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ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ Β΄,Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ 

•     ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 2-6 Ιουλίου στο Κατάκολο. 

•     ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 21-25 Ιουνίου στην Αίγινα. 

•     ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 26-30 Αυγούστου στην Αίγινα. 

•     ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 26-31  Αυγούστου  στην Κεφαλονιά. 

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 31 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου στο Λουτράκι. 
 
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι ένας Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί επιστήμονες της Φυσικής και άλλων 
σχετιζόμενων κλάδων .Εκτός των τυπικών και καθιερωμένων υποχρεώσεων  της προς την επιστημονική κοινότητα διοργανώνει συνέδρια, συμπόσια σεμινάρια, 
ημερίδες και εκδηλώσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και θερινά σχολεία  στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει τις 
επιστημονικές δραστηριότητες. 

AΓΑΠΗΤΟΙ  μας  μαθητές συνεχίζουμε  και εφέτος  την προσπάθεια μας οργανώνοντας και αυτό το καλοκαίρι, Θερινά Θεματικά Σχολεία.  Έχοντας ήδη 
πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία, από το 2007 εως το 2017, εξήντα πέντε (65)  Θερινά Σχολεία ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών θα οργανώσει  και φέτος.  
Σκοπός  του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές   ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη 
αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας 
ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στόχος του Θερινού σχολείου είναι επίσης να μελετούν και να αξιολογούν τα 
δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση,  την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες 
που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα θερινά σχολεία της Ε.Ε.Φ. απευθύνονται σε απόφοιτους της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και  Α΄και Β΄τάξης Λυκείου και θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή 
πανεπιστημιακών δασκάλων. 

Τα θέματα της Φυσικής που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα: 

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ  
α) Μηχανική & Εφαρμογές   β) Ηλεκτρομαγνητισμός γ) Σχετικότητα  δ)  Κβαντική Φυσική ε) Κοσμολογία  ζ) Τοπολογία & Περιβάλλον στ) Αστροφυσική  

θ) Αστρονομία ι) Νανοτεχνολογία και εφαρμογές της  κ)  Cern. 

Τα παραπάνω θέματα θα πλαισιωθούν από μια σειρά πειραμάτων που σκοπό  έχουν να εισαγάγουν τον μαθητή στην πειραματική μέθοδο απόκτησης και ελέγχου 
της γνώσης.  

 Το πρόγραμμα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθημερινά: 

10.00 - 11.30   : Πρωινή Διάλεξη, 12.00 - 13.30  : Μεσημεριανή διάλεξη 
19.30 - 21.00  : Δραστηριότητα –Πειραματικές Δραστηριότητες Επισκέψεις-δρώμενα –εκδρομές-ψυχαγωγία 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βαθμός Προαγωγής μεγαλύτερος από 15 ή 
καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής των ετών 2017- 2018 . 
Κόστος:180 € ανά άτομο για όλες τις πόλεις (συμπεριλαμβάνονται διαμονή, διατροφή, έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης ) 
Κόστος:20 € ανά άτομο (συμπεριλαμβάνονται παρακολούθηση , έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης) 

Ποσό προκαταβολής 50 ευρώ με τον κωδικό ΚΕ 81 

Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση  στον ακόλουθο λογαριασμό στην τράπεζα Εurobank :0026.0327.40.0200253706 IBAN:  GR2402603270000400200253706 
με κωδικό ΚΕ 81 και στη συνέχεια να αποστείλετε το καταθετήριο με email στο eeftherina@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα. 

Περισσότερες  Πληροφορίες - Εγγραφές 
Γεώργα  Αναστασία 15.00-19.00,210-3635701,6979774903 email:eeftherina@gmail.com  
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