
 

 

Σας πληροφορούµε ότι ο ∆ήµος Βόλου, ο ∆ήµος Νοτίου Πηλίου, το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονοµίας και ∆ιαστήµατος, συνδιοργανώνουν 

έκθεση σχετική µε το CERN, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο της 

Νέας Ιωνίας του ∆ήµου Βόλου από 27/04/2012 µέχρι και 07/05/2012.  

Θεωρούµε ότι η ως άνω έκθεση προσφέρεται και µπορεί να αξιοποιηθεί, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παραπάνω σχετικής, για διεξαγωγή «µαθήµατος 

εκτός φυσικών συνόρων του σχολείου». Το επιστηµονικό περιεχόµενο της 

έκθεσης µπορεί να συσχετισθεί µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) 

των παρακάτω µαθηµάτων (ενδεικτικά):  

• Χυµεία Β Γυµνασίου (άτοµα, µόρια, υποατοµικά σωµατίδια).  

• Φυσική Γ Γυµνασίου (πυρήνας και πυρηνικά φαινόµενα) 

• Χυµεία Α ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ (βασικές έννοιες, πίνακας περιοδικότητας των 

στοιχείων-δεσµοί),  

• Φυσική γενικής παιδείας Γ ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ (ατοµικά-πυρηνικά φαινόµενα),  

• Χυµεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΓΕΛ (ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων πίνακας 

περιοδικότητας των στοιχείων),  

• Στοιχεία Αστρονοµίας και ∆ιαστηµικής Β ΓΕΛ επιλογής (δοµή και εξέλιξη του 

σύµπαντος) 

Βαθµός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί µέχρι:  

Βόλος: 26-03-2012 

Αρ.Πρωτ.       Βαθµός Προτερ. 
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ΠΡΟΣ:              

Εκπαιδευτικούς κλ ΠΕ 04 

Σχολικών Μονάδων 

∆∆Ε Μαγνησίας 

Ταχ. Δ/νση:        Συγκρότημα Μουρτζούκου 

                             Χείρωνος & Επτά Πλατανιών 

Τ.Κ. – Πόλη:        380 01   Βόλος         

Ηλεκτρ. Δ/νση:   grss@dide.mag.sch.gr 

Πληροφορίες:     Αθηνά Κοντομήτρου 

Τηλέφωνο:           24210-47493, 24210-44420 (εσ 601) 

Τηλεομοιότυπο:  24210-50364 

ΚΟΙΝ: 1. Τµήµα Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  

2. ∆∆Ε Μαγνησίας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτική-∆ιδακτική Επίσκεψη σε έκθεση CERN»  

ΣΧΕΤ: «∆ιδακτικές Επισκέψεις και οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (ΚΥΑ Φ12/752/Γ1/866 ΦΕΚ 954 Β’ /1998) 



Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µάθηµα στην 

έκθεση, να συµπληρώσουν τον επισυναπτόµενο πίνακα και να µας τον 

αποστείλουν ηλεκτρονικά ή τηλεοµοιοτυπικά µέχρι και Παρασκευή 06/04/2012. 

Στη συνέχεια αφού ενηµερωθούν-επιµορφωθούν µε µέριµνα µας (διδακτική 

προσέγγιση) και της Οργανωτικής Επιτροπής (επιστηµονική προσέγγιση), τόσο για 

το περιεχόµενο της έκθεσης όσο και για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των 

αλληλεπιδραστικών εκθεµάτων της, να προσαρµόσουν τους διδακτικούς στόχους 

που θα θέσουν  ανάλογα µε την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των µαθητών τους.  

Χρήσιµο ενηµερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση και προετοιµασία του 

µαθήµατος στην έκθεση, τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους µαθητές 

υπάρχει στις ιστοσελίδες: 

• http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/index.html 

• http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/hands_on_cern/hoc_v21gr/inde

x.html 

• http://cern.ea.gr/ 

και στο ιστολόγιό µας:  http://blogs.sch.gr/psaranto/ Επικαιρότητα-Ανακοινώσεις 

& Προτάσεις διδασκαλίας/Η περιπέτεια της σύστασης της ύλης 

Παράλληλα όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  

εκτός ωρολογίου προγράµµατος, ως εκπαιδευτές-ξεναγοί τµηµάτων άλλων 

σχολείων και του κοινού, να επικοινωνήσουν µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Φυσικής και ∆ιδακτικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κο Βαβουγιό ∆ιονύσιο: 

6973412342 ή dvavou@uth.gr 

Το διαδικαστικό µέρος της διδακτικής επίσκεψης (προϋποθέσεις, έγκριση κλπ) 

περιγράφεται στην ανωτέρω σχετική, την οποία και επισυνάπτουµε 

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04 
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