
    

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΘΗΚΟΝ Η΄ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΚΑΘΗΚΟΝ Η΄ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
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                                                                                                                        Δ.ΜαρκογιαννάκηςΔ.Μαρκογιαννάκης

                                                                                                                          Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ ΧανίωνΥπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χανίων

10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΦ & ΕΚΦ10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΦ & ΕΚΦ
Κέρκυρα    Μάρτης 2007Κέρκυρα    Μάρτης 2007



  

παρεμβάσειςπαρεμβάσεις

►Διάσωση εποπτικών οργάνωνΔιάσωση εποπτικών οργάνων..

►Συνεργασίες-ΠρογράμματαΣυνεργασίες-Προγράμματα..

►Διοργάνωση εκδηλώσεωνΔιοργάνωση εκδηλώσεων..

►Πολιτιστικά-ΔιασκέδασηΠολιτιστικά-Διασκέδαση..

►Χρήση των ΜΜΕΧρήση των ΜΜΕ..



  

Διάσωση εποπτικών οργάνωνΔιάσωση εποπτικών οργάνων
<<Η μουσειακή μας γωνιά>><<Η μουσειακή μας γωνιά>>

►ΣυλλογήΣυλλογή,,

►ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός,,  

►ΑποκατάστασηΑποκατάσταση,,

►ΔιαφύλαξηΔιαφύλαξη..



  

Διάσωση εποπτικών οργάνωνΔιάσωση εποπτικών οργάνων
<<Η μουσειακή μας γωνιά>><<Η μουσειακή μας γωνιά>>

►ΛειτουργικήΛειτουργική,,  

►ΕπισκέψιμηΕπισκέψιμη,,

►Συγκρίσεις με σύγχρονα όργαναΣυγκρίσεις με σύγχρονα όργανα..

►Μάρτυρας της ιστορίας των φυσικών Μάρτυρας της ιστορίας των φυσικών 
επιστημώνεπιστημών..

►Μάρτυρας της ιστορίας των σχολείων μαςΜάρτυρας της ιστορίας των σχολείων μας..

  



  

Διάσωση εποπτικών οργάνωνΔιάσωση εποπτικών οργάνων
<<Η μουσειακή μας γωνιά>><<Η μουσειακή μας γωνιά>>

►Η εμπειρία από αυτή αφορμή για την Η εμπειρία από αυτή αφορμή για την 
εμπλοκή μας στη δημιουργία του Μουσείου εμπλοκή μας στη δημιουργία του Μουσείου 
Σχολικής ΖωήςΣχολικής Ζωής..



  

Συνεργασίες – ΠρογράμματαΣυνεργασίες – Προγράμματα
<<το πρόγραμμα ΄΄ΟΔΥΣΣΕΑΣ΄΄>><<το πρόγραμμα ΄΄ΟΔΥΣΣΕΑΣ΄΄>>

► Συνεργασία Συνεργασία 

Πολυτεχνείου Κρήτης, 2 ΕΚΦΕ,  4 σχολείων.Πολυτεχνείου Κρήτης, 2 ΕΚΦΕ,  4 σχολείων.

► Σχεδίαση και κατασκευή 4 πειραματικών διατάξεων.Σχεδίαση και κατασκευή 4 πειραματικών διατάξεων.

► Παραγωγή βίντεο και Παραγωγή βίντεο και CD.CD.

► Συγγραφή εγχειριδίου.Συγγραφή εγχειριδίου.

► Διανομή όλων των παραπάνω.Διανομή όλων των παραπάνω.

► Βράβευση και συμμετοχή στο 1ο Βράβευση και συμμετοχή στο 1ο PHYSICS ON STAGE.PHYSICS ON STAGE.

