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ΕΚΘΕΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΕΚΦΕ 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2014-2015   

 
 

ΕΚΦΕ: ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΕΚΦΕ: Μαρκογιαννάκθσ Δθμοςκζνθσ,  Χθμικόσ 
ΕΙΔΟ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ:    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 
 

2. 
 

Στυλιανακάκθσ 
Γιάννθσ 

Δάςκαλοσ εξϋ ολοκλιρου  

3. 
 

Μαυροματάκθσ 
Γιϊργοσ 

Βιολόγοσ Μερικι 1 θμζρα/4 ϊρεσ  

4.  
 

  

Διεφκυνςθ 
λειτουργίασ: 
 

Σχολικό ςυγκρότθμα ΓΕΛ- ΕΡΑΛ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, 
 Ρροφιτθσ Θλίασ  ΧΑΝΙΑ 

Τθλζφωνο:  
 

28210/28666 

ΦΑΞ: 
 

 

Θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ (e-mail): 

ekfechan@sch.gr / ekfechan@gmail.com  

Ιςτοςελίδα (website): 
 

http://ekfe.chan.sch.gr 

 

ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 
Θ ΑΠΟΠΑΘ ΣΟΤ ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΟΝ ΙΟΤΛΙΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΟΝ  
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 του ΕΚΦΕ. 
 
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            2011  
ςτα Λφκεια                636 
ενϊ ςτα ΕΠΑΛ           157  
 
 
Ραρακζτουμε τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ  
 

http://ekfe.chan.sch.gr/Archive/Activities/Apologismoi/pinakes14_15.pdf
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Οι ςυνάδελφοι λζνε: 
 

 
ΕΚΘΕΘ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 
 
Τα εργαςτιρια ςτο Νομό μασ λειτοφργθςαν ςτθν  πλειοψθφία τουσ  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 πολφ μεγάλο. 
 
Αςκιςεισ που δυςκόλεψαν τουσ ςυναδζλφουσ άρα κακορίηουν και τα κακικοντά 
για μασ τον ερχόμενο χρόνο είναι  

 Μζτρθςθ μάηασ διαγράμματα  

 Ανωμαλία ςυςτολισ διαςτολισ νεροφ. 

 Θλεκτροςτατικζσ επιδράςεισ. 

 Ραρατθριςεισ μικροςκοπικζσ  (ςτομάτων). 

 Το φαινόμενο του Θερμοκθπίου 

 Διαδοχικζσ εξουδετερϊςεισ 

 Μζτρθςθ ρυκμοφ αποικοδόμθςθσ χαρτιοφ. 
 
 
Θ βελτίωςθ τθσ εργ. παιδείασ εντοπίηεται ςτισ παρακάτω προτάςεισ:  

 Ρρζπει το ΕΚΦΕ να ςτθριχτεί περιςςότερο, 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. 
(Διαδραςτικά πειράματα ειδικά Βιολογίασ με αγορά εξοπλιςμοφ για Ν.Τ.) 

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

 Να γίνεται ζγκαιρα θ τοποκζτθςθ των ςυναδζλφων  

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

 



 4 

ΕΚΘΕΘ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 
ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΛΤΚΕΙΩΝ 

 
Ιςχφουν 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. Ρρόβλθμα επίςθσ είναι θ χριςθ 
του εργαςτθρίου ωσ αίκουςασ διδαςκαλίασ ι προβολϊν. 
Επίςθσ ςθμαντικό πρόβλθμα είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα.   
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 

 Γνωριμία με παλμογράφο. 

 Ραραςκευι αικανόλθσ, οξείδωςθ αλκοολϊν και αλδεχδϊν  

 Ρυροχθμικζσ αναλφςεισ. 

 Ροιοτικόσ ζλεγχοσ (ελλείψεισ ςε αντιδραςτιρια). 

 Κυτταρογενετικι ανάλυςθ καρυότυπου,  μικροςκοπιςεισ (μίτωςθ).  
 

