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ΠΡΟΣ: Τους καθηγητές κλάδου ΠΕ04 όλων
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων
∆/θµιας Εκπ/σης του Νοµού µας.

Θέµα : ∆ιαγωνισµός κατασκευών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Παράρτηµα µας αποφάσισε να διοργανώσει κι εφέτος το «∆ιαγωνισµό
Κατασκευών Φυσικής» σε συνεργασία µε το Φυσικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Ηρακλείου και το 2ο
ΕΚΦΕ Ηρακλείου.
Οι στόχοι του διαγωνισµού, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του αναφέρονται
στην προκήρυξη που σας στέλνουµε. Είναι όµως αυτονόητο ότι χωρίς τη δική σας
συνδροµή είναι αδύνατο να επιτύχει. Γι’ αυτό µε την επιστολή µας αυτή σας παρακαλούµε να υποστηρίξετε και να διευκολύνετε την υλοποίηση της.
Ειδικότερα σας παρακαλούµε :
 Να ανακοινώσετε σε κάθε τµήµα τάξης που µπορεί να συµµετέχει την Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, διασαφηνίζοντας τυχόν απορίες τους.
 Να παροτρύνετε τους µαθητές σας να δηλώσουν συµµετοχή στο διαγωνισµό,
έστω και αν το σχολείο στερείται εργαστηρίου φυσικής. Οι µαθητές που θα
λάβουν µέρος θα έχουν στη διάθεση τους το εργαστήριο του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, αλλά θα µπορούν να εργαστούν και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.
 Να συµπληρώσετε το έντυπο δήλωσης συµµετοχής των µαθητών του σχολείου
σας και να µας το στείλετε µέχρι τη Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2009.
 Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν να βοηθήσετε και οι ίδιοι τους µαθητές
σας συζητώντας µαζί τους ιδέες για κατασκευές, συµβουλεύοντας τους στον
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τρόπο υλοποίησης και παρακολουθώντας την πορεία της µέχρι την ολοκλήρωση της.
Η Επιτροπή καθοδήγησης θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια
χρειαστείτε.
Στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος (http://pakeef.googlepages.com), υπάρχουν φωτογραφίες και περιγραφές ανάλογων κατασκευών από τους προηγούµενους διαγωνισµούς.
Θα γίνει βράβευση των καθηγητών που θα έχουν υποστηρίξει τους µαθητές
των οποίων τα έργα θα διακριθούν.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, ή διευκρίνιση, µπορείτε να επικοινωνείτε καθηµερινά µε τους :
∆ελλατόλας Στέλιος Πρόεδρος της ∆.Ε του Παραρτήµατος Αν. Κρήτης της Ε.Ε.Φ.

2810370508

Μανουσάκης Γιώργος Γραµµατέας της ∆.Ε του Παραρτήµατος Ανατολικής Κρήτης της Ε.Ε.Φ.

2810824651

Λαµπράκης Μανόλης Μέλος της ∆Ε του Παραρτήµατος

2810210097

Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

∆ελλατόλας Στέλιος
Υπεύθυνος 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Μανουσάκης Γιώργος
∆/ντής Γυµνασίου Γαζίου
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