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Aγαπητοί µας µαθητές συνεχίζουµε και εφέτος την προσπάθεια µας οργανώνοντας 

και αυτό το καλοκαίρι Θερινό θεµατικό Σχολείο  

 

 

Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας 

 

 

 

 

 



Έχοντας ήδη πραγµατοποιήσει µε µεγάλη επιτυχία, από το 2007 έως το 2016, 

εξήντα πέντε (65)   Θερινά Σχολεία ως Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στην Αίγινα, στα 

Γιαννιτσά, στην Ερέτρια, στη Ζάκυνθο, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιστιαία, στην 

Κεφαλονιά, στη Μεσσήνη και στην Παραµυθιά, συνεχίζουµε εφέτος µε την 

πραγµατοποίηση Θεµατικών Θερινών Σχολείων. 

 

Σκοπός του Θεµατικού θερινού σχολείου διττός. Αφ’ ενός η διδασκαλία για 

εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση της σχέσης Επιστήµης και Τέχνης, ώστε να 

καταστήσει τους µαθητές ικανούς να εκτιµούν τον φυσικό κόσµο και να κατανοούν τη 

συµβολή των Φυσικών Επιστηµών σ’ αυτόν, αφ‘ ετέρου η µέθεξή τους, στη 

διαµόρφωση του Κόσµου της Τέχνης, όπως αυτός δηµιουργήθηκε παράλληλα µε την 

άνθιση των Θετικών Επιστηµών, µε επισκέψεις σε σηµαίνοντες αρχαιολογικούς 

χώρους.  

Η συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ Επιστήµης και Τέχνης που συνέβαλε 

στη λήψη αποφάσεων σχετικών µε τις µεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα 

επέφερε, χρησιµοποιώντας την επιστηµονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήµατα και 

εξάγοντας συµπεράσµατα που βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, είναι το θεµιτό 

αποτέλεσµα. 

 

Στόχος του Θερινού σχολείου είναι οι µαθητές να µελετούν και να αξιολογούν τα 

δεδοµένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση και την πειραµατική διαδικασία, 

να χρησιµοποιούν την επιστηµονική γνώση και µέθοδο, καθώς και τις έννοιες που 

τις συνοδεύουν, να εφαρµόζουν τις γνώσεις στις ανυρώπινες δραστηριότητες, οι 

οποίες έχουν δηµιουργήσει µνηµεία ιδιαίτερου κάλλους, η µελέτη των οποίων δίνει 

ανεκτίµητες πληροφορίες, για τη δράση του ανθρώπου σε µεγάλες χρονικές 

περιόδους και έτσι αποκρυπτογραφούµε την ανθρώπινη οντότητα και το µεγαλείο 

των επιτευγµάτων της. 

 

Το πρόγραµµα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθηµερινά -

Επισκέψεις - Δρώµενα - Εκδροµές – Ψυχαγωγία 

 

• Σχολικά σεισµόµετρα και σχολικοί σεισµογράφοι 

• Ιόνια νησιά και σεισµικότητα 

• Μαθαίνουµε για τους σεισµούς 

• Εκδροµές στο Νυδρί, στην Βασιλική και στο Μεγανήσι 

• Περιήγηση στα σοκάκια της πόλης της Λευκάδας 



 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής: Βαθµός Προαγωγής µεγαλύτερος από 16 ή καλή 

κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικής των ετών 2016 - 2017. 

Κόστος: 150 € ανά άτοµο (συµπεριλαµβάνονται διαµονή, διατροφή, έντυπο υλικό, 

βεβαίωση παρακολούθησης ) για µαθητές εκτός Λευκάδας 

Κόστος: 25 € ανά άτοµο (συµπεριλαµβάνονται έντυπο υλικό, πρόχειρο γεύµα, 

βεβαίωση παρακολούθησης) για µαθητές Λευκάδας 

Προκαταβολή: 80 € 
Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση  στον ακόλουθο λογαριασµό στην τράπεζα 

Εurobank: 0026.0327.40.0200253706 IBAN:  GR240260327000040020025370  
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Την   αίτηση µαζί µε το καταθετήριο να τα αποστείλετε µε email στο 

eeftherina@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα 

 

Πληροφορίες-Εγγραφές 

Γεώργα     Αναστασία    15.00-19.00, 210-3635701 

 

. 

 


