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                                                                                   Υεκηθνύ  

  ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙΣΑΙ – ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ. 

 
ηηο 5 Ννεκβξίνπ 1986 ζε παλεγπξηθή αηκόζθαηξα εγθαηληάζηεθε ζην ηζόγεην ηνπ 4

νπ 
Λπθείνπ 

Υαλίσλ ην Δξγαζηήξην Φπζηθήο – Υεκείαο κεηά από καθξνρξόληεο πξνζπάζεηεο ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Δ.Δ.Φ θαη ηνπ ηόηε ζρνιηθνύ πκβνύινπ .  

 Σν εξγαζηήξην άλνηγε θαη ιεηηνπξγνύζε κε επζύλε ηεο Γ.Δ θάζε απόγεπκα Σεηάξηεο θαη 

αββάηνπ . Τπήξρε θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εθηέιεζεο πεηξακάησλ από καζεηέο . 

Δθαηνληάδεο καζεηέο –ηξηεο έθακαλ ην εξγαζηήξην Φ-Υ ζηέθη ηνπο.  

Οη ζπλάδειθνη δελ πξνιάβαηλαλ λα εμεγνύλ απνξίεο θαη λα δίλνπλ νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ . Πνιιέο θνξέο γηλόηαλ αδηαρώξεην από ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ελώ ζρεδόλ 

θάζε θνξά δηλόηαλ παξάηαζε ζην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Μεηά ην θαλνληθό πξόγξακκα 

άξρηδαλ πεηξάκαηα επίδεημεο κε ηειηθή θαηάιεμε ηα πεηξάκαηα Υεκείαο . 

  Παξάιιεια νη ζπλάδειθνη πεξλνύζαλ από ην εξγαζηήξην γηα αιιεινελεκέξσζε , αληαιιαγή 

απόςεσλ πάλσ ζε δηδαθηηθά θαη όρη κόλν πξνβιήκαηα αιιά θαη γηα λα βνεζήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

απηή ηεο Γ.Δ. σζηό Παλεγύξη Φπζηθήο θαη όια απηά εθηόο σξώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ζε 

πξναηξεηηθή βάζε . Απνθνξύθσκα ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ ππήξμαλ νη καζεηηθνί δηαγσληζκνί 

εξγαζηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ηέιε ησλ ζρνιηθώλ ρξόλσλ 1987 –88-89. ηνπο 

δηαγσληζκνύο νη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε νκάδεο αλά ζρνιείν, ηα έπαζια ησλ επηηπρόλησλ ήηαλ 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαζώο θαη βηβιία , ε βξάβεπζε γηλόηαλ ζην Γεκαξρείν ηεο Πόιεο καο θαη 

απνηεινύζε θνηλσληθό γεγνλόο.    

 Με ηελ εκπεηξία ησλ δηαδηθαζηώλ απηώλ γίλεηαη εθηθηή ε έθδνζε από ηε Γ.Δ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ηεο Δ.Δ.Φ βηβιίνπ κε ηίηιν << ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ >> όπνπ αλαπηύζζνληαη κηα ζεηξά από 

πεηξάκαηα Φπζηθήο πνπ καο απαζρόιεζαλ θαη αθόκα καο απαζρνινύλ . 

  Σν 1988 ν ηνπηθόο ύιινγνο Υεκηθώλ δελ κπνξνύζε λα κείλεη ακέηνρνο , έηζη νξγαλώζεθε ε 

εθηέιεζε πεηξακάησλ θαη Υεκείαο ζην εξγαζηήξην . Σν εξγαζηήξην θάζε θνξά ήηαλ γεκάην από 

καζεηέο πνπ εξρόηαλ λα δνπλ ην ρξώκα , ην ίδεκα , ην αέξην, αιιά θαη λα εθηειέζνπλ νη ίδηνη ηα 

θνβεξά πεηξάκαηα ηεο <<επηθίλδπλεο >> Υεκείαο.  

