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Polytech ‘s cooperation with the Department of Special
Education of University of Thessaly.
Dates

Volos,

27.5.2014

17/02/2014 - 27/05/2014
Location

POLYTECH and its staff, in cooperation with the University of Thessaly, spe-

University of Thessaly, Department of Special Education
Argonafton & Filellinon Street,
Volos

cial Education Dept. installed a complete mobile laboratory PCB 301 , giving
the opportunity to students of the 6th Gymnasium in Volos to perform and
evaluate Physics experiments

Activity
Laboratory Demonstration

. POLYTECH would like to thank the President Professor of Special Education Department Mr. Dionysios Vavougios for his
support on this project and his commitment to future joint projects in the coming school years.

POLYTECH would like to thank Ms. Papargyri Sophia, the teacher in charge of the group of students that was kind enough to
post the following acknowledgement on the school website.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
« "Η συνεργασία του 6ου Γυμνασίου Βόλου με το Πανεπιστήμιο συνεχίζεται και φέτος με το εργαστήριο
Φυσικής, με υπεύθυνο καθηγητή τον καθηγητή κο Δ. Βαβουγυιό.
Ομάδα μαθητών από τη Β' και Γ΄ τάξη επισκέπτονται το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάθε
Τρίτη απόγευμα από τις 18:00 – 20:00.
Οι μαθητές μας βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ενός τροχήλατου εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών της εταιρίας POLYTECH Α.Ε. που για ένα χρόνο θα βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου.
Η εταιρία POLYTECH Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1984 με έδρα τη Λάρισα με σκοπό την Τεχνολογική και Εργαστηριακή εξοικείωση διδασκόντων /διδασκομένων στο τομέα των Θετικών & Τεχνολογικών
Επιστημών. Στα πλαίσια της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στη Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί, παράγει υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα διαδραστικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Τα συστήματα αυτά διαθέτουν εξοπλισμένες συσκευές μικρού μεγέθους που συνδυάζουν ένα ασύρματο
σύστημα απόκτησης δεδομένων και αισθητήρες με τους οποίους οι μαθητές πραγματοποιούν διάφορες
μετρήσεις.
Το ενδιαφέρον των μαθητών για το εργαστήριο είναι μεγάλο, φαίνεται από τις αναφορές – σχόλια που
μερικά από αυτά παραθέτουμε.
Η δράση μας θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρόνια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δόθηκε να συμμετέχουμε σε ένα τόσο καινοτόμο
πρόγραμμα τον καθηγητή κο Βαβουγυιό, τον συνάδελφο Καπλάνη Ξενοφών, το άρτια καταρτισμένο
προσωπικό της εταιρίας τον κο Άρη Αλεξιά, τον κο Σωκράτη Πούλιο και τον κο Χρήστο Αργυρόπουλο.
Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου κο Κων/νο Σιάππα, τους γονείς των μαθητών που μας επέτρεψαν τη συμμετοχή των παιδιών τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους μαθητές, μέσα από τον ενθουσιασμό των
οποίων παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να ανακαλύπτουμε το φυσικό κόσμο.»
Η εκπαιδευτικός,
Παπαργύρη Σοφία
Φυσικός – Μετεωρολόγος
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Πηγή: http://6gym-volou.mag.sch.gr/index.php/2011-11-24-15-46-15/2014-05-27-07-53-44

