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ΘΕΜΑ: Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
ΣΧΕΤ.: 1794/15-02-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ, με θέμα: «11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στην 
Καρδίτσα». 
 
 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επι-
στημών (Ε.Κ.Φ.Ε) Καρδίτσας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας 
διοργανώνουν για 11η συνεχή χρονιά εκδήλωση με πειράματα, αφίσες, κατασκευές, εργαστήρια, ομιλίες, 
θεατρικά και άλλα δρώμενα από το χώρο των Φυσικών Επιστημών.  
 Παρακαλούνται οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών να ενημερώσουν και να βοηθήσουν τους μαθη-
τές του σχολείου τους, ώστε να συμμετάσχουν, ατομικά ή ομαδικά, στην παραπάνω εκδήλωση με κάποιο 
πείραμα, κατασκευή, αφίσα, θεατρικό ή άλλο δρώμενο. Τουλάχιστον ένας καθηγητής ή μια καθηγήτρια θα 
συντονίζει την εργασία μιας ή περισσότερων ομάδων μαθητών.  
 Μετά από ανταλλαγή απόψεων που έγινε στη συνάντηση ΕΚΦΕ - Σχολικού Συμβούλου - εκπαιδευ-
τικών (βλ. σχετ.) σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αποφασίστηκε να αφιερώσουμε την εκδήλω-
ση: α) στον Ιωάννη Μπουρούτη (συγγραφέα βιβλίων Πειραμάτων Φυσικής) και β) στις εφαρμογές των 
Φυσικών Επιστημών στην καθημερινότητα. 
 Η εκδήλωση θα γίνει :   
α)  την Τρίτη,  15 Μαΐου  2018, στο 1 ο  ΕΠΑΛ  Καρδίτσας  (11η  στην Καρδίτσα ) ,  
β) την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 ,  στο 1ο  Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου  (7 η  στο Μουζάκι )   
 Παρακαλούνται οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλω-
ση συμμετοχής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Καρδίτσας με κοινοποίηση στο ΕΚΦΕ Καρ-
δίτσας το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018. Προϋπόθεση συμμετοχής κάποιου σχολείου 
είναι η ενυπόγραφη συμπλήρωση της δήλωσης με ανάληψη της σχετικής ευθύνης ότι τα πειράματα που 
θα παρουσιαστούν δεν έχουν καμιά επικινδυνότητα για όσους τα παρακολουθήσουν. 
 Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τις δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε α-
πευθυνθείτε στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας. 
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