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ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2013-2014   
 
 
ΕΚΦΕ: ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΕΚΦΕ: Μαρκογιαννάκθσ Δθμοςκζνθσ,  Χθμικόσ 
ΕΙΔΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ:    Με   κθτεία 
 

1. Επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία του ΕΚΦΕ. 
 
 

Στελζχωςθ: 

Ονοματεπϊνυμο Ειδικότθτα Είδοσ απόςπαςθσ  
(μερικι /ϊρεσ τθν 
εβδομάδα,  εξ’ ολοκλιρου) 

1. Αναςταςάκθσ 
Νίκοσ 
 

Φυςικόσ Μερικι 3 μζρεσ /12 ϊρεσ 
τθν βδομάδα 
αποςπάςτθκε Δεκζμβριο 

2. 
 

Στυλιανακάκθσ 
Γιάννθσ 

Δάςκαλοσ εξϋ ολοκλιρου 
αποςπάςτθκε ΦΛΕΒΑΘ 
2014 

3. 
 

Ραπακαναςίου 
Κωνςταντίνοσ 

Χθμικόσ Μερικι 2 θμζρεσ/8 ϊρεσ  

4.  
 

  

Διεφκυνςθ 
λειτουργίασ: 
 

ΓΕΛ ΑΚΩΤΘΛΟΥ, ΧΑΝΛΑ 

Τθλζφωνο:  
 

28210/28666 

ΦΑΞ: 
 

28210/23426 

Θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ (e-mail): 

ekfechan@sch.gr / ekfechan@gmail.com  

Λςτοςελίδα (website): 
 

http://ekfe.chan.sch.gr 

 
Το παραπάνω προςωπικό ΔΕΝ μπορεί επαρκϊσ να καλφψει τισ ανάγκεσ μασ όπωσ 
φαίνεται και από τον παρακάτω απολογιςμό μασ. Είναι απαραίτθτθ θ κάλυψθ του ΕΚΦΕ 
από ςτελζχθ όλων των ειδικοτιτων (Φυςικοφ, Χθμικοφ, Βιολόγου, Δαςκάλου ) με ζνα από 
αυτοφσ τουλάχιςτον να ζχει γνϊςεισ επαρκείσ για τθν ςτιριξθ τθσ ιςτοςελίδασ του. 
 Φζτοσ θ αργοπορθμζνθ απόςπαςθ των ςυναδζλφων μπλόκαρε και αναίρεςε ςε 
ςθμαντικό βακμό το ζργο μασ.  
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Η ΑΠΟΠΑΗ ΣΟΤ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΟΤΜΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΟΤΜΕ ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΑ. 
 
   

mailto:ekfechan@sch.gr
mailto:ekfechan@gmail.com
http://ekfe.chan.sch.gr/
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2. Παρατθριςεισ – προτάςεισ  
που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των εκκζςεων Εργαςτθριακϊν Δραςτθριοτιτων 
των ΤΕΦΕ ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ ςασ.  
 
Οι ςυνάδελφοι ζκαναν:  
Οι ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ από όλα τα ςχολεία του Νομοφ μασ απεικονίηουν τα εξισ:  
 Φζτοσ οι ςυνάδελφοι πραγματοποίθςαν τισ εξισ αςκιςεισ.  
τα Γυμνάςια 2283 ζναντι 1684 πζρςι  1530 το 2011 και  999  το 2010,  
ςτα Λφκεια 889 φζτοσ 894 πζρςι 790 το 2011 και  759 το 2010  
ενϊ ςτα ΕΠΑΛ 153 φζτοσ 211 πζρςι, 187 το 2011  και 208 το 2010.  
Σθμαντικζσ επίςθσ ιταν οι  επιπλζον αςκιςεισ που πραγματοποιικθκαν:   
ε Λφκεια 109 φζτοσ 119 πζρςι   63 το 2011 και  26 το 2010   
ςτα ΕΠΑΛ 54 φζτοσ  39 πζρςι  17 το 2011 και 10 το 2010 και  
ςτα Γυμνάςια 402 φζτοσ 476 πζρςι ζναντι 50 το 2011 και  82 το 2010.  
Ραρακζτουμε ςυνθμμζνα τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 1 &2 κακϊσ και πίνακεσ με τισ επιπλζον 
αςκιςεισ αναλυτικά. 
 
Πίνακασ Απολογιςμοφ Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων 2013-14  
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Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά Τπνρξεσηηθώλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. 
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Πίλαθαο 2: : ηαηηζηηθά Δπηπιένλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. 

http://ekfe.chan.sch.gr/Archive/Activities/Apologismoi/pinakes13_14.pdf
http://ekfe.chan.sch.gr/Archive/Activities/Apologismoi/pinakes13_14.pdf
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Οι ςυνάδελφοι λζνε: 
 

 
ΕΚΘΕΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 
 
Τα εργαςτιρια ςτο Νομό μασ λειτοφργθςαν ςε ςυντριπτικι πλειοψθφία 
ικανοποιθτικά. Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν οφείλονται κυρίωσ  

 ςτον μεγάλο αρικμό των μακθτϊν ανά  τμιμα,  

 ςτον χρόνο που διατίκεται για τθν εργαςτθριακι ϊρα,  

 ςτθ δομι του ωρολογίου προγράμματοσ και ςτισ ελλείψεισ του εργαςτθρίου. 

 Στον μεγάλο αρικμό των μακθτϊν που κακιςτά αδφνατθ τθ μετωπικι εργ. 
διδαςκαλία. Ο εξοπλιςμόσ γενικά είναι ικανοποιθτικόσ για πειράματα όμωσ 
επίδειξθσ . 

 Στθν ζλλειψθ αικουςϊν γενικά, με αποτζλεςμα το εργαςτιριο πολλζσ φορζσ 
χρθςιμοποιείται και για τθν διδαςκαλία άλλων μακθμάτων (πζρα των 
φυςικϊν).  

 Τζλοσ, δεν επαρκεί ο ζνασ κακθγθτισ για τθν κακοδιγθςθ και τθν εποπτεία 
– αςφάλεια των μακθτϊν. 

Παρατθροφμε ότι το ενδιαφζρον των μακθτϊν είναι μεγάλο. 
 
Αςκιςεισ που δυςκόλεψαν τουσ ςυναδζλφουσ άρα κακορίηουν και τα κακικοντά 
για μασ τον ερχόμενο χρόνο είναι  

 Φαινόμενο κερμοκθπίου, 

 Θλεκτρογεννιτρια, 

 Μζτρθςθ μάηασ,  

 Διαλφματα, περιεκτικότθτεσ 

 Ρειράματα οπτικισ. 
 

 
 
Η βελτίωςθ τθσ εργ. παιδείασ εντοπίηεται ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

 Ρρζπει το ΕΚΦΕ να ςτθριχτεί περιςςότερο, να ζχει λόγο ςτθν επιμόρφωςθ Β 
επιπζδου, που αφορά τον κλάδο μασ, να επιςκζπτεται τισ ςχολικζσ μασ 
μονάδεσ.  

 Να αναβακμιςτεί ο κεςμόσ του ΥΣΕΦΕ.  

 Να γίνει προμικεια ςφγχρονων και ποιοτικϊν εργ. οργάνων, για να 
μπορζςει να λειτουργιςει μετωπικό εργαςτιριο, αλλά και εικονικό. 

 Να προςαρμοςτεί το πρόγραμμα και να υπάρχουν ςυνεχόμενεσ εργ. ϊρεσ.  

 Σζλοσ απαιτείται ουςιαςτικι και ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ του κλάδου μασ 
(ΠΕ04). Τπάρχει ζλλειψθ εργ. παιδείασ (αναγκαιότθτα εργαςτθριακισ 
διδαςκαλίασ – επιμόρφωςθσ) και ενϊ υπάρχει καλι διάκεςθ από τουσ 
ςυναδζλφουσ δεν υπάρχει ςτιριξθ από το ίδιο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα . 

 
 
 



Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων ΕΚΦΕ Χανίων 2013-14 

 

4 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΜΝΑΙΑ 
Θ ςυμβολι των  ΥΣΕΦΕ για τθν βελτίωςθ τθσ εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ ιταν 
κακοριςτικι. Επιμελικθκαν των χϊρων του εργαςτθρίου προμθκεφτθκαν υλικά 
επιςκεφαςαν όργανα τοποκζτθςαν υπολογιςτι και κάποιοι τζλοσ δθμιοφργθςαν τισ 
«κοφτεσ» πειραμάτων με αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. Βοικθςαν τουσ ςυναδζλφουσ 
ενθμερϊνοντασ τουσ για τισ δράςεισ του ΕΚΦΕ, ςτο ςτιςιμο εργ. διατάξεων, ςτον 
προγραμματιςμό τθσ χριςθσ του εργαςτθρίου. Μερικοί τζλοσ  ζγραψαν φφλλα 
εργαςίασ και παρευρζκθκαν ςτθν διεξαγωγι πειραματικϊν αςκιςεων με τουσ 
άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Συνεργάςτθκαν με το ΕΚΦΕ  ςτισ επιμορφωτικζσ 
δράςεισ του, ςτο δανειςμό οργάνων και ςτθν επιςκευι τουσ. Ηθτοφν από το ΕΚΦΕ 
να ςυνεχίςει ζτςι να υποςτθρίηει τουσ ςυναδζλφουσ με ζνταςθ των επιμορφωτικϊν 
του δράςεων. 
Χαρακτθριςτικό τθσ φετινισ ςχολ. χρονιάσ είναι θ προςκικθ τθσ Φυςικισ Α 
Γυμναςίου οπότε και οι υποχρεωτικζσ αςκιςεισ αυξικθκαν, ενϊ ζγιναν και 
ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν εργαςτθριακι διδαςκαλία ςτθν τάξθ αυτι. Αν 
από τον ςυνολικό αρικμό των υποχρεωτικϊν αφαιρζςουμε τθσ φυςικισ Α 
γυμναςίου (2283-650) παρατθροφμε ότι ζγιναν περίπου ίδιοσ αρικμόσ αςκιςεων 
με πζρςι. Αυτό αναδεικνφει , παρά το ότι υπιρξε  αφξθςθ του ωραρίου των 
ςυναδζλφων, αυτοί δοφλεψαν εργαςτθριακά. 
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ΕΚΘΕΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 
ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΛΤΚΕΙΩΝ 

