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Κοηάνθσ (μζςω αρμόδιασ Διεφκυνςθσ) 

 

Θζμα: «Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ: “Πειραματίηομαι ςτο ςπίτι”». 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, το ΠΕΚΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 
και τα ΕΚΦΕ Γρεβενών και Κοηάνθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάγκθσ για δθμιουργικι απαςχόλθςθ των 
παιδιών ςτο ςπίτι προκθρφςςουν Μακθτικό Διαγωνιςμό Φυςικών Επιςτθμών με τίτλο 
«Πειραματίηομαι ςτο ςπίτι». 

Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ/μακιτριεσ Δθμοτικοφ (Ε’ και τ’ τάξθσ), Γυμναςίου 
(όλων των τάξεων) και Λυκείου (Α’ και Β’ τάξθσ) των Περιφερειακών Ενοτιτων Γρεβενών και 
Κοηάνθσ. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι προαιρετικι. Οι μακθτζσ/μακιτριεσ καλοφνται να 
βιντεοςκοπιςουν ζνα πείραμα Φυςικισ, Χθμείασ ι Βιολογίασ, που κα πραγματοποιιςουν με 
απλά υλικά που μποροφν εφκολα να βρουν ςτο ςπίτι τουσ. Σο video πρζπει να ζχει διάρκεια 
ζωσ 4 λεπτά και να περιζχει και τθ κεωρθτικι υποςτιριξθ του πειράματοσ. Σα μζλθ τθσ 
επιτροπισ αξιολόγθςθσ (υντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ04 Δυτικισ Μακεδονίασ, Τπεφκυνεσ 
ΕΚΦΕ Γρεβενών και Κοηάνθσ) κα κρίνουν με βάςθ τθν πρωτοτυπία, τθν παρουςίαςθ και τθ 
κεωρθτικι τεκμθρίωςθ του πειράματοσ. Προτείνεται οι μακθτζσ/μακιτριεσ να μθ φαίνονται ςτο 
video. To video πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυγκατάκεςθσ γονζα/κθδεμόνα για τθ 
ςυμμετοχι του μακθτι/τθσ μακιτριασ ςτον διαγωνιςμό (επιςυνάπτεται). 

Οι μακθτζσ μποροφν να αποςτείλουν τον ςφνδεςμο για το βιντεοςκοπθμζνο πείραμά τουσ και 
τθ ςυνοδευτικι διλωςθ ςυγκατάκεςθσ γονζα/κθδεμόνα ζωσ τισ 31 Μαϊου 2020 με e-mail ςτθ 
διεφκυνςθ  mail@ekfe.gre.sch.gr για τθν ΠΕ Γρεβενών και mail@ekfe.koz.sch.gr για τθν ΠΕ 
Κοηάνθσ. Σαυτόχρονα, πρζπει να ςυμπλθρώςουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον 
διαγωνιςμό εδώ.  

τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ οι μακθτζσ μποροφν να πάρουν ιδζεσ για πειράματα με απλά 
υλικά. 

1. Πειράματα φυςικισ με απλά υλικά                                                        
https://tinanantsou.wordpress.com                                     
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https://tinanantsou.wordpress.com/


 

 

2. Πειράματα Φυςικών Επιςτθμών με Τλικά Κακθμερινισ Χριςθσ  
https://drive.google.com/file/d/0Bxcx3Ed4MUg5S2JVOFFPVXhCQ0E/view                       

3. Πειράματα με απλά υλικά                                      
https://miataximapoiataxi.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  

Για οποιαδιποτε απορία μπορείτε να επικοινωνιςετε με το ΕΚΦΕ Κοηάνθσ και το ΕΚΦΕ Γρεβενών 
ςτα τθλζφωνα 2461024158 και 2462025670 αντίςτοιχα.  

Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
(δάςκαλοι και εκπαιδευτικοί ΠΕ04) να ενθμερώςουν τουσ μακθτζσ τουσ με όποιον τρόπο 
κεωροφν πιο πρόςφορο για τον ςκοπό αυτό. 

 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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