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Συνάδελφοι

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα και με τις οδηγίες  για τα μαθήματα φυσικών επιστημών, οι διερευνητικές-

πειραματικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διδασκαλία τους ενώ παράλληλα, υπάρχουν 

και εργαστηριακά θέματα στην τράπεζα θεμάτων (Β’ Θέμα). Καθώς τα ΕΚΦΕ έχουν ως κύριο σκοπό της λει-

τουργίας τους την υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φ.Ε., σας ενημερώνουμε για τα παρα-

κάτω: 

Α. Το ΕΚΦΕ Χανίων είναι σε θέση να διαθέσει εργαστηριακά όργανα και εξοπλισμό (τα οποία προέρχονται  

από το πρώην εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων), έτσι ώστε να καλυφθούν μερικές ελλείψεις των Σ.Ε.Φ.Ε. Στον 

εξοπλισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται (σε περιορισμένο αριθμό) μικροσκόπια, συσκευές φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου, αμαξίδια,  γεννήτριες συχνοτήτων, διατάξεις νόμου αερίων, φασματοσκόπια, σωλήνες νόμου 

Kundt, χημικά αντιδραστήρια,  προχοϊδες, αντιδραστήρια κ.α. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να παραχωρηθεί 

ώστε να εξοπλίσει υπάρχοντα εργαστήρια ή να δανειστεί για το χρονικό διάστημα υλοποίησης συγκεκρι-

μένων πειραματικών δραστηριοτήτων.      

Για να προχωρήσουμε στην διάθεση του εξοπλισμού θα πρέπει οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων να ολοκλη-

ρώσουν  ή να επικαιροποιήσουν την καταγραφή  του ήδη υπάρχοντος υλικού των εργαστηρίων τους, 

όπως άλλωστε ορίζεται και στις υποχρεώσεις τους (110961/Δ2/13-09-22). Υπενθυμίζουμε ότι τα έντυπα 

για την καταγραφή των εργαστηρίων είναι αναρτημένα στη σελίδα του ΕΚΦΕ Χανίων (Εγγραφα-Οδηγίες/

Έντυπα).

Β.  Στην 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου προγραμματίζουμε την έναρξη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

ΠΕ04 σχετικά με την υλοποίηση της διερευνητικής διαδικασίας στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Φ.Ε. Η επιμόρφωση θα γίνει σε συνεργασία με τις  
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Σ.Ε.Ε. και τα υπόλοιπα ΕΚΦΕ της Κρήτης και θα περιλαμβάνει μία εξ αποστάσεως συνάντηση αλλά και δια 

ζώσης συναντήσεις στο ΕΚΦΕ Χανίων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα και την φόρμα αίτησης θα ενημερωθεί-

τε στις επόμενες  ημέρες.    

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από διακοπή δύο ετών, η ΠΑΝΕΚΦΕ προγραμματίζει για φέτος της 

υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού πειραμάτων (E.O.E.S.)  που οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 

Φ.Ε. Τον τοπικό διαγωνισμό θα τον υλοποιήσουμε στο ΕΚΦΕ Χανίων, ενώ σχετικές πληροφορίες υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ.  Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είμαστε σε αναμονή του επίσημου εγ-

γράφου από το υπουργείο ωστόσο, είναι σκόπιμο τα σχολεία που ενδιαφέρονται να αρχίσουν να οργα-

νώνουν την ομάδα μαθητών τους. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Νικόλαος Αναστασάκης
ΠΕ04.01 - Φυσικός

Ο Διευθυντής  Δ.Δ.Ε. Χανίων

Δρ.Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς
ΠΕ02-Φιλόλογος
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