 
Λςχφουν όλεσ οι προθγοφμενεσ παρατθριςεισ των ςυναδζλφων των Γυμναςίων. Εδϊ 
όμωσ είναι εμφανισ θ αγωνία των ςυναδζλφων να καλφψουν τθν τεράςτια φλθ 
πράγμα που δρα αποτρεπτικά ςτθ εργ. διδαςκαλία. Επίςθσ ςθμαντικό πρόβλθμα 
είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα.  Επίςθσ θ κεςμοκζτθςθ τθσ 
τράπεηασ κεμάτων μάλλον ζδραςε αρνθτικά  ςτθν εργαςτθριακι άςκθςθ των 
μακθτϊν, όπωσ φυςικά και θ αφξθςθ του ωραρίου των ςυναδζλφων. 
Ρροβλθματικζσ κεωροφνται οι αςκιςεισ (…αν και κα πρζπει να είναι πιο 
ςυγκεκριμζνθ θ αναφορά των προβλθμάτων)   

 Μελζτθ κινιςεων (χαρτοταινία)  

 Νόμοι αερίων (λόγω κακισ ποιότθτασ ςυςκευϊν)  

 Φάςματα (δυςκολία ςτισ αρχικζσ ρυκμίςεισ των φαςματοςκοπίων, ζλλειψθ 
κατάλλθλθσ ςυςκότιςθσ αίκουςασ)   

 Διατιρθςθ τθσ ορμισ ςε μια ζκρθξθ 

 Ραραςκευι αικανόλθσ, οξείδωςθ αλκοολϊν και αλδεχδϊν  

 υκμιςτικά διαλφματα    

 Ανίχνευςθ αμφλου και πρωτεϊνϊν δράςθ των ενηφμων.  

 Ταχφτθτα χθμικϊν αντιδράςεων και παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

 Ελλείψεισ ςε ΑlCl3  και Nα2SO4 

 Κυτταρογενετικι ανάλυςθ καρυότυπου,  μικροςκοπιςεισ.  
 
 
 

ΕΚΘΕΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 
ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΠΑΛ 

Γενικά ιςχφουν οι παρατθριςεισ των ςυνάδελφων των Γυμναςίων όμωσ γενικά θ 
εργαςτθριακι διδαςκαλία ςτα ΕΡΑΛ είναι υποβακμιςμζνθ κακόςον τα εργαςτιρια 
Φ.Ε είναι ανφπαρκτα.  
Φζτοσ με ΔΑΝΕΛΣΜΟ,  επιςκζψεισ και ςυνεργαςία με   το ΕΚΦΕ οι ςυνάδελφοι των 
ΕΡΑΛ πάλεψαν και ζκαναν ςθμαντικό αρικμό εργ. αςκιςεων και γενικότερα 
δράςεων για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 
 Η πτϊςθ ςτον αρικμό των αςκιςεων που πραγματοποιικθκαν ζχει βεβαίωσ να 
κάνει με τθν ζκρυκμθ κατάςταςθ που επικράτθςε φζτοσ λόγω των απολφςεων 
ςυναδζλφων (απεργίεσ) και του κλειςίματοσ ςθμαντικϊν τμθμάτων ςτα ΕΠΑΛ. 
Από τα 8 ΕΡΑΛ λάβαμε 5 απολογιςμοφσ κακόςον τα Ακρωτθριοφ και Κανδάνου δεν 
είχαν εργαςτιριο και ΥΣΕΦΕ και ςτο Νυκτερινό θ εργαςτθριακι διδαςκαλία είναι 
όνειρο κερινισ νυκτόσ. Κα αδικοφςαμε όμωσ τουσ ςυναδζλφουσ του ΕΡΑΛ 
Ακρωτθρίου αν δεν αναφζραμε τθν διαρκεί εκτζλεςθ πειραμάτων από αυτοφσ με 
δανειςμό από μασ, των απαραιτιτων αντιδραςτθρίων και ςυςκευϊν, χωρίσ αυτά να 
καταγραφοφν πουκενά. 
 Κεωροφν ντροπι τθν ανυπαρξία εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν. 
 Προβλθματικζσ κεωροφνται οι αςκιςεισ: 
 Ραραςκευι διαλυμάτων οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ - αραίωςθ 
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Οι ςυνολικζσ παρατθριςεισ – προτάςεισ που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των 
εκκζςεων Εργαςτθριακϊν Δραςτθριοτιτων των ΤΕΦΕ ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ μασ 
βρίςκονται ςτο τζλοσ (ςυμπεράςματα) κακόςον είναι αναπόςπαςτο κομμάτι και τθσ 
δράςθσ- απολογιςμοφ του ΕΚΦΕ.  
 
 

3 Επιμορφωτικζσ υναντιςεισ (ςτο πλαίςιο διευκζτθςθσ του ωραρίου των 
εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ04 για τισ υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ).  

 

Είδος 
 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Ημ/νία 
διεξαγωγής – 

Διάρκεια 

Σε ποιους 
απευθυνόταν 

1. Συνάντθςθ με τουσ ΥΣΕΦΕ των 
Λυκείων του νομοφ για 
κζματα ςχετικά με τθν 
λειτουργία του ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ, 
τον ρόλο των ΥΣΕΦΕ και  τον 
προγραμματιςμό 
δραςτθριοτιτων 2013-14 
 

ΕΚΦΕ 8 Νοεμβρίου Κακθγθτζσ  
Λυκείων ΥΣΕΦΕ 

2. Συνάντθςθ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των 

Γυμναςίων του νομοφ ςχετικά 

με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

Φυςικισ  -Χθμείασ – Βιολογίασ 

που προτείνονται για το 

Γυμνάςιο.  

ΕΚΦΕ 1 Νοεμβρίου Κακθγθτζσ  
Γυμναςίων  
   

3. Συνάντθςθ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των 

Γυμναςίων του νομοφ ςχετικά 

α) με τισ δφςκολεσ 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, 

β)  τθσ φυςικισ  Α και  

γ) το ΓΛΟΤΑΗΟΝΤΑΣ ΤΛΣ Φ.Ε. 

 

ΕΚΦΕ 22/11 Πλοι  κακθγθτζσ  
Γυμναςίων 

4. Συνάντθςθ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των 
Γυμναςίων του νομοφ 
ςχετικά με πειράματα Α 
φυςικισ (παρουςίαςθ από 
ςυνάδελφουσ) 

ΕΚΦΕ  13/12 Πλοι οι 
κακθγθτζσ 
γυμναςίων 
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5. Συνάντθςθ με τουσ ςυν 
Λυκείων του νομοφ, για 
απολογιςμό τθσ μζχρι τϊρα 
εργαςτθριακισ 
δραςτθριότθτασ και τθν 
λειτουργία του εργ.ΦΕ, 
προγραμματιςμό για τθν  
υπόλοιπθ χρονιά. 
 

ΕΚΦΕ 14/3 Κακθγθτζσ 
Λυκείων 

6. Συνάντθςθ ΥΣΕΦΕ για τουσ 
απολογιςμοφσ ΕΚΦΕ και 
ςχολικϊν μονάδων 

ΕΚΦΕ 13/6 ΟΛΟΛ ΟΛ 
ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ 

 
Όπωσ προκφπτει από τον προθγοφμενο πίνακα οι ςυνάδελφοι είχαν πλιρθ κάλυψθ 
ςτθν επιμόρφωςι τουσ για να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεωτικζσ αλλά και ακόμθ 
περιςςότερεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

 
 
 
4. Επιςκζψεισ ςε ςχολεία   

 

Είδοσ 
 

Τόποσ 
διεξαγωγισ 

Θμερομθνία 
διεξαγωγισ - 
Διάρκεια 

Σε ποιουσ 
απευκυνόταν 

1. Λειτουργία Σχολικοφ  
Εργαςτθρίου  

 

7ο Γυμνάςιο 15 Μαίου Υπεφκυνουσ 
Εργαςτθρίου 

Ριςτεφουμε ότι θ επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων ςτο ΕΚΦΕ τουσ δίνει τθν 
δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο ςχολείο. Βζβαια 
απαιτοφνται και οι επιςκζψεισ ςτα ςχολεία, όμωσ ΔΕΝ  ζχουμε τθν κάλυψθ τθσ 
υπθρεςίασ μασ για αυτζσ. 

 

 

5. εμινάρια - Ημερίδεσ που ζχουν διοργανωκεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ι είχε 
οργανωτικι ςυμμετοχι ςε αυτζσ.  