 
 
 

ΕΚΘΕΘ 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 ΔΑΝΕΙΣΜΟ,  επιςκζψεισ και ςυνεργαςία με   το ΕΚΦΕ οι ςυνάδελφοι των 
ΕΡΑΛ πάλεψαν και ζκαναν ςθμαντικό αρικμό εργ. αςκιςεων και γενικότερα 
δράςεων για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Απαιτοφν τθν αγορά εξοπλιςμοφ και τθν 
φπαρξθ ΥΣΕΦΕ. 
Θεωροφν ντροπι τθν ανυπαρξία εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν. 
Όλοι οι ςυνάδελφοι αναφζρουν το πρόβλθμα του χρόνου ςτθν διδαςκαλία τουσ 
(μονόωρο Φυςικισ –Χθμείασ ςτθ β τάξθ) απϊλειεσ ωρϊν.  
 Προβλθματικζσ κεωροφνται οι αςκιςεισ: 
 Νόμοι τριβισ 
Αςκιςεισ χθμείασ 
 
Θ ςυνεργαςία των ςυναδζλφων με το ΕΚΦΕ κρίνεται πολφτιμθ και αναντικατάςτατθ 
 
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.  
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3 Επιμορφωτικζσ υναντιςεισ 

 α) 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 
ςυναδζλφουσ των  Γυμναςίων 
ου νομοφ για κζματα ςχετικά 
με τθν λειτουργία του ΕΚΦΕ 
ΧΑΝΙΩΝ, τον ρόλο των ΥΣΕΦΕ 
και  τον προγραμματιςμό 
δραςτθριοτιτων 2014-15 
και τισ υποχρεωτικζσ  
εργ.αςκιςεισ 

ΕΚΦΕ 12 Νοεμβρίου Κακθγθτζσ 
Γυμναςίων  
 
 

2. Συνάντθςθ με τουσ 
ςυναδζλφουσ των Λυκείων 
του νομοφ για κζματα 
ςχετικά με τθν λειτουργία 
του ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ, τον ρόλο 
των ΥΣΕΦΕ και  τον 
προγραμματιςμό 
δραςτθριοτιτων 2014-15 

και τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
 

ΕΚΦΕ 26 Νοεμβρίου Κακθγθτζσ 
Λυκείων 
   

3. Συνάντθςθ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των 

Γυμναςίων και Λυκείων του 

νομοφ ςχετικά  με τισ 

υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ, Χθμείασ (εκτζλεςθ 

από ίδιουσ) 

ΕΚΦΕ 3, 4, και 5 
Δεκεμβρίου 
 
τρείσ  
ςυναντιςεισ 

Πλοι  κακθγθτζσ  
Γυμναςίων και 
Λυκείων 

4. Συνάντθςθ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των 
Γυμναςίων Λυκείων του 
νομοφ ςχετικά με 
πειράματα Βιολογίασ 

ΕΚΦΕ  10/12 Πλοι οι 
κακθγθτζσ 
Γυμναςίων και 
Λυκείων 

5. Συνάντθςθ με τουσ 
ςυναδζλφουσ Γυμναςίων 
Λυκείων του νομοφ, για 
υποχρεωτικζσ αςκιςεισ 
Φυςικισ εκτζλεςθ από 

ΕΚΦΕ 17 και 19 /12 
Δυο 
ςυναντιςεισ 

Κακθγθτζσ 
Γυμναςίων 
Λυκείων 



 6 

ίδιουσ 

6. Συνάντθςθ  για τουσ 
απολογιςμοφσ ΕΚΦΕ και 
ςχολικϊν μονάδων 

ΕΚΦΕ 3/6 ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ 

 
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. 
 
 
Β. Για τον ςυντονιςμό των δράςεϊν μασ για το ΓΙΟΡΣΑΗΟΝΣΑ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ  
3 ςυναντιςεισ 12/12 , 25/1 , και 18/3 των εμπλεκόμενων κακθγθτϊν και δαςκάλων ςτο 
ΕΚΦΕ . 
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4.Επιςκζψεισ ςε ςχολεία   α) Δευτεροβάκμιασ  β) Πρωτοβάκμιασ 

 
 

Είδοσ 
 

Τόποσ 
διεξαγωγισ 

Θμερομθνία 
διεξαγωγισ - 
Διάρκεια 

Σε ποιουσ 
απευκυνόταν 

1. Λειτουργία Σχολικοφ  
Εργαςτθρίου οδθγίεσ 

 

Μουςικό 
 ςχολείο 

22/9 Υπεφκυνο 
Εργαςτθρίου 

2.     >>     >> Γυμνάςιο 
Βρυςϊν (ΕΡΑΛ) 

24/9 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

3.     >>     >> Γυμνάςιο Κολυμβαρίου 22/10 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

4.    >>      >> Λφκειο Κολυμβαρίου 22/10 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

5.      >>     >> 2ο Γυμν. Χανίων 29/10 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

6.      >>     >> 2ο ΓΕΛ Χανίων 29/10 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

7.      >>     >> 2ο Δ.Σ. Σοφδασ 16/9/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

8.      >>     >> 16ο Δ.Σ. Χανίων 18/9/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