 

 Με βάζε όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη ην εξγαζηήξην άξρηζε λα παξεκβαίλεη 

θαζνξηζηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά δξώκελα ησλ Υαλίσλ . Αθνύ θαηνρύξσζε ηελ παξνπζία ηνπ θαη 

ηελ  αλαγθαηόηεηά ηνπ δελ κπνξνύζε παξά λα εκπιαθεί ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πξάμε όπνπ 

ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Υαλίσλ κε κία απόθαζε ζηαζκό απνζπά θαζεγεηή ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ04 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σώξα ην εξγαζηήξην κεηεμειίζζεηαη απνθηά λέν ξόιν 

θαη δηεπξύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 

 

 

 

 

Ο ΝΔΟ  ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ. 

 
 Οη πξαθηηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο εξγαζηεξίνπ θπζηθώλ επηζηεκώλ ήηαλ 

πνιιέο θαη δελ κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζζνύλ ζε επθαηξηαθή βάζε. 

Παξάιιεια ε ζηέγαζή ηνπ ζε ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηξηώλ Γπκλαζίσλ θαη ελόο Λπθείνπ ην 

θαζηζηνύζε θέληξν επνπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα πεξηζζόηεξνπο από 1500 καζεηέο .Η πξνεηνηκαζία ησλ 

πεηξακάησλ θαζώο θαη όια ηα πξνεγνύκελα θαζηζηά αλαγθαία ηε δηαξθή παξνπζία ελόο έκπεηξνπ ζηα 

πεηξάκαηα θαζεγεηή ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 όπσο θαη έγηλε. 

 ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αξκνδηόηεηεο πξνζηέζεθαλ θαη ν δαλεηζκόο δηαθόξσλ ζπζθεπώλ θαη 

νξγάλσλ αιιά θαη ε δηαθίλεζε ζηα ζρνιεία όισλ ησλ ζπζθεπώλ – αληηδξαζηεξίσλ -

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο  πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαηά θαηξνύο έζηειλε . 



Αλαπηύζζνληαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη παηέληεο κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ην κεξάθη πνιιώλ 

ζπλαδέιθσλ θαζεγεηώλ ελώ δεκηνπξγείηαη θαη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε.  

  Σν πνίν ζεκαληηθό όκσο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ νη επηζθέςεηο καζεηώλ ηελ πεξίνδν 

απηή όπνπ κόλνη ησλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ θαζεγεηή ηνπο 

εθηεινύζαλ πεηξάκαηα θαη παξαθνινπζνύζαλ  ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο . 

 Έηζη ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ θάιπςε ηηο ηεξάζηηεο  ειιείςεηο πνπ ππήξραλ ηόηε ζε 

εμνπιηζκό θαη εξγαζηήξηα ζε επίπεδν λνκνύ θαη έθαλε δπλαηή σο έλα βαζκό ηελ εξγαζηεξηαθή 

άζθεζε ησλ καζεηώλ .    

   Οη ζπλάδειθνη πνπ εξγάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην θπζηθήο –ρεκείαο ήηαλ ν Γ.Φπηξάθεο ην 1987 

ζηε ζπλέρεηα ν Ι. αξξήο  ν Ν. ηαπξαθαλησλάθεο θαη από ην 1990 κέρξη ζήκεξα ν  

 Γ. Μαξθνγηαλλάθεο .  

Φπζηθά θαη άιινη πνιινί ζπλάδειθνη είραλ εξγαζηεί ηα πξώηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ρσξίο απηνύο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε δηακόξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ρώξνπ 

απηνύ πνπ απεηέιεζε ηε βάζε δεκηνπξγίαο ησλ Δ.Κ.Φ.Δ δξώληαο πξσηνπνξηαθά ηελ πεξίνδν 

εθείλε, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα. 

    

 

 
 

 

         ΙΣΟΡΙΚΑ ΝΣΟΚΟΤΜΔΝΣΑ 

 Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ρσξίο ζρόιηα δπν ηζηνξηθά ληνθνπκέληα πνπ 

απνδεηθλύνπλ όηη ε παηξόηεηα ησλ ΔΚΦΔ είλαη ζηεξηγκέλε ζηελ εκπεηξία 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο θαη ρεκείαο Υαλίσλ . 

 

 

1
ν
 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΙΚΗ –ΥΗΜΔΙΑ ΥΑΝΙΩΝ 1991-2 
 

Πνιύ ζύληνκα ζπλάδειθνη ζα ζέιακε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ καο ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε , ηελ κνξθή πνπ έρεη αιιά θαη κεξηθέο θηιόδνμεο ζθέςεηο γηα 

ην κέιινλ . 

