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Περίληψη 

Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάζονται  οι  δυνατότητες  των  κοινωνικών  παρεμβάσεων  που

μπορούν  να  έχουν  τα  ΕΚΦΕ  είτε  μόνα  τους,  είτε   σε  συνεργασία  με  διάφορους  φορείς

προβάλλοντας το έργο τους, και διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις,  για να προωθήσουν

τις φυσικές επιστήμες. 

Πέρα από την προώθηση της εργαστηριακής διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση τα

ΕΚΦΕ  μπορούν:Να  διοργανώνουν  διαγωνισμούς  εργαστηριακών  κατασκευών,  να

συμμετέχουν  σε  διάφορα  προγράμματα,  να  διοργανώνουν  εκδηλώσεις,  θεατρικές

παραστάσεις, εκδρομές, να κατασκευάζουν συσκευές,  απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό σχετικά

με τις φυσικές επιστήμες, να συμμετέχουν σε εκπομπές στην τηλεόραση ή να γράφουν άρθρα

και  σημειώσεις   με  θέματα  φυσικής,  να  συντελούν  στην  φύλαξη  και  την  προβολή  της

πολιτιστικής   μας  κληρονομιάς   δημιουργώντας  μουσεία  με   παλαιότερα  εποπτικά  μέσα

διδασκαλίας και συσκευές φυσικής, με παλαιότερες τεχνολογίες ή δημιουργώντας αντίγραφα

παλαιών συσκευών.

  Όλα τα παραπάνω, σε μικρές και κλειστές κοινωνίες και όχι μόνο, μπορούν κατά την άποψή

μας,  να  προωθήσουν  την  κατανόηση  των  φυσικών  επιστημών   στο  πλατύ  κοινό

αναδεικνύοντας το γεγονός ότι τα ΕΚΦΕ μπορούν να αναλάβουν και αυτό το ρόλο πέρα από

τον θεσμοθετημένο σκοπό της λειτουργίας τους.  

 Η  εργασία  τεκμηριώνεται  με  τις  εκδηλώσεις  -παρεμβάσεις  του   ΕΚΦΕ  Χανίων  στην

Χανιώτικη κοινωνία.

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΕΚΦΕ Χανίων είναι ένα από τα παλαιότερα ΕΚΦΕ στην χώρα μας, συγκεκριμένα  πέρσι

έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Στην δράση αλλά και στην εμπειρία του καθώς και

μερικών άλλων εργαστηρίων φυσικής, στηρίχθηκε η δημιουργία του θεσμού των ΕΚΦΕ. 

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το ΕΚΦΕ Χανίων προσπάθησε και προσπαθεί μέσα

από  την  πειραματική  διδασκαλία,  να   κατακτηθούν    γνώσεις  σχετικές  με  τις  Φυσικές

Επιστήμες, τόσο σε επίπεδο μαθητών, όσο και από το ευρύ κοινό, δίνοντας προεκτάσεις στη

δράση του, πέρα από τις θεσμοθετημένες. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1) ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΕΚΦΕ

 Πριν 7 χρόνια κατά την διάρκεια των επισκέψεων μας σε σχολικά συγκροτήματα βλέπαμε

πεταμένα  και  σε  αχρησία  διάφορα  παλαιά  όργανα  φυσικής,  χημείας,  βιολογίας,

ανθρωπολογίας,  αστρονομίας  καθώς  και  ξεπερασμένα  εποπτικά  μέσα  διδασκαλίας.  Ήταν

άχρηστα όλα αυτά; Έπρεπε να καταστραφούν; Μετά από  σκέψη σε συνεργασία με τον τότε

σχολικό  σύμβουλο  και  με   τον  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας  αποφασίστηκε  όλο  αυτό  το

πεταμένο  και  <<άχρηστο>>  υλικό  να  μαζευτεί  και  να  αξιοποιηθεί.  Στίβες  από  όργανα

χρήσιμα,  άριστης επινόησης και κατασκευής αλλά και σπασμένα, κατεστραμμένα σε άθλια

κατάσταση άρχισαν να συρρέουν στο ΕΚΦΕ.

 Έγινε ένας πρώτος διαχωρισμός και σιγά-σιγά προσπάθεια της  λειτουργικής αποκατάστασής

τους.  Φυσικά χρειάστηκαν άπειρες ώρες προσωπικής εργασίας, όμως το αποτέλεσμα μας

δικαίωσε.  Σήμερα,  έχουμε στο ΕΚΦΕ ένα μικρό μουσειακό χώρο, από τα όργανα και  τις

συσκευές  αυτές,  τοποθετημένα σε ντουλάπες  εποχής,  που <<απαλλοτριώσαμε>>  από τα

παλαιότερα σχολεία των Χανίων. 