9.      >>     >> Δ.Σ. Βρυςϊν 24/9/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

10.      >>     >> 4ο Δ.Σ. Χανίων 25/9/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

11.      >>     >> 8ο Δ.Σ. Χανίων 25/9/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

12.      >>     >> 5ο Δ.Σ. Χανίων 8/10/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

13.      >>     >> Δ.Σ. Κολυμβαρίου 22/10/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 
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14.      >>     >> Δ.Σ. Βαμβακόπολου 29/10/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

15.      >>     >> 2ο Δ.Σ. Μουρνιϊν 3/11/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

16.      >>     >> Δ.Σ. Ζλουσ 5/11/2014 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

17.      >>     >> 1ο Δ.Σ. Χανίων 19/1/2015 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

18.      >>     >> 1ο Δ.Σ. Μουρνιϊν 18/2/2015 Συναδζλφουσ,  
Δ/νςθ ςχολείου 

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, ειδικά τθσ επαρχίασ αλλά χρειαηόμαςτε 
και υποςτιριξθ από τθν υπθρεςία μασ για αυτζσ. 

 Κακοριςτικζσ και πολφ ουςιαςτικζσ είναι οι επιςκζψεισ μασ ςτα Δθμοτικά. Ο 
ςκοπόσ των επιςκζψεων μασ είναι θ λειτουργικι τοποκζτθςθ του εργαςτθριακοφ 
εξοπλιςμοφ, θ ενθμζρωςθ τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν και οργάνων θ εκκακάριςθ 
των υλικϊν και θ επιδιόρκωςθ ι  απόςυρςθ άλλων. Είναι αναγκαίο να γίνουν  
ςταδιακά όλα τα παραπάνω ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μασ μονάδεσ. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ ςυνεργαςία των ςυναδζλφων δαςκάλων….. 
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5. εμινάρια - Θμερίδεσ 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) Σεμινάριο για 
Δαςκάλουσ   

           
 

ΕΚΦΕ 
 
 
 
 

4/10 Συναδζλφουσ 
Ρρωτοβάκμιασ 

2) Θμερίδα ΔΔΕ 100 
χρόνια Εκπ/ςθσ 

Πνευματικό 
Κζντρο  

13/10 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
και κοινό 

3) ΣΕΜΙΝΑΙΟ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΓ. από 
ςχολ. Σφμβουλο 

ΕΚΦΕ 14/10 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
και όχι μόνο 

4) Λογιςμικά από 
Σ.Σφμβουλο  

ΕΚΦΕ 15/10 Κακθγθτζσ  
Δευτεροβάκμιασ  
 

5) εμινάριο 
διδακτικισ  
τθσ Χθμείασ από ΕΕΧ 

ΕΚΦΕ 15/11 Κακθγθτζσ 
Δευτεροβάκμιασ 

6) Θμερίδα για φυςικζσ 
επιςτιμεσ 
(ςυνεργαςία με 
ςχολ.ςφμβουλο) 
Θρακλείου 

Δθμοτ 
Αρκαλοχωρίου 
Θρακλείου 

4/12 Συναδζλφουσ 
Ρρωτοβάκμιασ 

7) 100 χρόνια ΔΔΕ 
Χανίων ΤΝΕΔΡΙΟ 

Πνευματικό 
Κζντρο 

10 , 11 και 12/5 Μακθτικό και κοινό 

8) 4θ Αςκλθπιάδα ΔΠΕ  Βίλλα 
Κοφνδουροκ  

28/3 Συναδζλφουσ 
Ρρωτοβάκμιασ 

9) Ελάτε να 
πειραματιςτοφμε  

49ο  Δθμ 
Θρακλείου 

4/6 Συναδζλφουσ 
Ρρωτοβάκμιασ  καιι 
κοινό  
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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 

ΝΑΙ x 

ΟΧΙ  

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

Ψθφιακό Υλικό 
/ θλεκτρονικά 
ζγγραφα 

ΝΑΙ x 

ΟΧΙ  

  

  

3. YouTube: Ανάρτθςθ πειραμάτων και 
παρουςιάςεων μασ 

video ΝΑΙ x 

ΟΧΙ  

4. Συγγραφι ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟΥ ΟΔΘΓΟΥ χθμείασ για 
τθν Α’ Λυκείου  

 

βιβλίο ΝΑΙ x 

  

ΟΧΙ  

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

Ψθφιακό Υλικό 
/ θλεκτρονικά 
ζγγραφα 

ΝΑΙ Χ 

 
 

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  

2. Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Φυςικισ Λφκεια  

 
 