1) Η ζπλεξγαζία καο θέηνο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Κνπκπέ ( 4
νπ

 Λπθείνπ, 4
νπ

  

5
νπ

 , 7
νπ

 Γπκλαζίσλ ) ήηαλ πην νπζηαζηηθή από ηηο άιιεο ρξνληέο αθνύ αμηνπνηήζακε ηηο δπλαηόηεηέο 

πνπ καο παξέρεη ν ρώξνο . Καζεκεξηλά ε επίζθεςε ηκεκάησλ ήηαλ δεδνκέλε ελώ πνιιέο θνξέο 

εθηειέζηεθαλ πεηξάκαηα από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο . 



2) Δθηόο ησλ καζεηώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο επηζθέθηεθαλ ην εξγαζηήξην γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

πεηξακάησλ επίδεημεο 1270 καζεηέο από ηνπο νπνίνπο 380 εθηέιεζαλ πεηξάκαηα ελώ ηελ 

πξνεγνύκελε ρξνληά ην είραλ επηζθεθηεί 870 καζεηέο . Απηνί ήηαλ από πνιιά ζρνιεία ηεο πόιεο 

αιιά θαη από ην Καζηέιιη, ηηο Βνπθνιίεο , ηνλ Βάκν ,ηνλ Πιαηαληά . 

3)  Πξαγκαηνπνηήζεθε ην πεηξακαηηθό κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ‘΄ Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο ζηελ Γ.Δ  

ηνπ ζπιιόγνπ Υεκηθώλ κε ηελ ζπκκεηνρή πνιιώλ ζπλαδέιθσλ από όιε ηελ Κξήηε . 

4)  Η ύπαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ πιένλ γίλεηαη γλσζηή εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηνπ λνκνύ καο κε ην 

ζεκηλάξην αιιά θύξηα κε δεκνζηεύκαηά καο ζην <<Λόγν θ΄Πξάμε >>θαη ζην Φπζηθό Κόζκν . 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ζπλάδειθνη από Αζήλα , Ισάλληλα , Ηξάθιεην λα δεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη πιηθό από ην εξγαζηήξην καο πνπ θπζηθά ηνπο απεζηάιεζαλ. 

5)     Όπσο θαη θάζε ρξόλν δηαηέζεθαλ ή δαλείζηεθαλ ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνύ καο  δηάθνξεο 

ζπζθεπέο  Δ.Μ.Γ αληηδξαζηήξηα θαη ζεκεηώζεηο εθηέιεζεο  πεηξακάησλ . 

6)  Τπάξρεη βηληενζήθε κε όια ηα ζέκαηα πνπ ην Τπνπξγείνπ θαηά θαηξνύο έρεη             

 απνζηείιεη ελώ ε βηβιηνζήθε καο δηαξθώο εκπινπηίδεηαη. 

7)  Έγηλε επηδηόξζσζε – ζπληήξεζε ησλ θαζηζκάησλ αιιά θαη πνιιέο  παξεκβάζεηο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηνπ ρώξνπ ν νπνίνο κνηξαία έρεη ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο.  

    Από ηα παξαπάλσ πηζηεύνπκε όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ έρεη αξρίζεη εδώ θαη θαηξό λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θιάδνπ καο . Απηό δελ ζεκαίλεη θπζηθά παξά 

ηελ παξαπέξα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο , ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο 

καζεηώλ θαη επαηζζεηνπνίεζε θαζέλα από καο γηα ηελ δηαθύιαμή ηνπ .  

 
 

 

 

  Μεξηθέο ζθέςεηο καο ηώξα γηα ην κέιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ:  

 Μέρξη ηώξα αιιά θαη ην επόκελν ζρνιηθό έηνο ζα πξέπεη θάζε καζεηήο ηνπ Ννκνύ καο λα 

γλσξίζεη ην εξγαζηήξην κέζα από ηα πεηξάκαηα επίδεημεο πνπ γίλνληαη ζ΄απηό . 

