
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,                  27/08/2019
   Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/132489/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Πελοποννήσου.

2. Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας
3. Γραφείο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

(μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου)

3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ν. Μεσσηνίας.
(μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.)  

ΘΕΜΑ: Πειραματικές Επιδείξεις Φυσικών Επιστημών 2020 για μαθητές/τριες Δ.Ε. του Ν. Μεσσηνίας – 

σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 122109/Δ2/29-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 19-06-2019 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση 

μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Πειραματικές Επιδείξεις Φυσικών Επιστημών 2020» για μαθητές/τριες 

Δ.Ε. Νομού Μεσσηνίας, σχολικού έτους 2019-2020, και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 
Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας
Κ. Σωτηροπουλου Άννα
mail@ekfe.mes.sch.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:mail@ekfe.mes.sch.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, που διοργανώνετε την Παρασκευή 08-05-2020 και το Σάββατο 09-

05-2020. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η ουσιαστική ενασχόληση των μαθητών/τριών με την 

επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή μέσα 

από μία ευχάριστη διαδικασία. 

Τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μεσσηνίας μπορούν να συμμετέχουν στη δράση 

αυτή είτε με τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών που θα εμπλακούν διαγωνιστικά είτε με επισκέψεις 

μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα 

παρουσιάζουν, στην επιτροπή του διαγωνισμού και το κοινό, ένα πείραμα δικού τους σχεδιασμού.

Για κάθε τριμελή ομάδα μαθητών/τριών που θα συμμετέχει, θα πρέπει να συμπληρωθεί και  να 

αποσταλεί στο mail του Ε.Κ.Φ.Ε. (mail@ekfe.mes.sch.gr), ως την Τετάρτη 08-04-2020, το έντυπο 

συμμετοχής με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών, τον τίτλο του πειράματος, την περιγραφή του 

πειράματος και τα όργανα και τα υλικά που επιθυμούν να τους διατεθούν από το Ε.Κ.Φ.Ε..

Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια των πειραματικών επιδείξεων, θα 

βρίσκονται στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. από τις 10:00 π.μ. ως 1:30 μ.μ. την Παρασκευή 08-05-2020 και 12:00 

μ.μ. – 2:00μ.μ. το Σάββατο 09-05-2020, για να εκτελούν και να περιγράφουν το πείραμά τους στους/στις 

επισκέπτες/τριες και οφείλουν να έχουν μαζί τους τα όργανα και τα υλικά που θα χρειαστούν, εκτός κι 

αν έχουν ζητήσει να τους διατεθούν από το Ε.Κ.Φ.Ε. . Την Παρασκευή θα μπορούν να παρακολουθήσουν 

τις πειραματικές επιδείξεις μαθητές/τριες σχολείων που το επιθυμούν στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων, ενώ το Σάββατο οι συγγενείς και φίλοι/ες των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν, καθώς 

και το μεσσηνιακό κοινό.

Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες ομάδες μαθητών/τριών Γυμνασίου και οι τρεις καλύτερες 

ομάδες μαθητών/τριών Λυκείου με κριτήρια τη γνώση του θέματος που διαπραγματεύονται, τη 

δεξιότητα της ομάδας στην εκτέλεση του πειράματος, την πληρότητα, την πρωτοτυπία. Επιπλέον, θα 

λάβει το βραβείο του κοινού μέσω ψηφοφορίας η ομάδα μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λυκείου που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

Η Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τους Άννα Σωτηροπούλου (Διδάκτορα 

Φυσικό, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας), Διονύσιο Καρούνια (Φυσικό, καθηγητή 6ου ΓΕ.Λ. Καλαμάτας), 

Νικόλαο Κάστανο (Διδάκτορα Γεωλόγο, καθηγητή Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας), Πελαγία Κάτσου 

(Βιολόγο, καθηγήτρια 3ου ΓΕ.Λ. Καλαμάτας), Δημήτριο Κελεφιώτη (Διδάκτορα Βιολόγο, Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πελοποννήσου), Ιωάννα Σπανού (Χημικό, καθηγήτρια 4ου ΓΕ.Λ. 
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Καλαμάτας), Νικόλαο Μπασακίδη (Φυσικό, καθηγητή 2ου  ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου 

Καλαμάτας) και Δημήτριο Κυριαζή (Φυσικό, συνταξιούχο εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.01).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/μαθητριών να είναι προαιρετική, 

 να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/μαθητριών, 

 η προετοιμασία των τριμελών ομάδων και οι επισκέψεις των σχολείων στο ΕΚΦΕ να 

πραγματοποιηθούν με τη μικρότερη δυνατή παρακώλυση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω μαθητικές 

επιδείξεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ              

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.       ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                     

2. Δ/νση Υποστήριξης Εκ/κών Προγρ/των και Εκ/σης 

για την Αειφορία, Τμήμα Β΄

3. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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