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

Φορείσ που ςυνεργάςτθκαν Θμερομθνία / Διάρκεια Σόποσ 

   

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

14/3 Θράκλειο 
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ 

2. EEX ςεμινάριο διδακτικισ 15/11 Χανιά ΕΚΦΕ 
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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. Μαρκογιαννάκθσ Δ. 12ο  Συνζδριο ΕΕΧ ΕΕΚ  Θεςςαλονικι 
8-10/5 

2. Αναςταςάκθσ Ν. 4Ο Ρανκφπριο Συνζδριο για τισ 
κετικζσ επιςτιμεσ μακθτϊν 
κακθγθτϊν 

27/2 ζωσ 1/3 
Ράφοσ  

3. Μαρκογιαννάκθσ Δ. 9ο ΕΝΕΦΕΤ Θεςςαλονίκθ 8-
10/5 

4. Στυλιανακάκθσ Γ. Οι φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο 
προςκινιο  

Ακινα 7 και 8 /11 

5. Μαρκογιαννάκθσ Δ 
  

Τα νζα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν Φ.Ε και τα Γυμνάςια 
και Λφκεια που αλλάηουν..  

Χανιά 
ΕΡΑΛ ΕΛ.ΒΕΝΗ 

14/10 

6. Αναςταςάκθσ Νίκοσ Τα νζα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν Φ.Ε και τα Γυμνάςια 
και Λφκεια που αλλάηουν.. 

Χανιά 
ΕΡΑΛ ΕΛ.ΒΕΝΗ 

14/10 

7. Στυλιανακάκθσ Γ Τα νζα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν Φ.Ε και τα Γυμνάςια 
και Λφκεια που αλλάηουν.. 

Χανιά 
ΕΡΑΛ ΕΛ.ΒΕΝΗ 

14/10 

 
  

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 
 

5 ΝΑΙ Χ 

ΟΧΙ  

2. Ραν Διαγωνιςμόσ Φυςικισ 
 

5 ΝΑΙ  

ΟΧΙ Χ 

3. Ραν. Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ 
 

5 ΝΑΙ  

ΟΧΙ Χ 
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11.  Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ 

Α. Επιςκζψεισ  ςχολείων Δευτεροβάκμιασ και Πρωτοβάκμιασ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων 
2014-2015 

Σμιμα Αντικείμενο Θμερομθνία 

1. Γυμνάςιο 6ο Χανίων Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ,  

11 και 18 /2 

2. Γυμνάςιο Ρλατανιά 
 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ,  

3/4 

3. 2ο Λφκειο Χανίων Εντυπωςιακά Ρειράματα 
Φυςικισ – Χθμείασ-
Βιολογίασ 

1/4 

4. Δ.Σ. Αγροκθπίου (Ε-ΣΤ) 
 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

25/11/2014 

5. 2ο Δ.Σ. Σοφδασ (Ε1-Ε2) 
και (ΣΤ1-ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

13/1/2015 και 29/1/2015 

6. 8ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

15/1/2015 και 22/4/2015 

7. 4ο  Δ.Σ. Χανίων (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

20/1/2015 

8. 1ο Δ.Σ. Μουρνιϊν (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

22/1/2015 και 17/2/2015 

9. 3ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) 
και (ΣΤ1-ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

27/1/2015 και 2/4/2015 

10. 5ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

3/2/2015 

11. 12ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ) 
και (Ε) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

6/2/2015 

12. 18ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ) 
και (Ε) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

6/2/2015 και 19/2/2015 

13. Δ.Σ. Ρλατανιά (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

10/2/2015 
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14. 2ο Δ.Σ. Μουρνιϊν (Ε-
ΣΤ) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

13/2/2015 

15. Δ.Σ. Βρυςϊν (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

24/2/2015 

16. Δ.Σ. Ρεριβολίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

26/2/2015 και 5/3/2015 

17. 1ο Δ.Σ. 
Κουνουπιδιανϊν (Ε 1) – (Ε 
2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

3/3/2015 και 12/3/2015 

18. 1ο Δ.Σ. Κιςάμου (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

6/3/2015 

19.  Δ.Σ. Χωραφακίων (Ε-
ΣΤ) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

26/3/2015 

20. 17ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) 
και (ΣΤ1-ΣΤ2)    

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

27/3/2015 και 20/5/2015 

21. 2ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1 –Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

31/3/2015 και 7/5/2015 

22. 2ο Δ.Σ. 
Κουνουπιδιανϊν (Ε1 –Ε2) 
και (ΣΤ1-ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

21/4/2015 και 28/4/2015 

23. 15ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2)   Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

