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Θζμα: Ολοκλήρωςη τησ δράςησ “Διαγωνιςμόσ Βιντεοςκοπημζνων Πειραμάτων”
Ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία ο “Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Βιντεοςκοπθμζνων Πειραμάτων” που διοργάνωςε
θ ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2021-22.
υμμετείχαν 71 ςχολικζσ μονάδεσ από όλθ τθν Ελλάδα με 121 βιντεοςκοπθμζνα πειράματα Φυςικισ,
Χθμείασ και Βιολογίασ. υνολικά ενεπλάκθςαν 460 μακθτζσ και μακιτριεσ και 107 εκπαιδευτικοί. Οι
δραςτθριότθτεσ που υποβλικθκαν ιταν πολφ ενδιαφζρουςεσ ωσ εργαςτθριακζσ προτάςεισ και
εντυπωςιακζσ ωσ υλοποιιςεισ, αναδεικνφοντασ για άλλθ μια φορά τθ κεμελιϊδθ ςθμαςία του
“πειράματοσ” ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, παράλλθλα με τθν αξία τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ
των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Σο απαιτθτικό ζργο τθσ αξιολόγθςθσ του υποβλθκζντοσ υλικοφ το ανζλαβε ομάδα 22
αξιολογθτϊν/υπεφκυνων Ε.Κ.Φ.Ε., ςφμφωνα με τα κριτιρια που είχαν εξαρχισ οριςκεί κατά τθν
ανακοίνωςθ του διαγωνιςμοφ. Ζτςι προζκυψε θ ακόλουκθ ομάδα των τριϊν video με τθν υψθλότερθ
μοριοδότθςθ:
●
Αικίνιο: Παραςκευι, Χθμικζσ και Βιολογικζσ Ιδιότθτεσ (Χθμεία-Βιολογία): ΓΕ.Λ. Ν. Αλικαρναςςοφ
●
Πόςο πλεονεκτοφν οι μάςκεσ Ν95/ΚΝ95 ζναντι των άλλων τφπων μαςκών ; (Βιολογία): 4ο ΓΕ.Λ.
Κορυδαλλοφ
●
Ζυγίηοντασ με... μοιρογνωμόνιο και με χρονόμετρο! (Φυςικι): 1ο ΓΕ.Λ. Σαλαμίνασ.
φμφωνα και με τθν αρχικι προκιρυξθ, ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των παραπάνω ςχολείων κα
απονεμθκοφν τα βραβεία που εξαςφάλιςε θ ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. μζςα από ευγενι δωρεά του Ιδρφματοσ
Μποδοςάκθ, ενϊ ςε όλουσ/εσ που ςυμμετείχαν κα αποςταλοφν ζπαινοι ςυμμετοχισ.
Σο ςφνολο του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε κα είναι δθμόςιο μζςω του καναλιοφ YouTube τθσ
ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. (και των επιμζρουσ καναλιϊν των δθμιουργϊν), κακϊσ κεωροφμε ότι είναι υψθλισ
εκπαιδευτικισ αξίασ για τα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο Λφκειο.
Ευχαριςτοφμε τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που υποςτιριξαν τισ υλοποιιςεισ των δραςτθριοτιτων και
ςυγχαίρουμε τισ μακθτικζσ ομάδεσ για το εξαιρετικό υλικό που δθμιοφργθςαν.
Με εκτίμθςθ,
Για το Δ.. τθσ ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.
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