 

Σεμινάριο /  Θμερίδα/  
Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

Τόποσ  
διεξαγωγισ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ –  
Διάρκεια 

Σε ποιουσ 
απευκυνόταν 

1) ΔΛΔΑΣΚΩΝΤΑΣ 
ΦΥΣΛΚΘ   

          Ρροςκεκλθμζνοσ 
Ομιλθτισ Α.Λ.Καςςζτασ   

ΕΚΦΕ 
 
 
 
 

19/10 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
και όχι μόνο 
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2) ΣΕΜΛΝΑΛΟ 
ΒΛΟΛΟΓΛΑΣ από ςχολ. 
Σφμβουλο 

ΕΚΦΕ 20/11.   
 7/12 

και 31/1/2014 

Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
 

3) ΣΕΜΛΝΑΛΟ 
ΕΛΚΟΝΛΚΟΥ ΕΓ. από 
ςχολ. Σφμβουλο 

ΕΚΦΕ 12/5 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
και όχι μόνο 

4) Συνάντθςθ για 
STENCIL από 
Σ.Σφμβουλο  

ΕΚΦΕ 9/4 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
 

5) εμινάριο διδακτικισ 
για δαςκάλουσ 

ΕΚΦΕ 28/5 Δαςκάλουσ 

6) εμινάριο για 
εικονικό εργαςτιριο 
(ςυνεργαςία με 
ςχολ.ςφμβουλο) 

ΕΚΦΕ 26 και 27/6 Κακθγθτζσ 
Δευτεροβάκμιασ 

 
 
 

6. Παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν οποία είχε ςυμμετοχι το Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

Σίτλοσ Είδοσ (cd/dvd, 
βιβλίο, 

περιοδικό 
κ.λ.π.) 

Είναι 
διακζςιμο 

ςτθν 
ιςτοςελίδα 

1. Σθμειϊςεισ,  Ραρουςιάςεισ oweroint,  φφλλα 
εργαςίασ κλπ για όλεσ τισ Τάξεισ Γυμναςίου – 
Λυκείου. 

Ψθφιακό Υλικό 
/ θλεκτρονικά 
ζγγραφα 

ΝΑΛ x 

ΟΧΛ  

2. Ρροτάςεισ διδαςκαλίασ των αντικειμζνων 
Φυςικϊν  Επιςτθμϊν ςτισ 4θ – 5θ – 6θ Τάξεισ του 
Δθμοτικοφ.  

Ψθφιακό Υλικό 
/ θλεκτρονικά 
ζγγραφα 

ΝΑΛ x 

ΟΧΛ  

  

  

3. YouTube: Ανάρτθςθ πειραμάτων και 
παρουςιάςεων μασ 

video ΝΑΛ x 

ΟΧΛ  

4. Συγγραφι ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΥ ΟΔΘΓΟΥ Φυςικισ για 
τθν Α’ Λυκείου  

 

βιβλίο ΝΑΛ x 

  

ΟΧΛ  

5. Κατάλογοσ οργάνων Μουςείου εποπτικϊν 
οργάνων φυςικϊν επιςτθμϊν 

βιβλίο ΝΑΛ Χ 

6. ΕΓΑΣΛΑ ΣΤΟ STENCIL ‘’γιορτάηοντασ τισ φυςικζσ 
επιςτιμεσ ςτα Χανιά 2014’’ 

εργαςία ΝΑΛ Χ 

7. Ονοματολογία Χθμείασ (Κ.Ραπακαναςίου) εργαςία ΝΑΛ Χ 

8. Αςκιςεισ  Εμπζδωςθσ και επανάλθψθσ για τθν  
Φυςικι του Λυκείου (Ευκ. κινιςεισ, Κυκλικζσ 
κινιςεισ, Ορμι, Θλ.Αλλθλεπιδράςεισ, 
Ταλαντϊςεισ, Μθχανικι Στερεοφ).  

Ψθφιακό Υλικό 
/ θλεκτρονικά 
ζγγραφα 

ΝΑΛ Χ 
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7 Διαγωνιςμοί που ζχουν διοργανωκεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ι είχε οργανωτικι 

ςυμμετοχι ςε αυτοφσ.  
 

Σίτλοσ 
 

υμμετοχι 
(ποιοι 

ςυμμετείχαν) 

Διακρίςεισ 
(αν υπάρχουν) 

1. Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Χθμείασ 
(ΕΕΧ) 

Λφκεια  

 
 

8 υνεργαςίεσ του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλουσ φορείσ με επιςτθμονικό/εκπαιδευτικό  
 ςκοπό.  
 

Φορείσ που ςυνεργάςτθκαν Ημερομθνία / Διάρκεια Σόποσ 

   

1. Ραν.Κριτθσ: Οργάνωςθ και 
αποςτολι ομάδασ Χανίων 
Masterclasses 

5/5 Θράκλειο 

2. EEX βράβευςθ μακθτϊν για 
διαγωνιςμό Χθμείασ 

16/11 Χανιά Συν Τράπεηα 
Χανίων 

 
 

9 υμμετοχι του Τπεφκυνου ι των ςυνεργατϊν του Ε.Κ.Φ.Ε. ςε επιμορφωτικζσ 
ςυναντιςεισ (ςυνζδρια, θμερίδεσ, κλπ.). 

 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυμμετζχοντα 

Σίτλοσ επιμορφωτικισ 
ςυνάντθςθσ 

Σόποσ 

1. Μαρκογιαννάκθ Δ Ρανελλινιο  Συνζδριο ΕΕΦ Ναφπλιο 7-8-9/3 

2. Αναςταςάκθσ Ν                  >>>>>>> >>>> 

3. Μαρκογιαννάκθσ Δ                                  Διθμερίδα ΡΑΝΕΚΦΕ                        Ακινα7-8/7 

4. Στυλιανακάκθσ Γιάννθσ Διδάςκοντασ  φυςικζσ επιςτιμεσ 
ςτο Δθμοτικό  

Θράκλειο 
8/5/14 

 
  

10 υμμετοχι μακθτϊν ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτασ του Ε.Κ.Φ.Ε. ςε   
 διαγωνιςμοφσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

 

Τίτλοσ διαγωνιςμοφ 
Συμμετοχι (ςχολείο ι 
ονοματεπϊνυμο μακθτϊν) 

Διάκριςθ 

1. Ραν Διαγωνιςμόσ Χθμείασ 
 

 ΝΑΛ Χ 

ΟΧΛ  

2.Ραν Διαγωνιςμόσ Φυςικισ 
 

 ΝΑΛ  

ΟΧΛ Χ 

3.Ραν. Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ 
 

 ΝΑΛ  

ΟΧΛ Χ 
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 Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ 

Α. Επιςκζψεισ  ςχολείων Δευτεροβάκμιασ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων 2013-2014 

Σμιμα Αντικείμενο Ημερομθνία 

1. Γυμνάςιο Αλικιανοφ Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, κφκλοσ νεροφ 

20/12 

2. Γυμνάςιο Σοφδασ  
Ρεριβαλλοντικι  
Ομάδα 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ,  

22/1 

3. ΕΕΕΕΚ (όλο το κζντρο) Εντυπωςιακά Ρειράματα 
Φυςικισ – Χθμείασ-
Βιολογίασ 

7/2 

4. ΕΡΑΛ Ακρωτθρίου 
Β’ Λυκείου 

Μικροςκοπιςεισ  29/11 

5. Γυμνάςιο –Κανδάνου 
 Β τάξθ 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ,  

3/4 

 
 

Β. Ραρουςίαςθ όλων των πειραμάτων Χθμείασ ςε μακθτζσ Λυκείων το Σάββατο 15 
Μαρτίου από τισ 9 ζωσ τισ 14.30 και ςχετικι προετοιμαςία τουσ για το διαγωνιςμό 
Χθμείασ. Συμμετείχαν 42 μακθτζσ από τα Λφκεια του Νομοφ μασ. 
 

Γ. ΓΙΟΡΣΑΖΟΝΣΑ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΑ ΧΑΝΙΑ 2014 
Ιταν – είναι  το αποκορφφωμα των δράςεων του ΕΚΦΕ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
φπαρξισ του. Μακθτζσ (98) από  10 Γυμνάςια του νομοφ μασ, 20 υπεφκυνοι 
κακθγθτζσ, 18 εκελοντζσ ςυνάδελφοι 400 περίπου επιςκζπτεσ -  ςυμμετζχοντεσ. 
Οι μακθτζσ παρουςίαςαν εκτζλεςαν πειράματα ςτο κοινό όλο το πρωί του 
Σαββάτου 29 Μαρτίου. Ζνα πανθγφρι των φυςικϊν επιςτθμϊν από μακθτζσ που 
«ζγραψαν» με τισ παρουςιάςεισ τουσ.   
Το απόγευμα ο Στ. Τραχανάσ μασ μίλθςε  με κζμα  Η κοινωνική διάσταση της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών ενώ οι σσνεργάτες τοσ ΕΚΦΕ εκτέλεσαν 

εντσπωσιακά πειράματα σε μεγάλο ακροατήριο στο Πολιτιστικό κέντρο της Μητρόπολης μας. 
Η όλη μας προσπάθεια κράτησε 3 μήνες αγκαλιάστηκε από πολλούς και απετέλεσε γεγονός 
για τα Χανιά μας. Πιστεύοσμε να καθιερώσοσμε και να γιορτάζοσμε κάθε τρόνο τις Φ.Ε.  