23/4/2015 

24. Δ.Σ. Κολυμβαρίου 
(ΣΤ1-ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

27/4/2015 

25. 11ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2)   Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

30/4/2015 

26. Δ.Σ. Φρε (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

4/5/2015 

27. Δ.Σ. Βαρφπετρου (Ε-
ΣΤ) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

5/5/2015 
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28. 2ο Δ.Σ. Κιςάμου (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2)   

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

8/5/2015 και 13/5/2015 

29. 2ο Δ.Σ. Νζασ Κυδωνίασ 
(ΣΤ1-ΣΤ2) και (Ε)  

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

12/5/2015 και 29/5/2015 

30. 9ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

14/5/2015 

31. 1ο  Δ.Σ. Σοφδασ  (ΣΤ1-
ΣΤ2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

15/5/2015 

32. Δ.Σ. Τςικαλαριϊν (ΣΤ1) 
και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

18/5/2015 και 25/5/2015 

33. 16ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

19/5/2015 και 2/6/2015 

34. 10ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1-
ΣΤ2) και (Ε1-Ε2) 

Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

21/5/2015 και 28/5/2015 

35. Δ.Σ. Μάλεμε (Ε-ΣΤ) Ρειράματα Φυςικισ – 
Χθμείασ, 

26/5/2015 
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Β. ΓΙΟΡΣΑΗΟΝΣΑ ΣΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΣΑ ΧΑΝΙΑ 2015 
Δίλαη ην απνθνξύθσκα ησλ δξάζεσλ καο θάζε ρξόλν. Σηελ δεύηεξε θαηά ζεηξά 

δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ 16 ζρνιεία (13 Γπκλάζηα θαη 3 Γεκνηηθά)  ελώ πέξζη 10. 

Η δηνξγάλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ηνπ ΓΔΛ Αθξσηεξίνπ 

ην πξσί όπνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ πεηξάκαηα ζην θνηλό ελώ ην απόγεπκα ζην 

Πνιηηηζηηθό ηεο Ι. Μεηξόπνιεο,  όπνπ είρακε νκηιία από ηνλ Παλεπηζηεκηαθό  

Θ. Τνκαξά,  εθηέιεζε πεηξακάησλ από ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ θαη ζεαηξηθό 

δξώκελν, από ηνπο κηθξνύο καζεηέο ηνπ Γεκ. Τζηθαιαξηώλ. Η όιε δηνξγάλσζε 

ζηέθηεθε κε απόιπηε επηηπρία θαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο  κε νπνηνδήπνηε ξόιν 

επραξηζηήζεθαλ. Μαο έθαλε ηδηαίηεξε εληύπσζε ην πάζνο ησλ κηθξώλ καζεηώλ καο 

λα απνδώζνπλ ηνπο ξόινπο πνπ ηνπο είρακε αλαζέζεη.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα δείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο 

http://ekfe.chan.sch.gr/activities/activities.html 

 

Γ. Μουςείο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
Ζχει λιμνάςει το κζμα λόγω δυςκολίασ εξεφρεςθσ χϊρου κατάλλθλου.  
Οι κροφςεισ μασ προσ τισ Δθμοτικζσ αρχζσ δεν απόδωςαν καρποφσ και 
είμαςτε ςε αναμονι. 

 
Δ. 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 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 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.  
 
Ε. H ςυνεργαςία μασ με τθν ςχολικι ςφμβουλο χαρακτθρίηεται κετικι. Με ζνα 
καλφτερο ςυντονιςμό και οργάνωςθ κα μποροφςε να ιταν ακόμα πιο 
αποτελεςματικι.  

 
 
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. 
Αίςκθςθ προκάλεςε θ δθμιουργία του εργ. χϊρου ςτο ΕΡΑΛ ΕΛ. Βενιηζλου και ο 
εξοπλιςμόσ του με τισ προςπάκειεσ των εκεί ςυναδζλφων. Θα 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. 
Οι περιςςότερεσ εργ. αςκιςεισ ζγιναν με ΔΑΝΕΙΣΜΟ 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 (Ραράδειγμα το ΕΡΑΛ όπωσ προαναφζραμε του ΕΛ. Βενιηζλου). 

 
 ΓΙΑ ΣΑ ΓΤΜΝΑΙΑ  

Θ ςυμβολι των  ΥΣΕΦΕ για τθν βελτίωςθ τθσ εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ 
ιταν κακοριςτικι. Επιμελικθκαν των χϊρων του εργαςτθρίου 
προμθκεφτθκαν υλικά επιςκεφαςαν όργανα . 
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.  

 
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 . 
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 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. 