  Αξγόηεξα ην εξγαζηήξην πξέπεη λα αιιάμεη ραξαθηήξα , εθηόο από ηα παξαπάλσ πξέπεη λα 

αξρίζεη λα εξεπλά . Να εξεπλά θαη αμηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά, ηηο αληηδξάζεηο , ηνλ ηξόπν 

δηδαζθαιίαο ,ηελ θαηαλόεζε ή κε ,δηαθόξσλ ελλνηώλ κέζα από ηα πεηξάκαηα πνπ ζα εθηεινύλ 

νη καζεηέο . Παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθεληξώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξέρνληαο θάζε 

δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κνλίκνπ θαη ιεηηνπξγηθνύ εξγαζηεξίνπ 

ζε θάζε ζρνιείν. 

  Φπζηθά ζπλάδειθνη απηά δηαβάδνληαη , θαίλνληαη νπηνπηθά κέζα ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο καο όκσο κελ μερλάκε όηη ε δεκηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ καο ηέηνηα θαηλόηαλ πξηλ από 

ρξόληα . Πάλσ ζ ΄όια απηά ζα ζέιακε θαη ηηο δηθέο ζνπ απόςεηο ή θαιύηεξα ηελ δηθή ζνπ 

ΒΟΗΘΔΙΑ. 

Υσξίο απηήλ δελ είλαη δπλαηόλ ην εξγαζηήξην Φπζηθήο – Υεκείαο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο 

ζθνπνύο θαη ζηόρνπο πνπ έρεη βάιεη. 

 Σειεηώλνληαο ζα ζέιακε λα ζαο επρεζνύκε θαιή δύλακε γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη λα 

ζαο ππελζπκίζνπκε όηη γηα ηηο επηζθέςεηο ζαο απαηηείηαη πξνζπλελλόεζε  κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ 



εξγαζηεξίνπ ζην ηει.22338 ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν πνιύηηκνο απηόο ρώξνο ή 

ζην 59001 απνγεπκαηηλέο ώξεο.     
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ΓΗΜΟΙΔΤΜΑ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΗ Ο.Λ.Μ.Δ 

Γελάξεο –Φιεβάξεο 1993 
 

Πξόηαζε γηα ηελ  

<<Ίδξπζε αλά Ννκό Κεληξηθώλ Δξγαζηεξίσλ Φπζηθήο – Υεκείαο>> 
                                                                                                  Γ.Μαξθνγηαλλάθεο 

                                                                                                    Καζεγεηήο ΠΔ04  

Μεηά από πέληε (5) ρξόληα ιεηηνπξγίαο ζηα Υαληά ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο –Υεκείαο 

θξίλνπκε ζθόπηκν, ηελ πιεξνθόξεζή ζαο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πξόηαζήο καο γηα ηελ ίδξπζε 

ζηελ Μ.Δ θεληξηθώλ λνκαξρηαθώλ Δξγαζηεξίσλ Φ-Υ.  

Ιζηνξηθά ζαο αλαθέξνπκε ηελ πνιιαπιή δξάζε ηνπ εδώ επξηζθόκελνπ εξγαζηεξίνπ καο, ε 

εκπεηξία ηνπ νπνίνπ καο νδεγεί ζηελ πξναλαθεξζείζα πξόηαζε. Σν εξγαζηήξην Φ-Υ ηδξπζεθε 

ην 1986 κεηά από πξνζπάζεηεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Δ.Δ.Φ. θαη ηνπ ηόηε ζρνιηθνύ 

ζπκβνύινπ.Λεηηνύξγεζε κε ηα κέιε ηεο Γ.Δ θάζε Σεηάξηε θαη άββαην κε ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα εθηέιεζεο πεηξακάησλ από καζεηέο. ήκεξα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά κε 

απνζπαζκέλν ζπλάδειθν ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 θαη παξέρεη ηηο αθόινπζεο ππεξεζίεο: 

1) Τπνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία πεηξακάησλ – δηαηάμεσλ γηα ηα ζρνιεία ζην 

ζπγθξόηεκα ησλ νπνίσλ ζηεγάδεηαη ( 4
ν
 Λύθεην, 4

ν
 , 5

ν
 , 7

ν
 Γπκλάζην). 

2) Δπίδεημε πεηξακάησλ ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Ννκνύ πνπ θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο 

ην επηζθέπηνληαη. 