  
 

Γ. Δθηέιεζε εληππσζηαθώλ πεηξακάησλ θπζηθήο – ρεκείαο ζε εθδήισζε ηνπ 

ζπιιόγνπ Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ ηνπ Ννκνύ καο 27 Μαξηίνπ ζην ελνξηαθό 

θέληξν Αγίνπ Νηθνιάνπ.  
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Ε) Επιςκζψεισ  τάξεων Δθμοτικϊν χολείων ςτο ΕΚΦΕ Χανίων 2013-2014 
Επιςκζφτθκαν το ΕΚΦΕ  41 τάξεισ    ςχολείων  με παραπάνω από τουσ 1200     
μακθτζσ . (Δείτε αναλυτικά απολογιςμό Πρωτοβάκμιασ). 
 Είναι χαρακτθριςτικι θ παρζμβαςθ μασ αφοφ τα παιδιά πθγαίνοντασ ςτο ςπίτι 
τουσ αρχίηουν πειράματα και με βάςθ ςχετικζσ από δαςκάλουσ μαρτυρίεσ αλλά 
και από γονείσ (ςυναδζλφουσ)  αλλάηουν ςτάςθ απζναντι ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
Είναι λυπθρό το γεγονόσ ότι θ απόςπαςθ του δαςκάλου ςυνεργάτθ του ΕΚΦΕ ζγινε 
τον Γενάρθ με αποτζλεςμα να χακοφν 4 μινεσ από τθν δράςθ μασ για τθν 
Ρρωτοβάκμια και να μθν μπορζςουμε να προγραμματίςουμε τθν δουλειά μασ 
(ςεμινάρια διδακτικισ – ςυνεργαςία με ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ-επιςκζψεισ ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ). 
 

Σ. Μουςείο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
Ριραμε μια αίκουςα (παλαιά βιβλιοκικθ ΛΕΚ) θ οποία όμωσ είναι ακατάλλθλθ 
αφοφ απαιτείται ςτεγανοποίθςθ τθσ, βάψιμο και πολλά άλλα για να λειτουργιςει, θ  
εναλλακτικι παραχϊρθςθ άλλθσ αίκουςασ δεν προχϊρθςε και αφοφ είχαμε κάνει 
διάφορεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ, μασ ηθτικθκε πίςω από ΕΡΑΛ –ΣΕΚ. Ζχουμε 
προσ το παρϊν αναπτφξει τα διάφορα όργανα ςτο ΕΚΦΕ. Κα πρζπει από τθν νζα 
χρονιά να δϊςουμε μια οριςτικι λφςθ. 

        
 

Ζ. υνεργαςία μασ με τουσ ςυναδζλφουσ. 
Θ ςυνεργαςία μασ με τουσ ΥΣΕΦΕ αλλά και με άλλουσ ςυναδζλφουσ ιταν 
κακθμερινι, με υποδείξεισ για τθν εκτζλεςθ πειραμάτων, τον δανειςμό οργάνων 
και ςυςκευϊν, τθν ανταλλαγι εμπειριϊν από τα πειράματα κλπ. κακϊσ και τθν 
επιδιόρκωςθ ςυςκευϊν. Καταςτιςαμε τθν επικοινωνία μασ άμεςθ και ζγκαιρθ με 
τθν δθμιουργία- λειτουργία λίςτασ θλεκτρονικϊν διευκφνςεων  και αποςτολι 
εργαςιϊν –εγγράφων –ενθμζρωςθσ –πλθροφόρθςθσ για κάκε τι που μασ αφορά 
ςτο ςπίτι κάκε ςυναδζλφου, κακϊσ και με τθν ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ μασ θ οποία 
ανανεϊνεται διαρκϊσ και δζχεται πάνω από 120 επιςκζψεισ κακθμερινά. Οι 
ςυνάδελφοι νοιϊκουν το ΕΚΦΕ δικό τουσ χϊρο και τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό 
ςυναδζλφουσ ςυμπαραςτάτεσ τουσ ςτον δφςκολο αγϊνα τθσ πειραματικισ 
διδαςκαλίασ.  
 
Θ. H ςυνεργαςία μασ με τθν ςχολικι ςφμβουλο χαρακτθρίηεται κετικι.  

 
Τα παραπάνω παρατικζμενα ςτοιχεία απολογιςμοφ, δίνουν μια μικρι εικόνα τθσ δράςθσ 

του ΕΚΦΕ μασ, όμωσ περιςςότερα και ολοκλθρωμζνθ άποψθ για τθν δράςθ μασ 
μπορεί να ζχει κάποιοσ, αν περιθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα μασ, θ οποία αποτελεί 

και τον «κακρζπτθ» τθσ δράςθσ μασ, τθν επιμζλεια τθσ οποίασ είχε και ζχει ο Φυςικόσ μασ 
Ν. Αναςταςάκθσ και ςτον οποίο για τθν κατάκεςθ ψυχισ που κάνει ςτο ΕΚΦΕ παρόλεσ τισ 
δυςκολίεσ  αξίηουν ςυγχαρθτιρια.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑTA – ΠΡΟΣΑΕΙ (εμείσ λζμε…) 
 

 ΓΙΑ ΣΑ  ΕΠΑΛ 
Από τα 8 ΕΠΑΛ  που λειτουργοφν ςτα Χανιά ζνα μόνο  διακζτει δικό του 
εργαςτθριακό χϊρο. Θ εργ. άςκθςθ των μακθτϊν γίνεται μζςα ςτθ ςχολικι 
τάξθ ι ςε γειτονικά εργαςτιρια και με δανειςμό των απαραίτθτων οργάνων. 
Απαιτείται θ ανάπτυξθ εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν ςε όλα τα ΕΠΑΛ 
μασ. 
Οι περιςςότερεσ εργ. αςκιςεισ ζγιναν με ΔΑΝΕΛΣΜΟ ΟΓΑΝΩΝ και ςτθρίχτθκαν 
ςτο μεράκι των  ςυναδζλφων.   
Οι Δ/τεσ των ΕΡΑΛ κα πρζπει να καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθν 
απόκτθςθ εργαςτθρίου και οργάνων ςτθρίηοντασ παράλλθλα το ζργο των 
ΥΣΕΦΕ. 

 
 ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΜΝΑΙΑ  
Είναι ο ιδανικόσ χϊροσ για τθν εργαςτθριακι άςκθςθ των μακθτϊν όπωσ 
φαίνεται και από τουσ απολογιςμοφσ των ςχολείων. Γίνονται  πολλά πειράματα  
ςτα Γυμνάςια για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ οπότε και θ προςοχι μασ ζπρεπε να 
είναι ςτθν ανάπτυξθ των εργαςτθριακϊν χϊρων πρϊτα και κφρια εκεί. 
Απαιτείται: 
α) θ ςτιριξθ των ςχολείων ςε υλικοτεχνικι υποδομι και  
β) θ επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων που υπθρετοφν ςε αυτά.   
Το ΕΚΦΕ κα πρζπει ςε ςυνεργαςία με τουσ Δ/ντεσ των ςχολείων να εξαντλιςουν 
κάκε δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ςτισ ςχολικζσ μασ 
μονάδεσ, ενϊ ο ΤΕΦΕ κα πρζπει ιδιαίτερα να προςεχκεί και ςτθριχκεί . 
Φζτοσ είχαμε ρεκόρ από αςκιςεισ επιπλζον των υποχρεωτικϊν, βζβαια 
είχαμε τθν φυςικι τθσ Α Γυμναςίου που απαιτοφςε πειραματικι διδαςκαλία, 
οι οποίεσ εκτελζςτθκαν από τουσ ςυναδζλφουσ (ενδεικτικό τθσ εξαιρετικισ 
δουλειάσ τουσ ).Ενϊ  για πρϊτθ φορά ςτο «γιορτάηοντασ τισ Φ.Ε. ςτα Χανιά 
2014» ςυμμετείχαν 10 Γυμνάςια με 98 μακθτζσ τουσ και 20 ςυναδζλφουσ 
εμψυχωτζσ κακοδθγθτζσ.  Σουσ αξίηουν ςυγχαρθτιρια. 
 
 ΓΙΑ ΣΑ ΛΤΚΕΙΑ 
Υπάρχουν τεράςτιεσ διαφορζσ μεταξφ των Λυκείων ( π.χ. Λφκειο με 3 πλιρθ 
εργαςτιρια και λφκεια με το εργαςτιριο να λειτουργεί ωσ αίκουςα διδαςκαλίασ 
και προβολϊν). Αντικζςεισ που δφςκολα μποροφν να αμβλυνκοφν και απαιτοφν 
ξεχωριςτι αντιμετϊπιςθ ςε κάκε περίπτωςθ.  
Ππωσ φαίνεται από τουσ  απολογιςμοφσ ςτα Λφκεια θ εργαςτθριακι άςκθςθ 
δεν προχωρά όςο κα ζπρεπε. Αυτό οφείλεται: 

 Στθν αγωνία των ςυναδζλφων να καλφψουν τθν φλθ για τισ εξετάςεισ. 

 Τθν υποβάκμιςθ των εργαςτθριακϊν χϊρων (ευκφνθ  των ςυναδζλφων 
και των Δ/ντων) με παράλλθλθ χριςθ τουσ ωσ αίκουςα διδαςκαλίασ κλπ. 

 το ωρολόγιο πρόγραμμα (ζλλειψθ χρόνου από τουσ ςυναδζλφουσ)  
και ςτα πολυπλθκι τμιματα. 

 Θ ζλλειψθ εργαςτθριακισ παιδείασ και τα κατάλοιπα του 
«φροντιςτθριακοφ» μασ ρόλου ςτθν διδαςκαλία μασ.  
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 Στουσ ακατάλλθλουσ εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ. 

 Φυςικά υπάρχουν και εξαιρζςεισ όπου οι ςυνάδελφοι κάνουν 
εξαιρετικι δουλειά με πολλαπλά πειράματα πζραν των 
προβλεπόμενων (δείτε ςχετικοφσ πίνακεσ). 

