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Θέμα: Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010 

ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο. 

 

Αναβάθμιζη - ζσνηήρηζη ηης σλικοηετνικής σποδομής ηοσ ΕΚΦΕ Υανίφν. 

 Σαμηλόκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ Υεκείαο ζηνπο θσξηακνύο.   

 Σαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Υαλίσλ θαη άιινπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ. 

 Αλαδηακόξθσζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ ξαθηώλ θαη 

ληνπιαπηώλ. 

 Δπηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ζηνλ λεξνρύηε. 

 Καηαζθεπή ηνπαιέηαο ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ. 

 Καηαζθεπή λέαο νζόλεο από κειακίλε. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ  παιαηώλ ππξνζβεζηήξσλ από λένπο. 

 Αγνξά βηβιίσλ ζρεηηθώλ κε ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο  θαη ησλ πεηξακάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηέο.  

 Πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ . 

 Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ  πίλαθα . 

 Πξνκήζεηα πιηθνύ γηα ηηο αζθήζεηο Βηνινγίαο. 

 Πξνκήζεηα λέσλ πιηθώλ θαη νξγάλσλ Φπζηθήο. 

 Σνπνζέηεζε ησλ επηθίλδπλσλ θαη εύθιεθησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε εηδηθό αλνμείδσην 

θσξηακό 

 Απόθηεζε απζεληηθώλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηή. 

 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη άιισλ αλαισζίκσλ εηδώλ γξαθείνπ. 
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 Πιαζηηθνπνίεζε θαη  ηνπνζέηεζε ζηνλ ρώξν ηεο Βηνινγίαο ηεο απεηθόληζεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο. 

 Πξνκήζεηα λένπ περάκεηξνπ. 

 

 

Επιμορθφηικές ζσνανηήζεις - σμμεηοτή ζε σνέδρια-Επιμορθώζεις 

 

Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζπλάδειθνη επηζθέπηνληαλ ηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ 

πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνύλ εμνπιηζκό θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα κνηξαζηνύλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο καδί καο όζνλ αθνξά ζέκαηα εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ νη εμήο: 

 

 5 ζπλαληήζεηο κε ηνπο Τπεύζπλνπο ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(ΤΔΦΔ) ζηηο 8, 9 Ννεκβξίνπ 2009, 5 Μαξηίνπ 2010 θαη ζηηο 29, 30 Απξηιίνπ 2010. 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε Καζεγεηέο Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ – ΔΠΑΛ  γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηεο  Φπζηθήο. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Καζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ γηα ηηο 

ππνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηεο  Υεκείαο θαη Βηνινγίαο. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 ησλ Γπκλαζίσλ κε αληηθείκελν 

ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ παθέησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζα ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε αζθήζεσλ Υεκείαο   πνπ αθνξνύλ ζηελ ρεκηθή ηζνξξνπία.  

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ γηα εθηέιεζε 

πεηξακάησλ Φπζηθήο Καηεύζπλζεο θαη Γεληθήο Παηδείαο. 

 9 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Δ ,κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ ηεο Π.Δ θαη ηνπ απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ Γ. 

ηπιηαλαθάθε. Σν ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη επηκνξθώζεθαλ ήηαλ 276. 

  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πεηξάκαηα κε ηε βνήζεηα δηαηάμεσλ  εθ κέξνπο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ΔΚΦΔ πξνο 

ππνβνήζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 πκκεηνρή ζην ζπλέδξην TXRF 2009, ζην Παλεπηζηήκην Göteborgs (νπεδία). 

 πκκεηνρή ζηε δηεκεξίδα Βηνινγίαο ζην Ηξάθιεην 21-22 Ννέκβξε 2009 γηα ην έηνο 

Γαξβίλνπ. 

 πκκεηνρή ζην 13ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ, 

Πάηξα, 17-21 Μαξηίνπ 2010.ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ 2 εξγαζίεο, νη νπνίεο 

εθπνλήζεθαλ από ηελ ππεύζπλε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ.. 



 Παξαθνινύζεζε ην δηάζηεκα 21-25/6/2010 ηνπ ζπλεδξίνπ EXRS 2010, ζην 

Παλεπηζηήκην Figueira da Foz, (Πνξηνγαιία).  

. 

Τποβοήθηζη ηφν ζτολείφν ηοσ Νομού Υανίφν ζε σλικοηετνική σποδομή 

 

 Παξαζθεπέο δηαιπκάησλ θαη πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνύ 

Υαλίσλ. 

 Γαλεηζκόο πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ. 

 Δπηδηόξζσζε νξγάλσλ θαη πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 Αλαθαηαλνκή ππάξρνληνο εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ κεηαμύ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ. 

 

Επιζκέυεις προς και από ζτολεία και εργαζηήρια Νομού Υανίφν 

 

 Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο 

ΠΔ04 θαη ηνπο ΤΔΦΔ.  

 Δπηζθέςεηο ζην ΓΔΛ νύδαο, Γπκλάζην θαη ΔΠΑΛ Βξπζώλ, ΓΔΛ θαη Γπκλάζην 

Βνπθνιηώλ,3ν Γεκνηηθό ζρνιείν Κηζζάκνπ. 