 Θ κατάργθςθ τθσ τράπεηασ κεμάτων ςτο μζςον τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
ανακοφφιςε τουσ ςυναδζλφουσ αλλά ιταν και άλλοκι για να αποφφγουν 
τθν εργ. διδαςκαλία .   

 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.  

 Στουσ ακατάλλθλουσ εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ. 
 

 Φυςικά υπάρχουν και εξαιρζςεισ όπου οι ςυνάδελφοι κάνουν εξαιρετικι 
δουλειά με πολλαπλά πειράματα πζραν των προβλεπόμενων  

 Οι ΥΣΕΦΕ πολλζσ φορζσ εδϊ κεωροφν πάρεργο τθν αποςτολι τουσ ενϊ αρκετοί 
ςυνάδελφοι υποβακμίηουν τθν εργαςτθριακι άςκθςθ. Θ ςυνεργαςία όλων μασ 
νομίηουμε είναι αναγκαία για να μπορζςουμε να αποτρζψουμε όλεσ τισ 
αντιξοότθτεσ και να δουλζψουμε εργαςτθριακά . Θ 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 ΣΘΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

Αναφζρουμε πρϊτα απ’ όλα τθν ζγκαιρθ φζτοσ απόςπαςθ του Γ. Στυλιανακάκθ με 
αποτζλεςμα να ςπάςουμε ρεκόρ επιςκεψιμότθτασ μακθτϊν ςτο ΕΚΦΕ αλλά και των 
δικϊν μασ επιςκζψεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ.  Ζτςι κα πρζπει να 
γίνεται κάκε χρόνο για να μποροφμε να προγραμματίςουμε το ζργο μασ και 
παρζμβουμε κακοριςτικά ςτθν επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων δαςκάλων. 
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.  
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Οι ςυνάδελφοι λζνε για μασ: 
Η όμορθη ιδέα ποσ έγινε θεζμός. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε 2
ε
 εθδήισζε ηνπ «Γηνξηάδνληαο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

ζηα Φαληά 2015». Οη πξνζσπηθέο κνπ εληππώζεηο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο άξηζηεο. 

Η νξγάλσζε ήηαλ πνιύ θαιύηεξε από πέξπζη θαη ν ρώξνο ηδαληθόο γηα ηελ 

εθδήισζε. Η ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηηθώλ ήηαλ πνιύ θαιή. Η ελόριεζε από 

ηελ έληαζε ηεο κπάληαο ήηαλ γηα ηελ νκάδα κνπ ακειεηέα. Αληίζεηα, ε ύπαξμε ηεο 

καζεηηθήο κπάληαο δεκηνπξγνύζε κία όκνξθε εηθόλα θαη ελίζρπε ηελ εληύπσζε πνπ 

δεκηνπξγνύληαλ ζηνλ επηζθέπηε πεξί πξαγκαηηθήο καζεηηθήο γηνξηήο. Η πξσηλή 

εθδήισζε κπνξώ λα πσ όηη ήηαλ άςνγε.   

Όζνλ αθνξά ηελ απνγεπκαηηλή εθδήισζε νη παξαηεξήζεηο κνπ είλαη νη εμήο: Ο 

θαιεζκέλνο επηζηήκνλαο (θ. Τνκαξάο) δελ θεκίδεηαη γηα ηηο όκνξθεο δηαιέμεηο ηνπ 

(ηνλ είρα θαζεγεηή) θαη ηελ ζρέζε πνπ αλαπηύζζεη κε ην θνηλό. Δπίζεο, ην 

αληηθείκελν ηεο νκηιίαο ηνπ είρε πςειό βαζκό επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο. Η νκηιία 

ηνπ ζα ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν ζε ζεκηλάξην θπζηθώλ επηζηεκώλ. Θα πξνηηκνύζα κία 

νκηιία πην ζύληνκε πνπ αθόκε θαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά ζα θαηαιάβαηλαλ ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο.  

Μεξηθέο πξνζσπηθέο ηδέεο γηα λα γίλεη ην πνιύ θαιό, ηέιεην. 

Θα κνπ άξεζε λα ππήξρε κία ςεθνθνξία από ην θνηλό γηα ηα θαιύηεξα καζεηηθά 

πεηξάκαηα ηεο εθδήισζεο. Γελ ζα ήζεια λα έρεη ε ςεθνθνξία θάπνην έπαζιν γηαηί 

ηόηε ζα ππήξρε κία κνξθή αληαγσληζκνύ πνπ δελ ζα κνπ ηαίξηαδε κε ηελ καζεηηθή 

γηνξηή. Θα κπνξνύζαλ απιά, ηα 10 θαιύηεξα πεηξάκαηα λα παξνπζηάδνληαη ην 

απόγεπκα από ηνπο καζεηέο πνπ ηα πξαγκαηνπνίεζαλ. 