Οι ΥΣΕΦΕ πολλζσ φορζσ εδϊ κεωροφν πάρεργο τθν αποςτολι τουσ ενϊ αρκετοί 
ςυνάδελφοι υποβακμίηουν τθν εργαςτθριακι άςκθςθ. Η ςυνεργαςία όλων μασ 
νομίηουμε είναι αναγκαία για να μπορζςουμε να αποτρζψουμε όλεσ τισ 
αντιξοότθτεσ και να δουλζψουμε εργαςτθριακά . Η εργαςτθριακι άςκθςθ 
είναι ζνα ςοβαρό κζμα και δεν μπορεί να αςκείται ευκαιριακά. Οι ευκφνεσ 
φυςικά ξεκινοφν από το Τπουργείο και επιμερίηονται αναλογικά ςε κάκε ζνα 
από μασ. 
 
 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

Αναφζρουμε πρϊτα απ’ όλα, τθν αχαρακτιριςτθ αργοπορία τθσ απόςπαςθσ του 
ςυναδζλφου δαςκάλου (Φλεβάρθ) ςτο ΕΚΦΕ με αποτζλεςμα τθν αδυναμία 
προγραμματιςμοφ,  ςωςτϊν ολοκλθρωμζνων επιμορφωτικϊν παρεμβάςεϊν μασ 
και αδυναμία ςτιριξθσ των δθμοτικϊν, με επιςκζψεισ ςε αυτά.  Σο τεράςτιο πλικοσ 
μακθτϊν και τάξεων που προςπακιςαμε και κατορκϊςαμε τελικά να 
εξυπθρετιςουμε με κακθμερινζσ και επίπονεσ προςπάκειεσ. 
Τα μθνφματα από γονείσ και ςυναδζλφουσ δαςκάλουσ ιταν και είναι πολφ κετικά, 
αφοφ προςπακιςαμε να διαμορφϊςουμε μια διαφορετικι άποψθ των μακθτϊν 
για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Συχνά τα παιδιά, επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι τουσ μετά από 
τθν επίςκεψθ ςτο ΕΚΦΕ, επαναλάμβαναν πειράματα και δραςτθριότθτεσ που είχαν 
παρακολουκιςει, αποδεικνφοντασ ζτςι τον ςθμαντικό ρόλο του εργαςτθρίου ςτθ 
διδαςκαλία των Φ.Ε. και για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπ/ςθ.  
Με βάςθ όλα τα παραπάνω και με δεδομζνθ τθν κατάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ των 
Φ.Ε ςτα Δθμοτικά πιςτεφουμε ότι ο ρόλοσ του ΕΚΦΕ και ειδικά του 
αποςπαςμζνου ςε αυτό ςυναδζλφου ιταν καταλυτικόσ και βοικθςε εξαιρετικά.  
 

Πιςτευοφμε ότι θ απόςπαςθ του ςυναδζλφου ΔΑΚΑΛΟΤ 
είναι κζμα πρωταρχικισ ςθμαςίασ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ (με όλθ τθν ςθμαςία του όρου) από το 
επτζμβριο και δεν πρζπει να περιμζνουμε ……. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΚΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
 

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-14, ν ηπιηαλαθάθεο Ησάλλεο, 

ΠΔ 70 δάζθαινο, απνζπάζηεθε σο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ   (ΔΚΦΔ) 

Υαλίσλ ζηηο 5-2-2014. 
 

αο παξαζέηνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ απνινγηζκό καο όπσο απηά έγηλαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

  

1. πλαληήζεηο – πλεξγαζία κε ρνιηθνύο πκβνύινπο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ. 

 

Σν ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο δελ έγηλαλ ζπλαληήζεηο κεηαμύ ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ. θαη ησλ 

ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό 

επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ, , ιόγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο απόζπαζεο ηνπ δαζθάινπ 

ζην ΔΚΦΔ.  

Δπνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Υαλίσλ, απνηέιεζκα, αξλεηηθό, όπσο 

ζρνιηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ.  

 

2. πλάληεζε – πλεξγαζία κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ 04 ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ. 

 

Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο πνπ δηδάζθεηαη γηα πξώηε ρξνληά ζηελ Α΄ 

ηάμε Γπκλαζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα (1) επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην, ζην 1
ν
 

ΔΠΑΛ Υαλίσλ, ζηηο 18/11/2013, εκέξα Γεπηέξα,  θαη ώξα 17.00 – 20.00. 

 

Θέκα: «Ζ ζύλδεζε ηεο Φπζηθήο από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην – Ζ Φπζηθή κε 

πεηξάκαηα» 

 

Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο: 

 

Καιαζάθε Μαξία, Βηνιόγνο, ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ 04, Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ – Ρεζύκλεο. 

ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ. 

 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ 04: 40 

 

εκείσζε: ην ζεκηλάξην απηό πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ γίλεη ε απόζπαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δαζθάινπ ζην ΔΚΦΔ. 

  

3. Δπηκνξθσηηθέο εκεξίδεο κε εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

ηνπ λνκνύ, κε πξσηνβνπιία ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ, 

Μαξθνγηαλλάθε Γεκνζζέλε, Υεκηθνύ. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κία (1) επηκνξθσηηθή εκεξίδα, ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ, ζηηο 

28/5/2014, εκέξα Σεηάξηε,  θαη ώξα 17.00 – 21.00. 
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Θέκα: « Σν ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» 

 

Δπηκέξνπο ζέκαηα: 

 

 Γλσξηκία – ρξήζε ηεο ζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 Πξόηαζε γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό. 

 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ελόηεηεο ησλ Φ.Δ. 

 Ο θόβνο ηνπ δαζθάινπ πξηλ από ην πείξακα. 

 Ζ δηδαζθαιία ηεο ζεξκόηεηαο (Δ΄ - Σ΄ ηάμεο), κε πεηξάκαηα. 

 ηα κνλνπάηηα ηεο Υεκείαο. 

 Ο ξόινο ηνπ ΔΚΦΔ ζηα εθπαηδεπηηθά δξώκελα ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

 

Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο: 

 

Μαξθνγηαλλάθεο Γεκνζζέλεο, Υεκηθόο, Τπεύζπλνο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ. 

Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο, Υεκηθόο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΓΔ. 

Αλαζηαζάθεο Νίθνο, Φπζηθόο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΓΔ, 

Τπεύζπλνο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ. 

 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 25    

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο κία (1) επηκνξθσηηθή εκεξίδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γξαθάθε Μαξία, ρνιηθή ύκβνπιν ηεο 6
εο

 Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Ν. 

Ζξαθιείνπ, ηελ Πέκπηε 8/5/2014 από ηηο 8.00 έσο 14.00 ζην 4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν 

Αιηθαξλαζζνύ.  

 

Θέκα: «Γηδάζθνληαο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν – Ζ πξόηαζε 

ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ». 

 

Δπηκέξνπο ζέκαηα: 

 

 Οη θπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. 

 Γλσξηκία – ρξήζε ηεο ζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 Πξόηαζε γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό. 

 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ελόηεηεο ησλ Φ.Δ. 

 Καηαζθεπέο πνπ βνεζνύλ. 

 Οπηηθή Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο. 

Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο: 

 

Γξαθάθε Μαξία, ρνιηθή ύκβνπινο 6
εο

 Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Ν. 

Ζξαθιείνπ. 

ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ. 

 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 55    

 



Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων ΕΚΦΕ Χανίων 2013-14 

 

 16 

4. Δπηζθέςεηο ζρνιηθώλ ηάμεσλ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη επηζθέςεηο ηνπ 

ΔΚΦΔ ζε ζρνιεία.  

 

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2013 – 14 ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθαλ εμήληα 

ηέζζεξηο (65) ηάμεηο (Δ΄ θαη Σ΄) Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ λνκνύ, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηε ρξνληθή πεξίνδν από 5/2/2014 κέρξη θαη 

11/6/2014.  

 

Θέκαηα: 

 

ΣΑΞΖ Δ 

 

Γνκή ηεο ύιεο – Τιηθά ζώκαηα – Μνληέιν αηόκνπ (θαηαζθεπή) 

Όγθνο - Μάδα - Ππθλόηεηα (ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίσλ) 

Δλέξγεηα – Μνξθέο – Μεηαηξνπέο 

Θεξκνθξαζία – Θεξκόηεηα 

Σήμε θαη Πήμε 

Δμάηκηζε θαη πκπύθλσζε - Βξαζκόο   

Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα ζηεξεά (δηαζηνιή – ζπζηνιή) 

Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα πγξά (δηαζηνιή – ζπζηνιή) 

Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα αέξηα (δηαζηνιή – ζπζηνιή) 

ηαηηθόο ειεθηξηζκόο – Σν ειεθηξνζθόπην 

Παηρλίδηα κε ην ζηαηηθό ειεθηξηζκό 

Γπλακηθόο ειεθηξηζκόο 

Γλσξηκία κε ειεθηξνινγηθό πιηθό θαη εξγαιεία 

Απιό ειεθηξηθό θύθισκα – Λπρληνιαβή  

Ζιεθηξηθό ξεύκα θιεηζηό - αλνηρηό θύθισκα 

Αγσγνί – Μνλσηέο – Ο δηαθόπηεο 

ύλδεζε ζε ζεηξά – Παξάιιειε ζύλδεζε 

Βξαρπθύθισκα – Αζθάιεηεο  

Γηάδνζε ηνπ θσηόο 

Γηαθαλή – Ζκηδηαθαλή – Αδηαθαλή ζώκαηα 

Φσο θαη θηέο 

Αλάθιαζε θαη Γηάρπζε ηνπ θσηόο 

Αλάθιαζε – Καζξέθηεο  

Απνξξόθεζε ηνπ θσηόο 

Παξαγσγή θαη δηάδνζε ηνπ ήρνπ 

Ο ήρνο δε δηαδίδεηαη ζην θελό – πείξακα 

Αλάθιαζε – απνξξόθεζε ηνπ ήρνπ  

Οη δπλάκεηο – Γπλάκεηο κε επαθή – Γπλάκεηο από απόζηαζε 

Πώο κεηξάκε ηε δύλακε 

Μνριόο – Τπνκόριην  

Νεξό – Πίεζε 

ύζηαζε θαη Ηδηόηεηεο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ Αέξα  

Αηκνζθαηξηθή πίεζε 

 