► οδυσσέαςοδυσσέας

  

  

file:///%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82.mpg


  

Διοργάνωση εκδηλώσεωνΔιοργάνωση εκδηλώσεων
<<εορτασμός του έτους φυσικής>> <<εορτασμός του έτους φυσικής>> 

►Διήμερο εκδηλώσεων για την Φυσική σε Διήμερο εκδηλώσεων για την Φυσική σε 
συνεργασία με Πολυτεχνείο Κρήτης.συνεργασία με Πολυτεχνείο Κρήτης.

►Ομιλία με θέμα ΄΄Από τον Κόσμο τον μικρό Ομιλία με θέμα ΄΄Από τον Κόσμο τον μικρό 
το Μέγα στην Κόμη της Βερενίκης και την το Μέγα στην Κόμη της Βερενίκης και την 
Κοσμική Οδύσσεια΄΄.Κοσμική Οδύσσεια΄΄.

►Παρουσίαση της Ζωής και του Έργου του Παρουσίαση της Ζωής και του Έργου του 
Α.ΑϊνστάϊνΑ.Αϊνστάϊν..    

►Μαθητικός Διαγωνισμός – Βράβευση.Μαθητικός Διαγωνισμός – Βράβευση.
►Παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων. Παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων. 
►πειράματαπειράματα

file:///%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82ein.mpg


  

Πολιτιστικά – ΔιασκέδασηΠολιτιστικά – Διασκέδαση
(...γιατί και από εδώ περνάνε οι Φ.Ε) (...γιατί και από εδώ περνάνε οι Φ.Ε) 

►Διοργάνωση εκδρομών σε χώρους με Διοργάνωση εκδρομών σε χώρους με 
Φυσικό ενδιαφέρον.Φυσικό ενδιαφέρον.

►Θεατρικές παραστάσειςΘεατρικές παραστάσεις..



  

Χρήση των ΜΜΕΧρήση των ΜΜΕ

►Δημοσιεύματα, άρθρα, συνεντεύξεις στον Δημοσιεύματα, άρθρα, συνεντεύξεις στον 
τοπικό Τύπο.τοπικό Τύπο.

►Παρουσίαση του έργου των ΕΚΦΕ και της Παρουσίαση του έργου των ΕΚΦΕ και της 
χρησιμότητας των Φυσικών Επιστημών στην χρησιμότητας των Φυσικών Επιστημών στην 
ΤηλεόρασηΤηλεόραση..

►ΜΜΕΜΜΕ

file:///Orizontesekfe.mpg


  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η εργασία γράφτηκε –παρουσιάστηκε Η εργασία γράφτηκε –παρουσιάστηκε 

για δυο λόγους :για δυο λόγους :

►1) να απαντήσει στο ερώτημα του τίτλου 1) να απαντήσει στο ερώτημα του τίτλου 
της, τεκμηριωμένα μέσα από την δράση του της, τεκμηριωμένα μέσα από την δράση του 
ΕΚΦΕ Χανίων,ΕΚΦΕ Χανίων,

►2) να γίνει αιτία παρουσίασης ανάλογων 2) να γίνει αιτία παρουσίασης ανάλογων 
δράσεων που έχουν κάνει και συνεχίζουν να δράσεων που έχουν κάνει και συνεχίζουν να 
κάνουν, και άλλα ΕΚΦΕ και τις  οποίες, κάνουν, και άλλα ΕΚΦΕ και τις  οποίες, 
(κακώς) δεν τις γνωρίζουμε.       (κακώς) δεν τις γνωρίζουμε.       



  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

►Είναι χρέος μας να περάσουμε τις Φ.Ε και Είναι χρέος μας να περάσουμε τις Φ.Ε και 
την διδασκαλία τουςτην διδασκαλία τους



  

……στη σχολική τάξηστη σχολική τάξη



  

και έξω από αυτήκαι έξω από αυτή……



  

Σας ευχαριστώ και Σας εύχομαι καλή Σας ευχαριστώ και Σας εύχομαι καλή 
δύναμη στο δύσκολο Έργο Σαςδύναμη στο δύσκολο Έργο Σας
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