3) Δθηέιεζε πεηξακάησλ από ηνπο Ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

4) Καηαλνκή νξγάλσλ αληηδξαζηεξίσλ ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνύ καο. 

5) Γαλεηζκόο ζεκεηώζεσλ, βηβιίσλ θαη νξγάλσλ ζε ζρνιεία – ζπλαδέιθνπο. 

6) Γηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ δηαιέμεσλ-ζεκηλαξίσλ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ4. 

Γεληθά ν εξγαδόκελνο ζ ΄απηό ζπλάδειθνο έρεη ηελ <<επίβιεςε>> ηεο επνπηηθήο δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο –Υεκείαο – Βηνινγίαο ζ΄ νιόθιεξν ην Ννκό καο.     

Πηζηεύνπκε κε βάζε ηα πξνεγνύκελα όηη θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε, ζαλ πξώην βήκα, ή 

ίδξπζε ηέηνησλ εξγαζηεξηαθώλ θέληξσλ αλά Ννκό, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ ζε ζράζε κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είλαη κεδακηλή. Δπίζεο πηζηεύνπκε λα βνεζήζεη ην δύζθνιν έξγν ζαο ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ παξερόκελσλ γλώζεσλ κε ηελ ρξήζε ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

πνπ ε ζύγρξνλε επνρή πιένλ επηβάιιεη. Όια ηα παξαπάλσ ζε θακηά πεξίπησζε δελ έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζε θάζε ζρνιείν. Αληίζεηα 

ην εξγαζηήξην Φ-Υ κπνξεί λα ζηεξίμεη πνιιαπιά θάζε εξγαζηήξην ζε ζρνιείν ηνπ Ννκνύ 

(όξγαλα-αληηδξαζηήξηα –εκπεηξία).       

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONOMATOΓΟΙΑ ΣΟΤ ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ 
Από ην ζρνιηθό έηνο 2004-5 ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ επίζεκα κεηνλνκάδεηαη ζε: 

 

Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Υαλίσλ 

 « Κσλζηαληίλνο Μ. Κνύκαο » 
Έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 1986 

 

Γηαηί λα πξνζζέζνπκε έλα όλνκα ζην ηίηιν ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καο 

θέληξνπ; 
 

1. Γηαηί λνκίδνπκε όηη, αλ θάζε ζρνιηθόο ρώξνο αληί γηα έλα αξηζκό ή ηίηιν αδηάθνξν γηα ηνπο 

πνιινύο, θέξεη έλα όλνκα ηζηνξηθό, επηζηήκνλα ή πξνζώπνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ρώξν, απηό ζα 

κπνξνύζε λα απνηειέζεη, έλα πξώην εξέζηζκα ώζηε λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο αιιά θαη νη άιινη 

ζπληειεζηέο ηηο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο θάηη από ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ αηόκνπ απηνύ θαη ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ ηόπν ηνπ ή ζηελ επηζηήκε πνπ ππεξέηεζε. 

 

2. Γηαηί ζεσξνύκε επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνβάιινληαη ηα ηζηνξηθά εθείλα πξόζσπα πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ηεο Διιεληθήο Φπζηθήο αιιά θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο ζθέςεο γεληθόηεξα. 

Δπεηδή πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο εξστθέο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο αγώλεο πνπ μεθηλνύλ από ην 1798 

πεξίπνπ, γηα λα αλαγλσξηζζεί όηη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε είλαη αλαγθαία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη γηα λα θαηνρπξσζεί σο δηδαθηηθή κέζνδνο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κνύκαο   

«πεηξακαηηθά όξγαλα κεηαρεηξίδνκαη θαζ΄εθάζηελ εηο ηαο παξαδόζεηο κνπ» αλαθεξόκελνο ζην 

θαζεκεξηλό ηνπ έξγν. 

 Παξ΄όιν πνπ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ αλζξώπσλ απηώλ ήηαλ πνιύ πην δύζθνιέο από 

ηηο δηθέο καο , όκσο απηνί ζε θάζε δηδαζθαιία  ηνπο πξνζπαζνύζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ 

πξάμε ρξεζηκνπνηώληαο επνπηηθά κέζα θαη εθηειώληαο πεηξάκαηα. 