 

 

 

ΣΑΞΖ Σ 
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Δλέξγεηα – Ρνή ζεξκόηεηαο  

Ζ ζεξκόηεηα κεηαδίδεηαη κε αγσγή, κεηαθέξεηαη κε ξεύκαηα, δηαδίδεηαη κε 

αθηηλνβνιία 

Ο καγλήηεο – Ο καγλήηεο πξνζαλαηνιίδεηαη 

Από ηνλ ειεθηξηζκό ζην καγλεηηζκό – Ο ειεθηξνκαγλήηεο 

Από ην καγλεηηζκό ζηνλ ειεθηξηζκό – Ζ ειεθηξνγελλήηξηα 

Γηάζιαζε ηνπ θσηόο – Φαθνί  

Αλάιπζε θαη ύλζεζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο – Φσο θαη ρξώκαηα 

Μηα απιή θσηνγξαθηθή κεραλή 

Σν κάηη καο – Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο θόξεο – Πώο βιέπνπκε 

ηα ίρλε ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ – Σα άιαηα 

Σα νμέα θαη νη βάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

  

Σα  26 Γεκνηηθά ρνιεία πνπ επηζθέθηεθαλ ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ είλαη:  

 

Γ.. 1
ν
 Κνπλνππηδηαλώλ 

Γ.. 3
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. Βαηόιαθνπ 

Γ.. Αιηθηαλνύ 

Γ.. θαθνπεγαδίνπ 

Γ.. Παδηλνύ 

Γ.. 16
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. 17
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. 2
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. Νένπ Υσξηνύ 

Γ.. 2
ν
 νύδαο 

Γ.. 1
ν
 νύδαο 

Γ.. 18
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. 19
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. 12
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. Βάκνπ 

Γ.. Νεξνθνύξνπ 

Γ.. 1
ν
 Νέαο Κπδσλίαο 

Γ.. 2
ν
 Νέαο Κπδσλίαο 

Γ.. 1
ν
 Μνπξληώλ 

Γ.. Σζηθαιαξηώλ 

Γ.. 2
ν
 Κνπλνππηδηαλώλ 

Γ.. Υξπζνπεγήο 

Η.Γ.. Ναπζηάζκνπ 

Γ.. 9
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. 11
ν
 Υαλίσλ 

Γ.. Κνιπκβαξίνπ 

 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 95  

ύλνιν καζεηώλ: 1207    

 

Γεληθό ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ: 215  

Γεληθό ζύλνιν καζεηώλ: 1207 
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5. Δπηζθέςεηο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ νξγάλσζε 

εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 

Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2012 – 13, ν ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθε, 

κεηά από πξόζθιεζε ησλ δηεπζπληώλ, ηξία (3) Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ, κε 

ζθνπό ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ θαη ηελ επηζθεπή δηαθόξσλ νξγάλσλ θαη 

ζπζθεπώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.  

 

εκείσζε: ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ 

γηα ηελ ΠΔ, επηβάξπλαλ ηνλ ίδην. 
 

6. πλεξγαζία – Πξνζθνξά βνήζεηαο – πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο. 

 

πλεξγαζία κε ην Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ζθνπό ηελ 

επηδηόξζσζε θαη γλσξηκία παιηώλ επνπηηθώλ νξγάλσλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. 

 

πκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζεηξάο πεηξακάησλ ζηελ ηηκεηηθή εθδήισζε ηνπ 

ζπιιόγνπ Γαζθάισλ – Νεπηαγσγώλ Υαλίσλ, γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ. 

 

πκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζεηξάο πεηξακάησλ ζε εθδήισζε ηνπ ζπιιόγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ 

Σζηθαιαξηώλ Υαλίσλ. 

 

πλεξγαζία θαη πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 16
νπ

 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Υαλίσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. 

 

πλεξγαζία θαη πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Ν. Υαλίσλ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

 

7. Ηζηνζειίδα ΔΚΦΔ Υαλίσλ 

 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ζηηο ζειίδεο ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ αλαξηεζεί πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο 

από ηε δηδαθηέα ύιε κε πξνηεηλόκελα πεηξάκαηα γηα βνήζεηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο: 

 

Γηα ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή, έμη (6) ελόηεηεο. 

 

Γηα ηελ Γ΄ ηάμε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο), ε ελόηεηα 6 «Μειεηάκε ην θπζηθό 

θόζκν», (Φπζηθέο Δπηζηήκεο), έμη (6) θεθάιαηα. 

 

Γηα ηελ Δ΄ ηάμε, νρηώ (8) ελόηεηεο, πελήληα δύν (52) θεθάιαηα. 

 

Γηα ηελ Σ΄ ηάμε, πέληε (5), είθνζη (20) θεθάιαηα. 

ε θάζε ελόηεηα, ππάξρνπλ απιέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζηελ εθηέιεζε 

ησλ πεηξακάησλ. 

 



Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων ΕΚΦΕ Χανίων 2013-14 

 

 19 

Δπίζεο ζηελ ίδηα ζειίδα έρεη αλαξηεζεί πξόηαζε ηνπ ΔΚΦΔ  γηα ηελ νξγάλσζε 

Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ 
 

Δίλαη θνηλό κπζηηθό ε ειιεηκκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ δαζθάισλ καο ζηελ  

ζσζηή αληηκεηώπηζε  ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ηάμε ηνπο. 

Πξνέξρνληαη από ηελ ζεσξεηηθή θαηεύζπλζε, δελ ππάξρεη επαξθήο θαηάξηηζε 

ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, νη επηκνξθσηηθέο εηζαγσγηθέο θαη κε πξνζπάζεηεο 

είλαη αλύπαξθηεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη νη πεξηζζόηεξνη/εο δελ είραλ - 

έρνπλ θάλεη  πξνζπάζεηεο απηνεπηκόξθσζεο ζε απηέο. ηα ζρνιεία ππάξρνπλ 

θάπνηα όξγαλα - αληηδξαζηήξηα μεραζκέλα θαη ζθνληζκέλα ζην έιενο ηνπο αθνύ 

ζπαλίδνπλ νη «ηξεινί» πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηή ηε 

δνθεξή θαηάζηαζε εξρόκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε θαη δνύκε…..  

 Φξαγκόο ζε όια απηά κπνξεί θαη πξέπεη λα κπεη άκεζα. Σα ΔΚΦΔ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο 

κπνξνύλ θαη ζέινπλ λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα απηό. Δίλαη λνκίδνπκε 

ραξαθηεξηζηηθό, ην παξάδεηγκά καο, όπσο από ηνλ απνινγηζκό καο θαίλεηαη. 

Ήδε νη δάζθαινη ησλ Υαλίσλ γλσξίδνπλ ην ΔΚΦΔ απεπζύλνληαη καδηθά ζε απηό 

γηα ζπκβνπιέο θαη επηκόξθσζε. Δθαηνληάδεο καζεηέο καγεύνληαη από ηα 

πεηξάκαηα θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ηόζν από ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζην ζρνιείν 

όζν θαη από ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζην ΔΚΦΔ. Οη δάζθαινη ζηγά – ζηγά 

αληηιακβάλνληαη όηη νη θπζηθέο επηζηήκεο δελ είλαη ην πξόβιεκα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ε άγλνηα θαη ν θόβνο πνπ έρνπλ γηα απηέο. Ο ζύκκαρόο 

ηνπο ζηελ θάζε ηνπο πξνζπάζεηα, βξίζθεηαη ζην ΔΚΦΔ, όπνπ θάζε ζηηγκή ν 

απνζπαζκέλνο ζπλάδειθόο ηνπο, αιιά θαη όινη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, είλαη ζηε 

δηάζεζή ηνπο. ίγνπξα ινηπόλ έρνπλ γίλεη ηα πξώηα ζεκαληηθά βήκαηα, όκσο ε 

πξνζπάζεηα καο, πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Γηεπζπληήο ηεο Π.Δ θαη νη ρνιηθνί 

ύκβνπινη ζα πξέπεη  λα ζηεξίμνπλ ην έξγν πνπ γίλεηαη, ηόζν ζε έκςπρν πιηθό 

(απόζπαζε ΓΑΚΑΛΟΤ) ηόζν θαη ζε δεηήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

αλαισζίκσλ. ην ρέξη καο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

γλώζεσλ ζηνπο καζεηέο καο. Γηαηί πξώηα από όια, είκαζηε ιεηηνπξγνί θαη 

πηζηεύνπκε ζην έξγν καο…..       
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Τι είπαμ για μας … 
 
 
Θα ήθελα μα ραπ εκτοάρω ςα θεομά μξσ ρσγυαοηςήοια για ςημ εναιοεςική παοξσρίαρη πξσ 
ποαγμαςξπξιήραςε καςά ςη διάοκεια ςξσ επιμξοτωςικξύ ρεμιμαοίξσ, πξσ έλαβε υώοα ρςξ 
ΕΚΦΕ Χαμίωμ ςημ 28η Μαΐξσ 2014.Εσελπιρςώ πωπ ξι αομόδιξι θα καςαμξήρξσμ ςη μεγάλη 
ανία ςξσ Εογαρςηοιακξύ Κέμςοξσ και θα τοξμςίρξσμ για ςημ όρξ ςξ δσμαςόμ ξμαλόςεοη 
λειςξσογία ςξσ.  
Με εκτίμηση 
Παπαποστόλου Θεόδωρος 
Δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής 
 
 

Αγαπεηνί ζπληειεζηέο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ 

Δίκαη δαζθάια ζε δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θέηνο δηδάζθσ ζηελ Δ 

Γεκνηηθνύ. Θα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα εγώ πξνζσπηθά 

αιιά θαη νη καζεηέο κνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ καο πξνζθέξεηε ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο κέζα από ην 'εξγαζηήξην' ηηο 'πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο' αιιά 

θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα ηζηνζειίδεο θαη ινγηζκηθό. Η ώξα ηεο Φπζηθήο ζε 

πξνηηκήζεηο έθηαζε λα ζπλαγσλίδεηαη εθείλε ηεο Γπκλαζηηθήο πνπ πάληα θξαηνύζε 

ηα πξσηεία θαη ήδε ζαο δηαθεκίδνπκε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θάλακε κε ηνπο καζεηέο 

κνπ. 