Τέινο, ζα κπνξνύζε ε απνγεπκαηηλή εθδήισζε λα γίλεη ζε έλα πην όκνξθν ρώξν. 

Οινθιεξώλνληαο, πξέπεη λα πσ όηη αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα θαη έλα κεγάιν 

κπξάβν ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη πξνζσπηθά ζε ζέλα Γήκν γηα ηε 

πξνζπάζεηα απηή. 

Καιή δύλακε θαη ηνπ ρξόλνπ !!! 

 

Μελάο Φινπξήο 
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Γεηα ζαο θαη από εκέλα.  

Καη αξρήλ ήηαλ κηα πνιύ θαιή θαη επηηπρεκέλε εθδήισζε θαη αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα 

πξώηα ζε εζάο, ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκκεηείραλ αιιά θαη ζηα παηδηά πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ.  

Η αίζνπζα ήηαλ πνιύ θαιύηεξε από πέξζη θαη όια θύιηζαλ νκαιά. 

Σρεηηθά κε ηε κνπζηθή πνπ έπαηδε απέμσ πηζηεύσ νηη ζαλ ηδέα ήηαλ πνιύ θαιή αιιά 

ήηαλ πνιύ θνληά ζην θηίξην καο θαη δεκηνπξγνύζε κηα βαβνύξα πνπ δπζθόιεπε ηα 

παηδηά ζηελ αίζνπζα. Αλ ήηαλ πην καθξηά ίζσο λα απνθεύγακε ην πξόβιεκα απηό. 

Γηα ηελ νκηιία ηνπ Τξαραλά ζα ζπκθσλήζσ απόιπηα. Η αίζνπζα θαηαθιύζηεθε από 

κηθξά παηδηά πνπ δελ θαηάιαβαλ ιέμε (θαη ινγηθό είλαη) κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρνπλ ζέζεηο λα θαζίζνπλ ελήιηθεο πνπ ηνπο ελδηέθεξε πξαγκαηηθά ε νκηιία ( ε 

νπνία ήηαλ πνιύ θαιή). Δκέλα πξνζσπηθά, πνπ έςαρλα λα θαζίζσ θαη ήζεια λα 

παξαθνινπζήζσ, κε εθλεύξηζε ην γεγνλόο απηό. Δμάιινπ όζν σξαίν θη αλ ήηαλ ην 

ζεαηξηθό, θαη όζν θη αλ ηειηθά ζα κπνξνύζε λα δέζεη κε ηελ νκηιία, ε θαηάζηαζε από 

θάησ ήηαλ πξνβιεκαηηθή. 

Καηά ηα άιια επαλαιακβάλσ, όηη ε εθδήισζε πήγε πνιύ θαιά θαη ζίγνπξα 

θαιύηεξα από πέξζη (αλ έρνπκε απηό σο κέηξν ζύγθξηζεο). Μαζαίλνληαο από ηα 

ιάζε καο ζα είκαζηε αθόκα θαιύηεξνη ηνπ ρξόλνπ!!! 

Δπραξηζηνύκε πνιύ, σο Γπκλάζην Βάκνπ αιιά θαη εγώ πξνζσπηθά σο Τίηνο, γηα ηελ 

επθαηξία απηή λα δνπιέςνπκε επνηθνδνκεηηθά γηα λα θάλνπκε ηε δηαθνξά ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Καη ηνπ ρξόλνπ !!! 

 

Τίηνο Σκπξλάθεο 

 

 

          ΘΕΜΑ: «Έκθραζη Εσταριζηιών» 

 

  Με ηελ παξνύζα επηζηνιή νη Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ ησλ 8
νπ

 θαη 4
νπ

 

Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ Φαλίσλ επραξηζηνύλ ζεξκά ην Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ Φαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Υπεύζπλν ηνπ Κέληξνπ θ. Μαξθνγηαλλάθε 

Γεκνζζέλε θαη ην ζπλεξγάηε ηνπ θ. Σηπιηαλαθάθε Ισάλλε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά 

ηνπο ζηελ νξγάλσζε επνπηηθνύ πιηθνύ απαξαίηεηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Ιδηαίηεξα, επραξηζηνύκε ηνλ θ. Σηπιηαλαθάθε, 

ν νπνίνο επηζθέθζεθε ην ζρνιηθό καο ζπγθξόηεκα ζηηο 25 Σεπηεκβξίνπ ηεο 

ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη αθνύ αμηνπνίεζε θαη επηζθεύαζε ππάξρνληα όξγαλα 

Φπζηθήο θαη Φεκείαο, ζηε ζπλέρεηα ηα νξγάλσζε θαη ηα ηαμηλόκεζε ζεκαηηθά θαη 

θαηά ηάμε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε πξνζήθε. 