Ο χώρος αυτός είναι  λειτουργικός  και  επισκέψιμος  για μαθητές αλλά και  για κάθε ένα

συμπολίτη μας. Η απόκτηση εμπειρίας στη διάσωση, διαφύλαξη των παραπάνω αντικειμένων

ήταν η αφορμή για την εμπλοκή μας και στη δημιουργία ενός άλλου μουσείου, του Μουσείου

σχολικής Ζωής, που έγινε αργότερα στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας και όπου η παρέμβασή

μας  ήταν καθοριστική.  Ποιος άλλος φορέας αλήθεια είναι  σε θέση να εκτιμήσει  και  να

παρέμβει,  στην αποκατάσταση,  διαφύλαξη και  λειτουργία τέτοιων αντικειμένων;  Αξίζει  η

διάσωσή τους, ώστε αυτά, να είναι μάρτυρες  της ιστορίας, των επιστημών, της εκπαίδευσης,

των σχολικών μονάδων του τόπου, αλλά και να αποτελούν αντικείμενα παρατήρησης  και

μελέτης  από εμάς και από  τους  συμπολίτες μας;

1.Άποψη του Mουσειακού μας χώρου
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 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Το 1998-2000 έγινε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (ενέργεια 1.3.δ) η σύμπραξη ΄΄ΟΔΥΣΣΕΑΣ’’

που σκοπό είχε την Ανάπτυξη Μοντέλων Πειραματικής Φυσικής. Ήταν μια συνεργασία του

Πολυτεχνείου Κρήτης (Εργαστηρίου Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέϊζερ) με 2 ΕΚΦΕ, των

Χανίων  και  του  Β΄Δ.  Αθήνας  καθώς  και  τεσσάρων  σχολικών  μονάδων  2  ΤΕΕ  και  2

Γ.Λυκείων. Καρπός της σύμπραξης ήταν  η σχεδίαση και κατασκευή 4 συσκευών σχετικές με

τις φυσικές  επιστήμες 2 από τις οποίες, μας αντιπροσώπευσαν μαζί  με άλλες,  στο πρώτο

PHYSICS on STAGE. Δημιουργήθηκαν επίσης, εγχειρίδιο και CD που περιείχαν καθετί που

αφορούσε τις διατάξεις αυτές, καθώς και βίντεο για την παρουσίαση της προσπάθειας αυτής.

Όλα τα παραπάνω διανεμήθηκαν σε βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε σχολεία και

στα περισσότερα ΕΚΦΕ (Ναύπλιο 20002), ενώ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωσή μας, στο κοινό

των Χανίων. 

     

2.Απο την εκδήλωση παρουσίασης στο κοινό των Χανίων της σύμπραξης ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 3) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το 2005 όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και για το λόγο αυτό

έγιναν χιλιάδες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Στα Χανιά το ΕΚΦΕ σε συνεργασία και πάλι

με το Πολυτεχνείο διοργάνωσε ένα διήμερο εκδηλώσεων όπου την πρώτη μέρα έγινε ομιλία

με θέμα: Από τον  Κόσμο το μικρό το Μέγα στην Κόμη της Βερενίκης και την Κοσμική

Οδύσσεια με ομιλητές, όπως φαίνεται και σωστά μαντέψατε από τον τίτλο, τους καθηγητές

Λ.Οικονόμου, Γ.Γραμματικάκη, και Δ.Σιμώπουλο. Η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν φυσικά

κατάμεστη με πλατύ κοινό το οποίο παρακολούθησε ευλαβικά θα έλεγα, την πολύωρη αλλά

συναρπαστική εκδήλωση, που αφορούσε  τις φυσικές επιστήμες σε όλες τους  τις διαστάσεις.

Τη  δεύτερη  μέρα  παρουσιάστηκαν  α)  Η  ζωή  και  το  έργο  του  Αϊνστάιν   β)  οι  εργασίες

μαθητών, που είχαν συμμετάσχει, σε μαθητικό διαγωνισμό που είχαμε διενεργήσει κατά την

διάρκεια, της σχολικής χρονιάς με θέμα ΄΄Η Φυσική στην  καθημερινή ζωή΄΄ – ΄΄Η ζωή και το

έργο του Αϊνστάιν΄΄, ενώ έγινε παράλληλα και βράβευσή τους, τέλος γ) έγιναν εντυπωσιακά

πειράματα επίδειξης, φυσικής και χημείας, από τους ανθρώπους του ΕΚΦΕ. Οι παραπάνω