αο εύρνκαη ζύληνκα λα έρεηε ηε ζηειέρσζε ζην δπλακηθό ζαο πνπ επηζπκείηε γηαηί 

ηέηνηεο πξνζπάζεηεο όπσο ε δηθή ζαο είλαη αμηέπαηλεο! 

Με εθηίκεζε 

Σζηάπνπ Βάλα 

Τ.Γ Δπεηδή νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ όπσο θαιά γλσξίδεηε έρνπκε 

ζπρλά 'ελαιιαθηηθέο' ιαλζαζκέλεο απόςεηο γηα δηάθνξα θαηλόκελα δελ μέξσ αλ ζα 

είρα ηε δπλαηόηεηα λα ζαο ζπκβνπιεύνκαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηώ βνήζεηα. 

 

 

 

Απεπζύλσ ηα ζπγραξεηήξηά κνπ ζηνπο καζεηέο-κηθξνύο επηζηήκνλεο πνπ γλώξηζα 

θαη ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο αλέζξεςαλ, ηνπο θαζεγεηέο πνπ νξγάλσζαλ θαη 

παξνπζίαζαλ κε εμαηξεηηθό ηξόπν απηέο ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ηνλ Τπεύζπλν ηνπ 

ΔΚΦΔ Υαλίσλ καδί κε ηνπο πλεξγάηεο  ηνπ γηα ηελ άςνγε δηνξγάλσζε θη όινπο 

καδί γηα ηελ πνιύ πςεινύ επηπέδνπ Δθπαίδεπζε ζηε Βηνινγία πνπ βηώζακε. Δύρνκαη 

ζε όινπο Πνιιή Γύλακε ζην δύζθνιν θαη απαηηεηηθό έξγν ζαο θαη είκαη ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε ππνζηήξημε ρξεηαζηείηε. 

Με ηηκή 

ΚΑΛΑΘΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔ04  

 

Κερμά Συγχαρθτιρια ςε όλουσ εςάσ από όλουσ εμάσ Μακθτζσ και Εκπαιδευτικοφσ. 
Τόςο το πρωινό πρόγραμμα όςο και το απογευματινό ιταν πραγματικά μια 
υπζροχθ διοργάνωςθ, ουςιαςτικόσ εορταςμόσ των φυςικϊν επιςτθμϊν.  
Να είςτε πάντα καλά, να ζχετε πρωτότυπεσ ιδζεσ και εμείσ όςο μποροφμε κα 
είμαςτε δίπλα ςασ να ςασ ςτθρίηουμε. 
Και πάλι Συγχαρθτιρια !! 
Βαςίλθσ Χατηθςταφροσ 



Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων ΕΚΦΕ Χανίων 2013-14 

 

 21 

 

 τα περιςςότερα ςυγχαρθτιρια και μπράβο ανικουν ςε ςζνα που ςκζφτθκεσ, 
οραματίςτθκεσ και κατάφερεσ να υλοποιιςεισ αυτιν τθν πολφ όμορφθ εκδιλωςθ. 
Με ι χωρίσ χορθγοφσ και ςπόνςορεσ, κόντρα ςτθν μίηερθ πραγματικότθτα τθσ 
εποχισ, απζδειξεσ ότι το μόνο που χρειάηεται για να κάνει κάποιοσ τθν διαφορά 
είναι θ όρεξθ και θ διάκεςθ για δθμιουργία. 
Μπράβο ξανά και εφχομαι θ εκδιλωςθ αυτι να μπορζςει να κακιερωκεί και να 
γίνεται κάκε χρόνο όλο και καλφτερθ με περιςςότερα ςχολεία, μακθτζσ και 
πειράματα. 
Μθνάσ Φλουρισ 
 
 
 εμείσ ςε ευχαριςτοφμε που μασ ζδωςεσ αυτι τθ δυνατότθτα να φτιάξουμε ομάδεσ, 
να δείξουμε πειράματα, να τα μελετιςουν τα παιδιά, να τα μάκουν, να τα κάνουν 
πρόβεσ και τζλοσ να τα παρουςιάςουν. Θ ζκφραςθ του προςϊπου τουσ, αυτό το 
χαμόγελο ευτυχίασ νομίηω ότι είναι ανεκτίμθτθσ αξίασ. Συγχαρθτιρια για τθν 
πρωτοβουλία ςασ ςαν ΕΚΦΕ, ςυγχαρθτιρια για τθν οργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, για 
τθν βραδινι ομιλία και παρουςίαςθ πειραμάτων, και για τθν ζμπνευςθ που μασ 
δίνεισ και κίνθτρα για περιςςότερα πειράματα ςτα ςχολεία μασ! 
Εμείσ ςαν Γυμνάςιο Βάμου, ςαν ομάδα «Οι Ρειραματιςτζσ» και εγϊ προςωπικά ςαν 
«Σίτοσ», ςε ευχαριςτοφμε!!!  
Ελπίηουμε να ζχουμε τθν υγεία μασ του χρόνου να το επαναλάβουμε. 
Πςο για τα λάκθ που ενδεχομζνωσ να ζγιναν (λίγα κατά τθν άποψι μου και 
δικαιολογθμζνα) κα αναφερκϊ ςε άλλο email για να επιμείνω ςε αυτό το email ςτα 
εφςθμα! 
 
 

Φάρλνληαο γηα ην δηθό καο Ατ Βαζίιε…. 

Γεθέκβξεο 2013…Παξαζθεπή  ζηηο 20 ….θαη ηα παηδηά, νη καζεηέο καο αθνξκή γηα 

κηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ.   Οη κέξεο γηνξηηλέο …ζηνιίδηα 

παληνύ… νη δηαθεκίζεηο ζην θόξηε ηνπο… κε πξσηαγσληζηή νη πεξηζζόηεξεο ην 

γιπθό, θαληαζηηθόΑτ Βαζίιε. Η ειπίδα γηα έλα δώξν απ΄ απηόλ πιαληέηαη παληνύ…. 

 Αιήζεηα ηα δώξα ηνπ πάληα καο θέξλνπλ ραξά; 

Δκείο πάλησο… ε Πεξηβαιινληηθή Οκάδα (ηεο Γ Γπκλαζίνπ) ηνπ Γπκλαζίνπ 

Αιηθηαλνύ… ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο ηνπ, ην δώξν ηνπ Ατ Βαζίιε ην ιάβακε 

θέηνο λσξίο…. Η ραξά θαη ε αλάηαζε ςπρήο πνπ καο πξόζθεξε είλαη κεγάιε θαη 

μερσξηζηή…. 

Ο δηθόο καο Ατ Βαζίιεο δεη ζηα Υαληά θαη όρη ζην Βόξεην Πόιν… εθεί ςειά ζην 

Αθξσηήξη. Σν εξγαζηήξη ηνπ θαη ε νκάδα ηνπ είλαη ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ. Γε θνξάεη 

θόθθηλε ζηνιή… δελ έρεη θνηιίηζα.. νύηε άζπξε γελεηάδα… αιιά κεξηθέο θνξέο  

θνξά κηα άζπξε πνδηά θαη κνηάδεη κε ηνλ Ατλζηάηλ.Ναη θαιά ην θαηαιάβαηε ν δηθόο 

καο ν Ατ Βαζίιε γηα θέηνο είλαη ν θ Γεκνζζέλεο Μαξθνγηαλλάθεο ,πνπ καδί  κε ηνπο 

εμαηξεηηθνύο βνεζνύο ηνπ ηνλ  θ Κώζηα Παπαζαλαζίνπ θαη ηνλ θ Νίθν Αλαζηαζάθε  

καο ράξηζαλ έλα κνλαδηθό  εθπαηδεπηηθό κνλνπάηη  γλώζεο. Σν δώξν ηνπο είλαη πνιύ 

αθξηβό γηα απηό θαη δε πνπιηέηαη νύηε αγνξάδεηαη…. κόλν ραξίδεηαη …θαη νη ηπρεξνί 

απηνί ηε θνξά είκαζηε εκείο, νη κηθξνί θαη νη κεγάινη ηνπ Γπκλαζίνπ 

Αιηθηαλνύ.Δπραξηζηνύκε Θεξκά ηελ Οκάδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ πνπ πάληα ζηεξίδεη 

ηα ρνιεία θαη ηνπο ΠΔ04. Σνπο επραξηζηνύκε γηα ην ήζνο, ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηε δεκηνπξγία πνπ καο δηδάζθνπλ θαη καο κεηαδίδνπλ. 
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Τζλοσ ςαν επίλογο κζλω να παρακαλζςω τον Άγιο Βαςίλθ τθσ Ορκόδοξθσ Ρίςτθσ 
μασ, να χαρίηει  ςε όλουσ μασ υγεία ,αγάπθ και δθμιουργία ςτα δφςκολα. 
Νεκταρία Αρχοντάκθ 
 
 

 
 

Σασ ευχαριςτοφμε με όλθ μασ τθν καρδιά για τισ πολφ όμορφεσ εμπειρίεσ που μασ 
προςφζρατε .Με μία λζξθ: ΤΕΛΕΛΑ!!!Σασ παρακαλοφμε να ςυνεχίςετε να εργάηεςτε 
και να προςφζρετε ςε όλουσ μασ, μακθτζσ και δαςκάλουσ, με το ίδιο μεράκι.  
Να είςτε πάντα καλά. 
Οι μακθτζσ και μακιτριεσ του 3 ου Δθμοτικοφ χολείου Χανίων. 
Οι δάςκαλοι: Παραςκευοποφλου Περιςτζρα - Ματηουράνθσ Ανζςτθσ. 
 
