
ΚΑΦΕ ...στο ΕΚΦΕ

ή αλλιώς ... Science Cafe at EKFE! 

Το κοινό μας είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί του νομού Χανίων που διδάσκουν Φυσικές 
Επιστήμες στις δύο βαθμίδες (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Ωστόσο είμαστε 
ανοικτοί και για οποιονδήποτε άλλο έχει ενδιαφέρον για τα “εκπαιδευτικά” και “φυσικά” τρέχοντα... 

Η δραστηριότητα αυτή του ΕΚΦΕ Χανίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, και επιδιώκουμε φέτος να την 
(ξανα)ζωντανέψουμε. Στόχοι μας 

• η επικοινωνία των συναδέλφων μεταξύ τους και η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, έξω 
από το πλαίσιο του καθημερινού μαθήματος και του σχολείου 

• η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που μας αφορούν 

• η ανάδειξη εκπαιδευτικών μεθόδων και ιδεών  που ξεφεύγουν από το καθημερινό 

μάθημα ...“ρουτίνας”

web: https://ekfechanion.eu

Στιγμιότυπο απο "ΚΑΦΕ στο ΕΚΦΕ", με παρουσίαση δραστηριότητας σχολείου. 

https://ekfechanion.eu/


Δεν θέλουμε να εμβαθύνουμε στα επιμέρους, καθώς αυτό είναι αντικείμενο επιμορφωτικών 
σεμιναρίων. Ωστόσο η ενημέρωση για το “τι συμβαίνει” και “τι υπάρχει” μπορεί να δώσει έναυσμα 
στους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω ενασχόληση.   

Οι συναντήσεις γίνονται εκτός ωραρίου διδασκαλίας, το απόγευμα, περίπου 18.00-21.00 και έχουν 
την λογική της χαλαρής συζήτησης (με πρόγραμμα ωστόσο!), πάνω σε θέματα που μας αφορούν 
ως εκπαιδευτικούς, ως χρήστες της τεχνολογίας, ως φυσικούς-χημικούς-βιολόγους... Ενδεικτικά, 
στις δύο μέχρι σήμερα φετινές μας συναντήσεις (7 Νοεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου) συζητήσαμε και 
παρουσιάσαμε σχετικά με χρήση των μηχανών αναζήτησης και τις άδειες στο διαδίκτυο, τον 
διαμοιρασμό ψηφιακού υλικού, αλλά και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας 
(...STEM) από το δημοτικό έως το ...Πανεπιστήμιο. Στην επόμενη μας συνάντηση (24 Ιανουαρίου, 
εκτός από το κόψιμο της ...πίτας μας, εκπρόσωποι από τρία σχολεία του νομού θα παρουσιάσουν 
την συνεργατική τους δράση “Το ελαϊ-δικό μας” που οργάνωσε και συντόνισε το ΕΚΦΕ.   

Πιστεύουμε ότι μία συζήτηση για τα τρέχοντα στο CERN και την σύγχρονη Φυσική, θα έχει μεγάλη 
απήχηση καθώς ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Εκτός από την εικονική μας επίσκεψη θα γίνουν 
και κάποιες παρουσιάσεις από συναδέλφους που έχουν γνώσεις, σχετικά με την σύγχρονη 
Φυσική...

10-01-2018

Νίκος Αναστασάκης

Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Χανίων

web: https://ekfechanion.eu
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