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Επιμορφωτικέσ ςυναντήςεισ εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ 

ςτο ΕΚΦΕ Χανίων 

17 & 18  Μαρτίου  2011, λογιςμικά εννοιολογικών χαρτών :   

Παρουςίαςθ λογιςμικοφ που αφορά τρόπουσ  διδαςκαλίασ  και  μάκθςθσ  εννοιών μζςα 

ςτθν ςχολικι τάξθ. Η παρουςίαςθ κα επικεντρωκεί ςε κζματα  και γνωςτικά αντικείμενα 

των φυςικών επιςτθμών.  

 

17 & 18  Φεβρουαρίου  2011, λογιςμικά προςομοίωςησ για τισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ :   

Επίδειξθ και οδθγίεσ χριςθσ λογιςμικών Φυςικισ και Χθμείασ (Interactive Physics, Modellus 

4, Chem PA και Iridium).  Εξάςκθςθ των ςυναδζλφων,  με τθν χριςθ των υπολογιςτών του 

ΕΚΦΕ.   

 

27 & 28  Ιανουαρίου  2011, αςκήςεισ Βιολογίασ Γυμναςίου :   

Επίδειξθ αςκιςεων Βιολογίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υπουργείου. (Μικροςκοπικι 

παρατιρθςθ φυτικών και ηωικών κυττάρων, μικροςκοπικι παρατιρθςθ πρωτοηώων, 

ανίχνευςθ πρωτεϊνών και αμφλου,  θ επζμβαςθ τθσ τφχθσ ςτθν δθμιουργία γαμετών κ.α.)  

 

13 & 14  Ιανουαρίου  2011,  η χρήςη των TΠE  ςτο Γυμνάςιο:   

Η χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιών ςτθν διδαςκαλία των φυςικών επιςτθμών (Γυμνάςιο). 

Εποικοδομθτικι διαδικαςία μάκθςθσ (αναφορά). Προτάςεισ  για τθν δθμιουργία 

ενδεικτικών φφλλων εργαςίασ. Παραδείγματα εναλλακτικισ διδαςκαλίασ (Ν. Coulomb, 

αντιδράςεισ  θλεκτρολυτών). Δθμιουργία μακιματοσ για τα θλεκτρικά κυκλώματα…  

 

16 & 17 Δεκεμβρίου  2010,  η χρήςη του Multilog ςτο Λφκειο:   

Οδθγίεσ  χριςθσ  τθσ ςυςκευισ Multilog  και του ςχετικοφ λογιςμικοφ. 

Επίδειξθ  τθσ χριςθσ ςε πειράματα Φυςικισ (ευκφγραμμθ κίνθςθ, ταλάντωςθ) και Χθμείασ   

(μζτρθςθ pH, Ογκομζτρθςθ).    

  

25 & 26 Νοεμβρίου 2010, η χρήςη του διαδραςτικοφ ςτα ςχολεία β’Βάθμιασ:   

Οδθγίεσ - επίδειξθ  τθσ  χριςθσ  του διαδραςτικοφ πίνακα (ςχετικό  λογιςμικό  -  scanner 

υπερφκρων -  προβολζασ).   
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Η επίδειξθ γίνεται  παράλλθλα με τθν ενδεικτικι χριςθ ςχετικών λογιςμικών για τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ (λογιςμικό netbook γυμναςίου).     

 

18 & 19 Νοεμβρίου 2010,  Αςκήςεισ Φυςικήσ: 

Φυςικι Γυμναςίου: 

 Μετριςεισ μεγεκών (μικοσ, επιφάνεια, όγκοσ, μάηα, πυκνότθτα …) 

 Άνωςθ 

 Βακμονόμθςθ κερμομζτρου 

 Νόμοσ του Hooke 

Φυςικι Λυκείου: 

 Επιταχυνόμενθ κίνθςθ ςε κεκλιμζνο επίπεδο (χριςθ ςειράσ οργάνων μθχανικισ) 

 Μελζτθ κυκλώματοσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ 

 Παλμογράφοσ: Λειτουργία, χριςθ ςτθν επίδειξθ του φαινομζνου τθσ επαγωγισ 

 Στάςιμο κφμα ςε χορδι 

 Φαςματοςκόπιο 

 

21  & 22 Οκτωβρίου 2010,  Αςκήςεισ Χημείασ : 

Αςκιςεισ  Χθμείασ  Γυμναςίου - Λυκείου: 

 

14  & 15 Οκτωβρίου 2010,  Συνάντηςη ΥΣΕΦΕ: 

Συνάντθςθ με ΥΣΕΦΕ των ςχολείων του Νομοφ  

 Αρμοδιότθτεσ – Κακικοντα ΥΣΕΦΕ 

 Το εργαςτιριο ςτθν διδαςκαλία των Φ.Ε., ςφμφωνα με το νζο αναλυτικό 

πρόγραμμα  

 Εργαςτθριακζσ  αςκιςεισ Γυμναςίου – Λυκείου  
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