 

 

 

 

ΠΩ ΠΔΡΑΑ ΣΟ Δ.Κ.Φ.Δ. 
ΗΜΔΡΑ ΠΗΓΑΜΔ Δ ΔΝΑ ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΙΥΑ 

ΞΑΝΑΠΑΔΙ ΠΗΓΑΜΔ ΓΗΛΑΓΗ ΣΟ Δ.Κ.Φ.Δ. ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΦΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΔΙΥΑΜΔ ΓΤΟ ΠΟΤΓΑΙΟΤ  ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ Ο ΚΤΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΗΣΑΝ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΚΤΡΙΟ 

ΓΙΜΟΘΔΝΗ ΠΟΤ ΗΣΑΝ ΥΙΜΗΚΟ ΟΣΑΝ ΜΠΗΚΑΜΔ ΜΔΑ ΗΣΑΝ ΟΛΑ 

ΩΡΑΙΑ ΣΑ ΠΡΑΓΜΜΑΣΑ  ΠΟΤ ΗΣΑΝ ΠΟΛΤ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΑ ΔΠΙΗ ΜΑ 

ΦΙΛΟΞΔΝΙΑΝ ΤΠΔΡΟΥΑ ΚΑΙ ΜΑ ΔΚΑΝΑΝ ΦΑΝΣΑΣΙΚΑ ΠΙΡΑΜΑΣΑ 

ΠΟΤ ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΣΑ ΗΞΔΡΔ ΑΤΣΑ ΣΑ ΠΙΡΑΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΤΟ 

ΑΓΑΠΗΣΟΤ ΜΑ ΦΙΛΟΤ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ 

ΓΙΜΟΘΔΝΗ ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΝΑ ΔΠΗΚΔΠΣΟΤΝ ΣΟ 

ΦΑΝΣΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΑΤΣΟ ΣΟ Δ.Κ.Φ.Δ. ΟΠΩ ΔΜΔΙ ΠΗΓΑΜΔ     

 ΒΑΗΛΖ ΞΑΝΘΟΤΓΑΚΖ ΚΑΗ ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ ΑΗΣΗ 
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 

Η εργαςτθριακι άςκθςθ απαιτεί ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και όχι ευκαιριακι 

αντιμετϊπιςθ, δθλαδι:   

 Υιοκζτθςθ ςωςτϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων με αντίςτοιχεσ 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (ΠΡΟΣΑΗ: να γίνει ςυλλογι τουσ από τθν 
τόςο αξιόλογθ δουλειά των ΕΚΦΕ χωρίσ οικονομικό κόςτοσ ςυγγραφισ 
– ζκδοςθσ (διαχείριςθ θλεκτρονικι). 

 Ενίςχυςθ και ςτιριξθ των κεςμϊν του ΕΚΦΕ και των ΤΕΦΕ. 

 Υλικοτεχνικι υποδομι με βάςθ τισ προθγοφμενεσ επιλογζσ και 
οργάνωςθ των εργαςτθρίων (προμικειεσ χωρίσ ςκοπιμότθτεσ).  

 Επίςθσ πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για διαρκι κάλυψθ των αναγκϊν 
των ςχολικϊν μονάδων ςε αναλϊςιμα ενϊ οι ςυνάδελφοι κα πρζπει 
να απαιτιςουν τθν αγορά εξοπλιςμοφ από τθν ςχολικι επιτροπι. 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΚΦΕ  
Ρροτείνουμε τθν ετιςια κεςμοκετθμζνθ ςυνάντθςθ των Υπευκφνων ΕΚΦΕ και των 
Συνεργατϊν τουσ για ενθμζρωςθ, επιμόρφωςθ ανταλλαγι εμπειριϊν και 
προβλθματιςμϊν χάραξθ ςτρατθγικισ για τθν κακιζρωςθ και βελτίωςθ τθσ 
εργαςτθριακισ άςκθςθσ ςαν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ εκπ/κθσ διαδικαςίασ των 
Φυςικϊν.  

Επίςθσ τα ΕΚΦΕ κα πρζπει να ζχουν: 

 κεντρικι ουςιαςτικι κακοδιγθςθ  

 αυτόνομθ οικονομικι επιχοριγθςθ  

 επίδομα ευκφνθσ.        
 

 

Για τουσ ςυναδζλφουσ - ΚΙΝΗΣΡΑ 

Χωρίσ να δοκοφν κίνθτρα ςτο κακθγθτι του κλάδου μασ είναι δφςκολο να 
προχωριςει το κζμα των εργαςτθρίων . Εκτόσ τθσ ςθμαντικισ ςτιριξθσ τθσ 
εργαςτθριακισ άςκθςθσ που ζγινε με τθν κεςμοκζτθςθ του ΥΣΕΦΕ χρειάηεται : 
1) ΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 
2) θ απαλλαγι του υπευκφνου του εργαςτθρίου από κάκε άλλθ εξωδιδακτικι 

εναςχόλθςθ  ( υπεφκυνοι τμθμάτων, εφθμερίεσ ,κλπ). 
3) Να υπάρχουν δυο ςυνάδελφοι ςτο εργαςτιριο όταν το αςκοφμενο τμιμα 

υπερβαίνει τουσ 20 μακθτζσ. 
4) Να κεςμοκετθκεί το εργαςτθριακό δίωρο ανά εβδομάδα ςτο ωρολόγιο 

πρόγραμμα. 
5) Να αποτελζςουν  εξεταςτζα φλθ (ςτθν πράξθ) ςυγκεκριμζνεσ εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ . 
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Κα πρζπει ο/θ ςυνάδελφοσ να αντιλθφκοφν ότι ςτθρίηονται και αναγνωρίηεται 

θ ιδιαιτερότθτα του ζργου τουσ, ενϊ θ επιλογι για τθν κζςθ του ΤΕΦΕ κα 

πρζπει να προςεχτεί ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ. 

 
 
Ραράλλθλα πρζπει να γίνει προςκικθ ςτθν ζκκεςθ δραςτθριοτιτων του ΥΣΕΦΕ 
ερωτιςεων που ζχουν να κάνουν με αυτοκριτικι του π.χ:  
 

1) Ποια ιταν θ δικι μου ςυμβολι για τθν βελτίωςθ τθσ εργ. διδαςκαλίασ ςτο 

ςχολείο μου; 

2) Πωσ ςυγκεκριμζνα βοικθςα τουσ ςυναδζλφουσ μου; 

3) Πωσ ςυνεργάςτθκα με το ΕΚΦΕ; 

4) Πωσ αξιοποίθςα το 3ωρο «μειωμζνο» ωράριο που είχα; 

5) Με βάςθ τα παραπάνω κα πρζπει του χρόνου να διεκδικιςω τθν κζςθ του 

ΤΕΦΕ; 

Με ταυτόχρονη βζβαια κριτική απζναντι ςτη δράςη του ΕΚΦΕ καθώσ και 
προτάςεών του για την καλφτερη λειτουργία μασ. 

 
Κλείνοντασ τον απολογιςμό του ΕΚΦΕ Χανίων για το ςχολικό ζτοσ 2013-14 
κζλουμε να πιςτεφομε ότι ςτο μζτρο των δυνατοτιτων μασ επιτελζςαμε ότι ιταν 
δυνατό. Ο κεςμόσ και πάλι του ΕΚΦΕ ζβαλε ζνα λικαράκι  ςτθ ςωςτι διδαςκαλία 
των κετικϊν επιςτθμϊν, τόςο ςτθν Πρωτοβάκμια, όςο και ςτθν Δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ. Θεωροφμε τθν δράςθ μασ κετικι και τθν παρζμβαςι μασ, ςτα 

ςχολικά δρϊμενα ουςιαςτικι. Θα κζλαμε όμωσ και τθν 
καλοπροαίρετθ κριτικι των ςυναδζλφων μασ, για να πάμε 
ακόμα καλφτερα ςτο μζλλον. 
Αιςιοδοξϊντασ για το αφριο και πιςτεφοντασ ςτισ ανεξάντλθτεσ δυνατότθτζσ μασ, 
ςασ ευχόμαςτε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 
 
 
                                                                             Χανιά 27/6/2014 
 
                                                                Ο Τπεφκυνοσ του ΕΚΦΕ Χανίων                                          
 
                                                                 Δθμοςκζνθσ Μαρκογιαννάκθσ                                     
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