 

                                                                  Για ηοσς Σσλλόγοσς Διδαζκόνηων 

 

Η Δ/νηρια ηοσ 8οσ Δ. Σ. Χανίων 
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Θέμα: «Ευχαριστήριο στο Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων» 
 
Θεπμέρ εςσαπιζηίερ ζηον κ. Δ. Μαπκογιαννάκη και ηον εκπαιδεςηικό 
Σηςλιανακάκη Ι. από ηο Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων, οι οποίοι επιζκέθθηκαν ηο ζσολείο 
μαρ ηην Τεηάπηη 24 Σεπηεμβπίος. Η βοήθεια πος παπείσαν ζηην οπγάνωζη 
ηος επγαζηηπίος Φςζικών ηος ζσολείος μαρ ήηαν οςζιώδηρ και πολύηιμη, 
καθώρ, όσι μόνο βοήθηζαν ζηην ηακηοποίηζη ηων οπγάνων Φςζικών, αλλά 
παπείσαν και ηεσνική ζηήπιξη  ζηιρ εκπαιδεςηικούρ ηων ηάξεων Ση΄ και Ε΄.  Η 
ππάξη ηοςρ αςηή αποδεικνύει ηην έμππακηη ζςνειζθοπά και ςποζηήπιξή ηοςρ 
ζηο έπγο ηος ζσολείος και ηος εκπαιδεςηικού, ζηο πεδίο ηων Φςζικών 
Επιζηημών. 
 

 

Η Διεςθύνηπια 
 
 
 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 
 
Φυςικά τα παραπάνω αποτελοφν ζνα μικρό δείγμα των 
μθνυμάτων και ευχαριςτιϊν που ζχουμε λάβει για τθν 
δουλειά μασ και τα οποία ενδεικτικά παρακζτουμε. 
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ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ ΑΚΘΘ 

Θ εργαςτθριακι άςκθςθ απαιτεί ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και όχι ευκαιριακι 

αντιμετϊπιςθ, δθλαδι:   

 Υιοκζτθςθ ςωςτϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων με αντίςτοιχεσ 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  
ΠΡΟΣΑΕΙ: 
 1)να γίνει ςυλλογι των εργαςτθριακϊν αςκιςεων από τθν τόςο 
αξιόλογθ δουλειά των ΕΚΦΕ χωρίσ οικονομικό κόςτοσ ςυγγραφισ – 
ζκδοςθσ (διαχείριςθ θλεκτρονικι). 
2) τα Γυμνάςια να γίνει υποχρεωτικό το ςπάςιμο των τμθμάτων με 
τθν διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων (πλθροφορικισ και 
χθμείασ) εξαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ διδαςκαλία του μονόωρου τθσ 
χθμείασ.  

 Ενίςχυςθ και ςτιριξθ των κεςμϊν του ΕΚΦΕ και των ΤΕΦΕ. 

 Υλικοτεχνικι υποδομι με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα και τθν 
ςωςτότερθ οργάνωςθ των εργαςτθρίων.  

 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 ΣΘΝ 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 - ΚΙΝΘΣΡΑ 

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) ΩΣΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ 
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. 
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4) Να κεςμοκετθκεί το εργαςτθριακό δίωρο ανά εβδομάδα ςτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα. 

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

 

Θα 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. 

 

Φζτοσ μετά από πρόταςι μασ (δείτε περυςινό απολογιςμό) 
προςτζκθκαν ςτοιχεία απολογιςμοφ και αυτοκριτικισ από τουσ 
ΤΕΦΕ όπωσ: 
 

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; 

Αλλά και κριτικισ ςτθν δράςθ του ΕΚΦΕ κακϊσ και προτάςεων 

μελλοντικϊν δράςεων. 

 
Κλείνοντασ τον απολογιςμό του ΕΚΦΕ Χανίων για το ςχολικό ζτοσ 2014-15 
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    25/6/2015 
                                                                Ο Τπεφκυνοσ του ΕΚΦΕ Χανίων                                          
 
 
 
 
                                                                 Δθμοςκζνθσ Μαρκογιαννάκθσ                                                                                                         


