
 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                                      

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

                            -----

Μαρούσι,  18/02/2019
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/24640/Δ2

ΠΡΟΣ:

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

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
των Διευθύνσεων Δ.Ε. Ν. Αττικής.
(μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. Ν. Αττικής
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και 
Δυτικής Αττικής, Πειραιά)

4. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια 
των Διευθύνσεων Δ.Ε. Ν. Αττικής.
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

5. Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής
Ευγένιος Ντελακρουά
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 7ου Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας 

Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 18431/Δ2/06-02-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 2690/06-02-2019 έγγραφό σας και τα συνημμένα σε αυτό, που αφορά 

στη διοργάνωση του 7ου Διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικής για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ          

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ                         
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

                             ----  

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά.

  Θεοδωράκου Β.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272

: 210-34.43.273
Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας



των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής, που διοργανώνει η Ελληνογαλλική Σχολή 

Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά σε συνεργασία με τη Διεύθυνσή σας, με θέμα «Ηλεκτρικό 

ρεύμα και ηλεκτρικά κυκλώματα» και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου των δημοσίων και ιδιωτικών 

Γυμνασίων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής και η συμμετοχή σε αυτόν είναι 

προαιρετική. 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις - επισκέψεις στην 

Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής. Η Φάση 1η: «Εξοικείωση με τη θεωρία και τα εργαστηριακά 

όργανα» θα διεξαχθεί στις 8 Απριλίου 2019.Οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν, μαζί με τους 

συνοδούς καθηγητές τους, θα επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη του σχολείου για μια σύντομη παρουσίαση 

και θεωρητική περιγραφή των εννοιών που έχουν διδαχθεί. Η Φάση 2η: «Διαγωνιστικό μέρος» θα 

διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2019.Οι συμμετέχοντες μαθητές θα διαγωνιστούν σε 3-4 εργαστηριακές 

ασκήσεις που θα περιλαμβάνουν: υλοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, μετρήσεις και επεξεργασία, 

γραφικές παραστάσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων, ερωτήσεις εμβάθυνσης. Τα θέματα του 

διαγωνισμού δημιουργούνται από την επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού η οποία στη λήξη της 

διαδικασίας αναλαμβάνει τη διόρθωση και τη βαθμολόγηση τους. 

 Το έπαθλο του διαγωνισμού θα είναι μια δωροεπιταγή για την βελτίωση των εργαστηριακών 

υποδομών του σχολείου που θα κερδίσει, η οποία θα συνοδεύεται από μια τιμητική διάκριση για τους 

συμμετέχοντες μαθητές.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα έχουν τελική ημερομηνία υποβολής την 20η Μαρτίου 2019 στις 15.00. 

Θα υπάρξει κλήρωση σε περίπτωση υποβολής πολλών αιτήσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν 

μαθητές από δεκατέσσερα (14) σχολεία της Αττικής το μέγιστο. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα ονόματα των μαθητών και μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

secdgymnase@lfh.gr ή με αποστολή στο fax: 211-3009122. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ 

Αθήνας στο τηλέφωνο 210-6084713 ή στο email: grekth@dide-v-ath.att.sch.gr , καθώς επίσης και με την 

κ. Τζίμα Άννα, Υπεύθυνη για τον διαγωνισμό καθηγήτρια Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγ. 

Παρασκευής, στο τηλέφωνο: 211-3009124 ή στο email: anna.tzima@lfh.gr .
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Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                  

                                                                 ΣΠΟΥΔΩΝ   Π.Ε.& Δ.Ε.

                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

  

               

                                                            

Εσωτερική Διανομή:

1. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης-Τμήμα Α’                                     

        2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’                          

             3. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-Τμήμα Α’  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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