαλ ηηο δεκηνπξγίεο-θαηαζθεπέο ηνπο θαη έδεημαλ
δξαζηεξηόηεηεο κε λέεο ηερλνινγίεο, ζε άιινπο καζεηέο αιιά
θαη ζην θνηλό ηεο πόιεο θάζε ειηθίαο πνπ πεξλνύζε από ηνλ
πεδόδξνκν. Σην ηέινο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνύο κνηξάζηεθε κηα αθίζα ηνπ Χεκηθνύ ζπγγξαθέα
Μαλώιε Κνπιηθέηε, κε ηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ηωλ ζηνηρείωλ ζηε
Χεκεία, κηα πξνζθνξά ηνπ ΕΚΦΕ.
Η ραξά ηωλ καζεηώλ κεηά από 2 ρξόληα παλδεκίαο ζηελ
δωληαλή δξάζε αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
ηνπο, ήηαλ πξνθαλήο θαη θπζηθά αλαδείρζεθε πόζν
ζπλδεδεκέλνη ζέινπλ λα είλαη κε ην πείξακα θαη ηελ
εθεπξεηηθόηεηα ζπλεξγαδόκελνη κεηαμύ ηνπο.
Η εθδήιωζε πνπ δηνξγάλωζε ην Ε.Κ.Φ.Ε Καξδίηζαο ζε
ζπλεξγαζία
κε
ηα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
(Πεξηθεξεηαθά
Κέληξα
Εθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ) Θεζζαιίαο, ηελ Δεςηεποβάθμια
θαη Ππυηοβάθμια εθπαίδεπζε Καξδίηζαο θαη γηα θέηνο ήηαλ
αθηεξωκέλεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο κεηαδόζεθε Live, κε ηελ
δωξεάλ πξνζθνξά ηνπ KarditsaLiveStreaming.
Σηελ εθδήιωζε πνπ έγηλε, μελαγήζεθαλ ν Δηεπζπληήο ηεο
Δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
Συκπάηηρ
Παππάρ,
ν
ζπληνληζηήο
εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ
ηεο
Δεπηεξνβάζκηαο
Νικόλαορ Διαμανηήρ, ν ππεύζπλνο ΚΠΕ (κε ζπκκεηνρή)

Ανηώνηρ Νηάνηρ, κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ν
αληηδήκαξρνο εζεινληηζκνύ Θεόδυπορ Θεοδυπόποςλορ.
Όινη δώζακε ξαληεβνύ γηα ζπλέρηζε κε λέεο δξαζηεξηόηεηεο
ζηηο Θεηηθέο Επηζηήκεο ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.
Άλλες παράλληλες εκδηλώζεις ηου ΕΚΦΕ:
1. Τν "Σσολείο πειπαμάηυν" για μαθηηέρ Γςμναζίος πνπ
έγηλε ζην ρώξν ηνπ ΕΚΦΕ δηάξθεηαο 4 εβδνκάδωλ από ηνλ
ππεύζπλν Αξ. Γθάηζε,
2. Η επίζκετη ηος γευπονικού ημήμαηορ ηος 2ος ΕΠΑΛ
Καπδίηζαρ, ζην ηκήκα "Δαζολογίαρ, επιζηημών Ξύλος και
ζσεδιαζμού", ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηνλ πξόεδξν ηνπ
ηκήκαηνο κ. Ιυάννη Παπαδόποςλο πος ελεκέξωζε ηνπο
καζεηέο γηα ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο ζρνιήο θαη ηηο πνιπάξηζκεο
πξννπηηθέο εμέιημεο. Σηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ηνπ γεωπνληθνύ
ηκήκαηνο μελαγήζεθαλ από ηνλ θαζεγεηή ηεο ζρνιήο θ.
Κωλζηαληίλν Νηλίθα ζηα ζύγρξνλα εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ θαη
3D απεηθόληζεο πνπ πξαγκαηηθά ηνπο εληππωζίαζαλ.

Σςμμεηείσαν:
Τα ζρνιεία:

1ν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Καξδίηζαο
2ν Γπκλάζην Καξδίηζαο
4ν Γπκλάζην Καξδίηζαο
5ν Γπκλάζην Καξδίηζαο
7ν Γπκλάζην Καξδίηζαο
1ν Πεηξακαηηθό ΓΕΛ Καξδίηζαο
3ν ΓΕΛ Καξδίηζαο
5ν ΓΕΛ Καξδίηζαο
Τν ΚΠΕ Μνπδαθίνπ
Σπκκεηείρε επίζεο ην ηκήκα Δαζνινγίαο, Επηζηεκώλ Ξύινπ &
Σρεδηαζκνύ κε αθίζεο θαη πιεξνθνξηαθό πιηθό.

Γηα ηελ δηνξγάλωζε:
Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίηζας
Αριζηείδης Γκάηζης, Φυζικός MSc

Δείηε ηο βιβλίο ηηρ πποηγούμενηρ εκδήλυζηρ:
https://ekfe.kar.sch.gr/keimena/biblia_ekfe/ekdilwseis
-fe/ekdilosi2019.pdf