 Δπεηδή άλζξσπνη όπσο ν Κ.Κνύκαο απνηεινύλ ιακπξά παξαδείγκαηα γηα όινπο εκάο 

πνπ δηδάζθνπκε Φπζηθή. 

 

3. Γηαηί είλαη ρξένο καο λα ηηκνύκε ηνπο αλζξώπνπο απηνύο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. 

 Έηζη θαη εκείο ζήκεξα εθπιεξώλνληαο ην ρξένο απηό δίλνπκε  ην όλνκα ηνπ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ.Μ.ΚΟΤΜΑ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 ε έλα ρώξν πνπ νη θπζηθέο επηζηήκεο πξνάγνληαη κε βάζε ηε θηινζνθία, ηνλ 

ηξόπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ, πξνζαξκνζκέλεο θπζηθά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 21
νπ

 αηώλα. 

 

 



 

ΠΟΙΟ ΗΣΑΝ 
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ. Μ. ΚΟΤΜΑ 

(1777-1836) 
                                                                                                               Δ. Μαρκογιαννάκης 

                                                                                                               Φημικός 
 
Λαρισαίος λόγιος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Λειψίας, μέλος των Ακαδημιών του Βερολίνου 

και του Μονάχου είναι ένας από τους σημαντικότερους σε επιστημονική συγκρότηση στοχαστές του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού . 

  Μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα στον Σύρναβο το 1787. Από το 1798 έως το 1802 είναι 
Δάσκαλος σε σχολεία της Λάρισας ενώ το 1803 διδάσκει στη σχολή των Αμπελακίων. Σο ανήσυχο 
πνεύμα του θέλοντας να γνωρίσει «την πεφωτισμένην Ευρώπην» τον οδηγεί στη Βιέννη σε ηλικία μόλις 
27 ετών. Επηρεάζεται από την Καντιανή φιλοσοφία η οποία θα διαπνέει αργότερα όλο το επιστημονικό 
και φιλοσοφικό του έργο. Σο 1808 μεταφράζει τη Φημεία του Pierre August Adet στα ομιλούμενα 
Ελληνικά δίνοντας και αυτός τον δικό του αγώνα για το γλωσσικό μας ζήτημα. 

   Σο 1809 αναλαμβάνει την Διεύθυνση της Νέας χολής της μύρνης όπου προσπαθεί να 
μεταφέρει και να αξιοποιήσει τις νέες ιδέες και τα επιτεύγματα των Υυσικών και των Μαθηματικών 
επιστημών. Η δράση του προκαλεί τους σκοταδιστικούς κύκλους της πόλης με αποτέλεσμα να βγεί 
ηττημένος μετά από πολλούς αγώνες το 1819, οπότε και αναγκάζεται να κλείσει την σχολή. 

  Σο μεταφραστικό-συγγραφικό του έργο είναι πολύ μεγάλο και δεν περιορίζεται μόνο στις 
θετικές επιστήμες . Προσπαθεί να προσαρμόσει όλα αυτά στην τότε ελληνική πραγματικότητα κάνοντας 
και δικές του προσθήκες με γνώμονα πάντα την προσφορά  στους μαθητές του. ταθμό στο συγγραφικό 
του έργο αποτελεί «Η ΤΝΟΧΙ ΥΤΙΚΗ» το 1812 η οποία είναι ένα από τα πληρέστερα 
συγγράμματα της εποχής εκείνης. 

  Η διδασκαλία του Κ.Μ.Κούμα στηρίζεται στην πειραματική διδασκαλία, ενώ δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις γνώσεις που  «είναι αναγκαίαι εις τον κοινωνικόν βίον» και προσαρμοσμένες στην 
σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες της καθημερινής ζωής . 

 Διδάσκει τους μαθητές του «να συλλογίζονται και να κρίνουν» προσπαθώντας να τους κάνει να 
αναπτύξουν επιστημονική σκέψη και γενικότερα παιδεία, προσανατολισμένη προς τις νεώτερες 
κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με εφαλτήριο τις φυσικές και θετικές επιστήμες. Παιδεία 
που ήταν αναγκαία για την δημιουργία των προϋποθέσεων που οδήγησαν στην εξέγερση του 
Ελληνισμού για την απελευθέρωσή του.          

