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δώδεθα (12) κόληκα θαη νρηώ (8) κε παξνπζία
όπνηε ηνπο ην επέηξεπαλ νη εμσζρνιηθέο ηνπο
δξαζηεξηόηεηεο.

ΣΟΥΟΙ
ΑΡΥΙΚΑ

ΠΟΤ

ΣΔΘΗΚΑΝ 1.Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πόζν πνιύπιεπξα
ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ πεηξάκαηνο ζηε
θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ.
2.Η ζπκκεηνρή
ζηνλ ηνπηθό
δηαγσληζκό
πεηξακάησλ EUSO.
3. Να θάλνπλ πεηξάκαηα κε θαζεκεξηλά πιηθά
ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζύλδεζε ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο καο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.
4. Η νξγάλσζε ζρνιηθνύ δηαγσληζκνύ πεηξακάησλ
κε θαζεκεξηλά πιηθά..
5. Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα
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πεηξακαηηζηνύλ ζηε Ναλνηερλνινγία.
6. Η ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε πεηξακάησλκεηξήζεσλ κε ην Hydrobot ηνπ Οκίινπ
Καηλνηνκίαο.
Καηαξρήλ έγηλε επίδεημε ησλ βαζηθόηεξσλ
νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνπο καζεηέο. ηε
ζπλέρεηα ζε θάζε
ζπλάληεζε
ε ππεύζπλε
θαζεγήηξηα παξνπζηάδεη θάπνην θαηλόκελν .Οη
καζεηέο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πξνρσξνύζαλ
ζηελ εθηέιεζε θάπνηνπ πεηξάκαηνο. ηε δηάξθεηα
ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο: κεηξνύλ
ή παξαηεξνύλ, θαηαγξάθνπλ, επεμεξγάδνληαη ηηο
κεηξήζεηο ηνπο ή όζα θαηέγξαςαλ, θάλνπλ
δηαγξάκκαηα όηαλ ηνπο δεηείηαη, ππνινγίδνπλ
πνζόηεηεο ή θπζηθά κεγέζε , ππνινγίδνπλ
ζθάικαηα, ζπκπεξαίλνπλ ζπλδένληαο ην θπζηθό
θαηλόκελν κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο
Σα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζηε 1ε θάζε ήηαλ
ζηνρεπκέλα ώζηε νη καζεηέο λα εμνηθεησζνύλ κε
ηα όξγαλα θαη ηηο ζπζθεπέο αιιά θαη κε ηελ
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα
ζπκκεηέρνπλ ζην ηνπηθό δηαγσληζκό Πεηξακάησλ
EUSO.
ηε 2ε θάζε νη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ από ηελ θ.
ηακαηία Αξηέκε (ππνςήθηα Γηδάθηνξα ηνπ
Σκήκαηνο Φπζηθήο ) γηα ην ζπίηη κεδεληθήο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη κέζσ ηεο
πιαηθόξκαο
escience.web.auth.gr/zeroenergyhouse
γλώξηζαλ
ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή
απόθξηζε
ελόο
ζπηηηνύ.
Γύν
νκάδεο
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε θαηαζθεπή ηεο καθέηαο
ηνπ ρνιείνπ κε πιηθά πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη ώζηε
λα κεησζνύλ νη ελεξγεηαθέο απώιεηεο ηνπ θηεξίνπ.
Γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηε καθέηα νη καζεηέο
κέηξεζαλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξρηηέθησλ
εθπαηδεπηηθόο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ θ.
Αλζνύια Μαΐδνπ ζρεδίαζε ηηο όςεηο ηνπ θηεξίνπ.
Δπίζεο νη καζεηέο βξήθαλ ην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ
θηεξίνπ.
Μηα ηξίηε νκάδα δεκηνπξγεί ηξία όκνηα ζπίηηα από
καθεηόραξην, κπιέ θειηδνι θαη πιίλζν. θνπόο
ηνπο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηξηώλ
ζπηηηώλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
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πεξηβάιινληνο.
Σέινο, κηα ηέηαξηε νκάδα πξνζπαζεί λα
παξαζθεπάζεη ζην εξγαζηήξην ιεπηά πκέληα πάλσ
ζε επηθάλεηα pet-ito θαη λα δηαπηζηώζεη ηηο
ειεθηξνρξσκηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαζ όηη
ειεθηξνρξσκηθά πκέληα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα
«έμππλα παξάζπξα». Η νκάδα απηή ζπκκεηείρε
θαη ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ηεο Α Λπθείνπ κε
ζέκα ηελ Ναλνηερλνινγία. Οη δπζθνιίεο πνπ
ζπλάληεζαλ νη καζεηέο αιιά θαη ε γεληθόηεξε
ζηάζε ηνπο ζηε δηάξθεηα ελόο νκνινγνπκέλσο
δύζθνινπ πεηξάκαηνο έδσζαλ ζεκαληηθέο
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο θαζεγεηέο γηα ηελ
παξνπζίαζε θαη εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απηνύ
από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην
ζπγθεθξηκέλν project.
Σόζν ε νκάδα πνπ θαηαζθεύαζε ηα ηξία ζπίηηα
όζν θαη ε νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηα ιεπηά
πκέληα εξγάζηεθαλ πνιιέο επηπιένλ ώξεο από ηηο
ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ. Η κειέηε απηή ηνπο
νδήγεζε ζηε παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζην Μαζεηηθό
πλέδξην ACSTAC.
ηηο αξρέο Μαξηίνπ νη καζεηέο ηνπ Οκίινπ
ζπκκεηείραλ είηε σο δηαγσληδόκελνη είηε σο
εζεινληέο ζην 2ν Γηαγσληζκό Γεκηνπξγηθώλ
Πεηξακάησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ γηα ηα Λύθεηα
πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ρνιείν καο.
ηε ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Οκίινπ γη απηή ηε ρνιηθή ρξνληά ηα κέιε ηνπ
Οκίινπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ
εθπαίδεπζε ηνπο ζε εύθνια αιιά εληππσζηαθά
πεηξάκαηα ηα νπνία θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηα ηέιε
Μαξηίνπ ζηελ απιή ηνπ ρνιείνπ. Σα πεηξάκαηα
παξαθνινύζεζαλ καζεηέο Λπθείνπ από ην
Γπκλάζην Λεηςώλ κε Λπθεηαθέο ηάμεηο θαη
καζεηέο ησλ γεηηνληθώλ ζρνιείσλ. Δπίζεο ηα
παξαθνινύζεζαλ θαη θαζεγεηέο όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ.
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΟΤ

