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ΣΟΥΟΙ

1.Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πόζν πνιύπιεπξα
ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηε
θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ.
2. Να θάλνπλ πεηξάκαηα κε θαζεκεξηλά πιηθά
ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζύλδεζε ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο καο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.
3.Η νξγάλσζε ζρνιηθνύ δηαγσληζκνύ πεηξακάησλ
κε θαζεκεξηλά πιηθά..

Μορφοποιημένος πίνακας

4.Η ζπκκεηνρή
ζηνλ ηνπηθό
δηαγσληζκό
πεηξακάησλ EUSO.
5. Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα
πεηξακαηηζηνύλ ζηε Ναλνηερλνινγία.
6. Η ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε πεηξακάησλκεηξήζεσλ κε ην Hydrobot ηνπ Οκίινπ
Καηλνηνκίαο.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩΝ

Καηαξρήλ γίλεηαη επίδεημε ησλ βαζηθόηεξσλ
νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνπο καζεηέο. ηε
ζπλέρεηα ζε θάζε ζπλάληεζε ν ππεύζπλνο
θαζεγεηήο παξνπζηάδεη θάπνην θαηλόκελν .Οη
καζεηέο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη πεηξακαηίδνληαη .
Δθηεινύλ έλα πείξακα, κεηξνύλ ή παξαηεξνύλ,
θαηαγξάθνπλ, επεμεξγάδνληαη ηηο κεηξήζεηο ηνπο ή
όζα θαηέγξαςαλ, θάλνπλ δηαγξάκκαηα όηαλ ηνπο
δεηείηαη, ππνινγίδνπλ πνζόηεηεο ή θπζηθά κεγέζε
, ππνινγίδνπλ ζθάικαηα, ζπκπεξαίλνπλ.
Άιιεο θνξέο πάιη νη καζεηέο πξνθαινύληαη λα
πξνηείλνπλ νη ίδηνη θάπνην πείξακα ώζηε λα
δηεξεπλήζνπλ θάπνην θαηλόκελν.
Οη άμνλεο δξάζεο ηνπ νκίινπ είλαη νη αθόινπζνη:
1. Πεηξάκαηα κε θαζεκεξηλά πιηθά.( Δμνηθείσζε
κε ηα όξγαλα κέηξεζεο- Σνπηθόο δηαγσληζκόο
EUSO- Γηαγσληζκόο Πεηξακάησλ- Γηαγσληζκόο
Γεκηνπξγηθώλ Πεηξακάησλ).
2. πλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν Καηλνηνκίαο γηα ηηο
κεηξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κε ην Hydrobot.
3. Πεηξάκαηα Ναλνηερλνινγίαο.

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ

3Ω

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

1. Internet
2. Φύιια Δξγαζίαο
3. nanoyou.eu, library-of labs.org
4. H.G. Bagaria et al.,”Self-assembly and
nanotechnology : real-time, hands-on, and safe
experiments for K-12 students”, Journal of
chemical Education(2011), 88, 609-614.
5. NANOYOU teachers training kit in nanoscience
and nanotechnologies, Module 2, Chapter1.
6. Σα βηβιίν ηνπ Θσκά Έληηζνλ κε ΔΤΚΟΛΑ ΚΑΙ
ΑΠΙΣΔΤΣΑ

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ,

Δθπαηδεπηηθέο

εθδόζεηο Γ. Α. Πλεπκαηηθνύ, Αζήλα 1996.

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
1.Η νξγάλσζε ζρνιηθνύ δηαγσληζκνύ πεηξακάησλ.
2.Η ζπκκεηνρή
ζηνλ ηνπηθό
δηαγσληζκό
πεηξακάησλ EUSO.
3.Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ην
Hydrobot.
4.Φύιια
Δξγαζίαο
γηα
ηα
πεηξάκαηα
Ναλνηερλνινγίαο.

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο:
θ.ιπ.

1. Σκήκα Φπζηθήο,
2. Σκήκα Βηνινγίαο
3. Σκήκα Υεκείαο

ΑΛΛΟ

ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΤ: «Πειρ-Ομαδόν»
Ο Όκηινο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά άηππα ηε

Μορφοποιημένος πίνακας

ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 θαη επίζεκα ηε
ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013. Μαζεηέο ηνπ Οκίινπ:
1.ζπκκεηείραλ

ζηνλ

ηνπηθό

Γηαγσληζκό

Πεηξακάησλ Φπζηθήο EUSO-2011 ( θαηέιαβαλ ηε
2ε ζέζε) θαη EUSO-2012..
2. ζπκκεηείραλ κε πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ζην
Μαζεηηθό πλέδξην ACSTAC -2012(1ν Βξαβείν)
θαη ACSTAC-2013.
3.

παξνπζίαζαλ

πεηξάκαηα

Φπζηθήο

ζηνπο

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζε καζεηέο γεηηνληθώλ
ζρνιείσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζηελ απιή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζην πιαίζην ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο
Γηνξηήο ,ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ
ζρνιείνπ ην 2012..
Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ πνπ δηαθξίζεθαλ ζην
δηαγσληζκό

EUSO-2011

ACSTAC-2012

έδσζαλ

θαη

ζην

ζπλέδξην

ζπλέληεπμε

,ζηνλ

ξαδηνθσληθό ζηαζκό FM100,6, ζηελ εθπνκπή
Φπζηθά Μαγηθά.
Σε

ζρνιηθή

ρξνληά

2012-2013

ν

όκηινο

ιεηηνύξγεζε κε καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη
καζεηέο ηνπ 10νπ θαη 18νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο.
Ασηή

ηη

ζτολική

τρονιά

ο

όμιλος

ζσνεργαζηεί με ηον Όμιλο Καινοηομίας.

θα