 Δπηζθέςεηο ζρνιείσλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ γηα εθηέιεζε 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη ελεκέξσζε. Σα ζρνιεία πνπ καο επηζθέθζεθαλ είλαη 

ηα εμήο:  

Δηδηθό Γπκλάζην Υαλίσλ 

Δθθιεζηαζηηθό Γπκλάζην – Λύθεην Υαλίσλ 

Λύθεην Αθξσηεξίνπ 

ΔΠΑΛ Αθξσηεξίνπ 

1ν, 17ν ,16ν, Γεκνηηθά  ρνιεία Υαλίσλ, 

2ν  νύδαο, 

Σζηθαιαξηώλ, 

1ν Κνπλνππηδηαλώλ,  

Νηό Υσξηό Απνθνξώλνπ, Βξπζώλ Απνθνξώλνπ,  

Βαξύπεηξνπ.  

Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ην ΔΚΦΔ  γηα εθηέιεζε πεηξακάησλ ήηαλ 534. 

 

 

Παραγφγή Τλικού 

 

 Η ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ ιεηηνύξγεζε πιήξσο αλαλεσκέλε. Καηλνύξηα πεηξάκαηα 

Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο πξνζηέζεθαλ ζηα ήδε ππάξρνληα, θαιύπηνληαο ηελ 



ύιε Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ – ΔΠΑΛ, κε ζαθείο νδεγίεο εθηέιεζεο, θύιια εξγαζίαο 

θ.ιπ.  

 Γεκηνπξγήζεθε ειεθηξνληθό πιηθό (παξνπζηάζεηο, πξνζνκνηώζεηο, video) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Σν 

πιηθό απηό αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα.      

 Γηα πξώηε θνξά δεκηνπξγήζεθε πιηθό (ειεθηξνληθό θαη έληππν) γηα ηελ δηδαζθαιία 

ησλ Φ.Δ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ δεκηνπξγήζεθε εηδηθόο ζύλδεζκνο γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, όπνπ θαη αλαξηήζεθε ην ζρεηηθό πιηθό.     

 Έγηλαλ θαη βηληενζθνπήζεθαλ πεηξάκαηα Υεκείαο – Βηνινγίαο. 

 Αλαπαξάρζεθαλ θαη δηαηέζεθαλ ζεκεηώζεηο – νδεγίεο – θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ.  

 πκκεηείρακε ζηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΠΔΚ). 

 

Άλλες Δραζηηριόηηηες 

 

 Οξγάλσζε ηνπ ηνπηθνύ δηαγσληζκνύ EUSO γηα ηελ επηινγή ηεο νκάδαο καζεηώλ 

ζηνλ αληίζηνηρν παλειιήλην δηαγσληζκό θαη ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

Παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ EUSO 2010. 

o Σν ΔΚΦΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο 

γηα ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζηηο απαηηνύκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηνλ ηνπηθό δηαγσληζκό ζε 

ώξεο εθηόο πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπλερίζηεθαλ κε 

ηελ νκάδα πνπ επειέγε γηα ηνλ δηαγσληζκό. Οη καζεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ήηαλ από ηα παξαθάησ 

ιύθεηα: 2ν, 3ν, 4ν ΓΔΛ, ΓΔΛ Αθξσηεξίνπ θαη ΓΔΛ Νέαο Κπδσλίαο. 

 Δμαζθάιηζε θνλδπιίσλ από ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπηθήο καζεηηθήο νκάδαο ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό EUSO ζηελ Αζήλα ζηηο 

16/01/10. 

 Καη απηή ηελ ζρνιηθή ρξνληά κεηά από ελέξγεηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζηηο 27/2/10 

ηέζζεξα ζρνιεία ηνπ λνκνύ Υαλίσλ ( 3ν, 4ν Γεληθό Λύθεην, Γεληθό Λύθεην 

Αθξσηεξίνπ θαη Γεληθό Λύθεην Αιηθηαλνύ,) ζπκκεηείραλ ζηα Masterclasses πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε κεγάιε 

επηηπρία κε αληηθείκελν: 6th International Particle Physics Masterclasses, 

Πξνρσξεκέλα καζήκαηα Φπζηθήο σκαηηδίσλ γηα καζεηέο Λπθείνπ θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΠΔ04.  

 



 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ, ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά θαη νη πλάδειθνη θαζεγεηέο ηεο Βζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ρ. Αιεμηάδεο, Ν. 

Αλαζηαζάθεο,  Ο. Καξηνθύιε, Ι. αξξήο, Ν. πάξηαιε, Μ. ηξαηάθεο. ηελ πξνζπάζεηά καο 

λα βνεζήζνπκε ην έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, απνθαζηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζπλαδέιθνπ Ι. ηπιηαλαθάθε.  ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ΔΚΦΔ νη γλώζεηο, ε εκπεηξία θαζώο θαη ε 

πξνζσπηθή δνπιεηά ηνπ ήηαλ αλεθηίκεηεο.  

 

Η Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ    Ο Πξντζηάκελνο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο                         

Υαλίσλ      Ννκνύ Υαλίσλ 

 

 

 

Ρ. Μνζρνρσξίηνπ      Ν. Βεζηάθεο 


