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  ΘΕΜΑ: «4
th

 International Particle Physics Masterclasses »  

  (Προχωρηµένα µαθήµατα Φυσικής Σωµατιδίων για µαθητές Λυκείου και για εκπαιδευτικούς 

κλάδου ΠΕ4) 

 

  Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωµατιδίων (European Particle-Physics Outreach Group, 

EPPOG ) διοργανώνει και εφέτος από τις  28 Φεβρουαρίου ώς τις 14 Μαρτίου 2008:  

 

«4
th

 International Particle Physics Masterclasses » 

  (Προχωρηµένα µαθήµατα Φυσικής Σωµατιδίων για µαθητές Λυκείου  

και για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ4) 

 

  Το Μάρτιο του 2008, 2500 περίπου µαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικοί (κλάδου ΠΕ4, ειδικότητας 

Φυσικού) από 18 Ευρωπαϊκές χώρες θα προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τον κόσµο των 

στοιχειωδών σωµατιδίων. Χρησιµοποιώντας τα εργαστήρια 70 περίπου πανεπιστηµίων και 

ερευνητικών κέντρων για µία ηµέρα, θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από ερευνητικά ενεργούς 

επιστήµονες και θα πραγµατοποιήσουν µετρήσεις πάνω σε πραγµατικά δεδοµένα από πειράµατα 

φυσικής σωµατιδίων. Η ισοδυναµία µάζας και ενέργειας, που εισήγαγε ο Αϊνστάιν, γίνεται πολύ 

καλύτερα αντιληπτή όταν εφαρµόζεται στην πράξη. Στο τέλος αυτής της ηµέρας, όπως γίνεται µε όλες 

τις διεθνείς συνεργασίες, οι συµµετέχοντες από διαφορετικές χώρες µαθητές και εκπαιδευτικοί θα 

συνοµιλήσουν (µέσω διαδικτύου) για να συζητήσουν θέµατα που προέκυψαν κατά τις µετρήσεις 

καθώς και για να συνδυάσουν τα αποτελέσµατά τους. 

  Η Ελληνική Οµάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωµατιδίων σε συνεργασία µε το ΕΚΦΕ Αιγάλεω, θα 

διοργανώσουν και τις φετεινές Ελληνικές εκδηλώσεις στα εξής ελληνικά Πανεπιστήµια/Ιδρύµατα:  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (28 Φεβρουαρίου) που θα δεχθεί 90 µαθητές, 

ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (4 Μαρτίου) που θα δεχθεί 40 µαθητές,  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (4 Μαρτίου) που θα δεχθεί 120 µαθητές,  



Πανεπιστήµιο Κρήτης (8 Μαρτίου),  

Πανεπιστήµιο Αθήνας (12 Μαρτίου) που θα δεχθεί 60 µαθητές και 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1 Μαρτίου) που θα δεχθεί 25 καθηγητές κλάδου ΠΕ4, ειδικότητας  

Φυσικού. 

    Οι µαθητές που θα συµµετέχουν στην εκδήλωση, πρέπει να είναι στην Γ΄ ή Β΄ Λυκείου, Θετικής  ή 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, να έχουν βασικές γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

Αγγλικών (επιπέδου Lower). Για να µπορέσουν να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, 

οι οµάδες των µαθητών κάθε σχολείου θα είναι πενταµελής. Αν οι µαθητές, που θα  εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον, είναι περισσότεροι από 220 (για το νοµό Αττικής και Πειραιά), η επιλογή των σχολείων 

θα γίνει µε κλήρωση. Τα σχολεία θα κληρωθούν, αναλογικά µε τις προτιµήσεις που θα δηλωθούν, 

κατά ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι ∆ιευθύνσεις 

και όλοι οι τύποι σχολείων (δηµόσια και ιδιωτικά). Επίσης, το 50% των σχολείων θα είναι σχολεία που 

οι µαθητές τους δεν είχαν συµµετάσχει στην περσινή ανάλογη εκδήλωση. 

  Παρακαλούνται οι συνοδοί καθηγητές, κλάδου ΠΕ4, να δηλώσουν τα ονόµατα πέντε µόνο µαθητών 

τους  (και τριών αναπληρωµατικών) που θα ήθελαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, συµπληρώντας 

την ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής, στη διεύθυνση: 

http://www.physics.ntua.gr/MC_2008/Application_Form.php  έως τις 17 Φεβρουαρίου.  

  Οι εκπαιδευτικοί, στις 1 Μαρτίου 2008, θα ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραµµα µε τους µαθητές. Αν οι 

εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι περισσότεροι από 25, η σειρά επιλογής τους θα 

είναι ως εξής: ένας εκπαιδευτικός από τα σχολεία που θα κληρωθούν για να συµµετάσχουν στην 

εκδήλωση, οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, οι Σχολικοί Σύµβουλοι κλάδου ΠΕ4, εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων 

που οι µαθητές τους δεν κληρώθηκαν για να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις των µαθητών. Αν ο 

αριθµός των τελευταίων είναι µεγαλύτερος από τις διαθέσιµες θέσεις, θα διενεργηθεί κλήρωση µε τις 

ίδιες προϋποθέσεις που θα γίνει η κλήρωση για τους µαθητές. Παρακαλούνται, όσοι επιθυµούν να 

συµµετέχουν, να το δηλώσουν συµπληρώντας την ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής, στη διεύθυνση: 

http://www.physics.ntua.gr/MC_2008/Application_Form_Teachers.php έως τις 17 Φεβρουαρίου.  

   Ανακοινώσεις για την εκδήλωση και η όλη ανωτέρω διαδικασία θα αναρτώνται σταδιακά στην 

ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/MC_2008/ 

  Οι διευθυντές των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε οι εκπαιδευτικοί του 

κλάδου ΠΕ4 να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο του παρόντος ενυπογράφως. 

 

Η Υπεύθυνη                                                                                    Ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω                                                                    της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας    

 

 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου                                                                              Ιωάννης Τζαννίνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