1.

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
2.
3.

1.Σα κέιε ηνπ Οκίινπ βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή
ηνπ 2νπ Γηαγσληζκνύ Γεκηνπξγηθώλ Πεηξακάησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ γηα ηα Λύθεηα.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ

2.Οξγάλσζαλ θαη παξνπζίαζαλ « Σα Φπζηθά
Μαγηθά» ζηελ απιή ηνπ ρνιείνπ
1.Σνπηθόο Γηαγσληζκόο Πεηξακάησλ EUSO-

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΓΡΑΔΙ

Οκάδα κέιε ηνπ Οκίινπ: 1ε ζέζε ζηε Φπζηθή κε
βαζκνινγία 100/100.
2. 4o Μαζεηηθό πλέδξην ACSTAC: Μία νκάδακέιε ηνπ Οκίινπ απέζπαζε ην βξαβείν ηεο
θαιύηεξεο εξγαζίαο ηνπ πλεδξίνπ. Σν ζέκα ηεο
εξγαζίαο ήηαλ: «Σα Λεπηά Τκέληα ζηε
Ναλνθιίκαθα θαη νη Δθαξκνγέο ηνπο. Παξαγσγή
Λεπηώλ Τκελίσλ ζην ρνιηθό Δξγαζηήξην.»
3.2νο Γηαγσληζκόο Γεκηνπξγηθώλ Πεηξακάησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ γηα ηα Λύθεηα- Οκάδεο κέιε
ηνπ Οκίινπ: 1ν Βξαβείν ζηε Φπζηθή
θαη 3ν Βξαβείν ζηε Υεκεία.
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ

Οη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξνη
ώζηε λα είλαη εθηθηή ε επίηεπμε ηνπο. Όπσο
θαίλεηαη δελ έγηλε εθηθηή εθηέιεζε πεηξακάησλ κε
ην Hydrobot ηνπ Οκίινπ Καηλνηνκίαο ιόγσ
έιιεηςεο ρξόλνπ .
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