εκδηλώσεις απετέλεσαν κοινωνικό γεγονός για τα Χανιά και σχολιάστηκαν θετικότατα από

όλους.
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3. Οι ομιλητές της εκδήλωσης από τα αριστερά κκ Λ.Οικονόμου, Δ.Σιμώπουλος,

Γ.Γραμματικάκης με τους οργανωτές Δ.Μαρκογιαννάκη Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ

και Σ.Μουσταϊζή καθ. του Πολυτεχνείου Κρήτης

4. Κατάμεστη η αίθουσα <<ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ>> όπου πραγματοποιήθηκε το διήμερο

αφιέρωμα στη Φυσική και τον Αϊνστάιν.

 4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

 Στα ζητήματα τα πολιτιστικά και στη διασκέδαση  δώσαμε   το δικό μας στίγμα με την

διοργάνωση  εκδρομών  σε  χώρους  με  φυσικό  ενδιαφέρον  όπως  στο  Δημόκριτο  και  στο

Πλανητάριο  με  ομάδα  μαθητών,  που  συμμετείχε,  σε  πρόγραμμα  περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης,  με θέμα Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπου

επισκεφτήκαμε  το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και το ενυδρείο Θαλασσόκοσμος.
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Μέσα στα πλαίσια  αυτά, είμαστε οι βασικοί συντελεστές της καθόδου στα Χανιά του QED

θεατρικής παράστασης με θέμα την ζωή και το έργο του Νομπελίστα Φυσικού Ρ.  Feynman

από τον θίασο του  Γ.Κοτανίδη.   

5) ΤΟ ΕΚΦΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ  

Σημαντική προώθηση δόθηκε στις φυσικές επιστήμες από το ΕΚΦΕ και  μέσο του τύπου

αλλά  και  της  τηλεόρασης  (όλοι  γνωρίζουμε  τις  δυνατότητές  τους).  Έτσι  δημοσιεύτηκαν

αρκετά,  κατά  καιρούς,  άρθρα  και  έγινε  σημαντική  προβολή  στο  έργο  του  ΕΚΦΕ.

Αποκορύφωμα των παραπάνω είναι η δίωρη σε δυο συνέχειες εκπομπή του τοπικού καναλιού

της  τηλεόρασης  ΚΥΔΩΝ  με  πειράματα  συνδεδεμένα  με  την  καθημερινή  ζωή  που

γνωστοποίησαν στο ευρύ κοινό την δουλειά  μας αλλά και την αναγκαιότητα - χρησιμότητα

των φυσικών επιστημών. Οι  εκπομπές αυτές προβλήθηκαν ξανά σε επανάληψη μετά από

απαίτηση  του  τηλεοπτικού  κοινού.  Παρουσιάστηκαν  πειράματα  στη  χημεία,  διάκρισης

φαινομένων,  οξέων  και  βάσεων,  διαχωρισμού  μιγμάτων,  απόσταξης,  ηλεκτρικής

αγωγιμότητας  καθώς  και  εντυπωσιακών  αντιδράσεων,  η  χρήση  και  οι  εφαρμογές  του

μικροσκοπίου,  ενώ  στη  φυσική  τριβής,  σύνθεσης  δυνάμεων,  νόμου  του  Hook,  στατικού

ηλεκτρισμού, της δύναμης Laplace και της επαγωγής με τις αντίστοιχες εφαρμογές τους.  

      

                                      5.Από δημοσίευμα του τοπικού τύπου

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και από πολλά  άλλα παραδείγματα που έχουμε από άλλα

ΕΚΦΕ  και  τα  οποία  δυστυχώς  δεν  δημοσιοποιούνται  (κακώς)    καταλήγουμε,  ότι,  οι

δυνατότητες δράσης των ΕΚΦΕ  για την προώθηση των φυσικών επιστημών, δεν πρέπει να

περιορίζονται,  στα  στενά  πλαίσια  του  σχολείου.  Μπορούμε  να  προωθήσουμε  και  είναι

καθήκον μας,, η διάδοση των επιστημών μας, στο ευρύ κοινό. Η  κοινωνία έχει μπουχτίσει

από την ασχήμια και την κακομοιριά που διαρκώς βομβαρδίζεται και επιζητεί κάτι ξεχωριστό

το οποίο μπορεί να εκτιμήσει αρκεί να της δοθεί. Είναι χρέος μας το διαφορετικό, είναι χρέος

μας, να περάσουμε τις φυσικές  επιστήμες  και την διδασκαλία τους, στη σχολική τάξη, αλλά

και έξω από αυτή.            
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