 
 
 
Βιβλιογραφία: 1)«Η φυσική σκέψη του Κ.Μ.Κούμα» 
                        Εισαγωγή του Γ.Κριαρά στην επανέκδοση της ύνοψις Υυσικής  
                        Από την ΕΕΥ Μακεδονικές εκδόσεις    ΙSBN 960-319-145-0. 
                         2) Πρακτικά Πανελληνίου υμποσίου  
                         « Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΦΗΜΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ » 
                         Ένωση Ελλήνων Φημικών  Αθήνα 1996 ISBN 960-7022-83-1         
 

 

       

 

 

 

 



        Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  
 
 Σν 1998 –99 ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Κνπκπέ  

 ( 4
νπ

Λπθείνπ) ην εξγαζηήξην θπζηθήο – ρεκείαο (Δ.Κ.Φ.Δ πιένλ) κεηαθέξεηαη ζην 7
ν
 Δληαίν 

Λύθεην Υαλίσλ (πξώελ Πνιπθιαδηθό) όπνπ βξίζθεηαη ζην βόξην – αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ ζε κηα 

αίζνπζα 170 m
2
 κέηξσλ  .   

 Η αίζνπζα απηή έρεη δηακνξθσζεί ζε δπν βαζηθά ρώξνπο α) ζηνλ εξγαζηεξηαθό ζηνλ νπνίν ζε 

αλεπηπγκέλνπο πάγθνπο εθηεινύληαη ηα πεηξάκαηα ( ζε κεησπηθό ή θπθιηθό εξγαζηήξην ) θαη β) ζην  

ρώξν δηδαζθαιίαο – ζπδήηεζεο. Γεπηεξεύνληεο είλαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, ηεο απνζήθεο , ησλ 

επηδηνξζώζεσλ  θαη ηνπ ππνινγηζηή. 

 Έλαο ρώξνο πνπ θηινδνμνύκε ζύληνκα λα γίλεη ιεηηνπξγηθόο είλαη ε γσλία ηνπ κνπζείνπ όπνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο παιηέο ζπζθεπέο θαη όξγαλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη από ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνύ καο 

. 

 Σν Δ.Κ.Φ.Δ  Υαλίσλ  δηαζέηεη πινύζην εμνπιηζκό από ζπζθεπέο – όξγαλα – αληηδξαζηήξηα – 

επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο ηα νπνία απνθηήζεθαλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη από δηθέο καο 

αγνξέο ( ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ ) . Ο εμνπιηζκόο απηόο θαιύπηεη ζε κεγάιν βαζκό ηεο αλάγθεο ηνπ ΔΚΦΔ θαη 

κπνξεί λα δαλεηζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζπλάδειθν.   

 ήκεξα νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή πξνζπάζεηα ζε εξγαζηεξηαθό επίπεδν ηόζν ζε επίπεδν 

Γεπηεξνβάζκηαο όζν θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο πεξλά κέζα από ην ΔΚΦΔ. 

   Ξεθηλώληαο από ηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ κέρξη ηελ θαζεκεξηλή 

εμάζθεζε καο ζε θάζε πξνηεηλόκελε εξγαζηεξηαθή άζθεζε.  

   Η ζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ εληζρύεηαη κε ζπλερείο παξεκβάζεηο επηζθέςεηο δηνξγάλσζε 

εθδειώζεσλ καζεηηθώλ δηαγσληζκώλ ζπγγξαθή  ζεκεηώζεσλ πάλσ ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

ινγηζκηθό θαη άιια . Η ηζηνζειίδα καο είλαη ηόπνο αληαιιαγήο απόςεσλ ζθέςεσλ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλώ δηαξθήο είλαη ε ζπλεξγαζία καο κε ηνπο επηζηεκνληθνύο, 

εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θαη ηα Αλώηαηα Δθπ-θά  Ιδξύκαηα ηεο Πόιεο καο .  

  Γηα όια ηα παξαπάλσ λνκίδνπκε όηη ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ εθπιεξώλεη όρη κόλν ηνλ ξόιν ηνπ 

όπσο από ηελ Πνιηηεία έρεη ζεζκνζεηεζεί, αιιά θαη πξσηνπνξεί ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπ.   

 

 
 

 


