Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΦΔ
Υαλίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαηά ην ζρνιηθό
έηνο 2013-14.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-14, ν ηπιηαλαθάθεο Ησάλλεο,
ΠΔ 70 δάζθαινο, απνζπάζηεθε σο ζπλεξγάηεο ηνπ
Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΚΦΔ)
Υαλίσλ ζηηο 5-2-2014.
αο παξαζέηνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ απνινγηζκό καο όπσο απηά έγηλαλ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
1. πλαληήζεηο – πλεξγαζία κε ρνιηθνύο πκβνύινπο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ.
Σν ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο δελ έγηλαλ ζπλαληήζεηο κεηαμύ ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ. θαη ησλ
ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό
επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ, , ιόγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο απόζπαζεο ηνπ δαζθάινπ
ζην ΔΚΦΔ.
Δπνκέλσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε
εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Υαλίσλ, απνηέιεζκα, αξλεηηθό, όπσο
ζρνιηάζηεθε θαη ζπδεηήζεθε ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ.
2. πλάληεζε – πλεξγαζία κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ 04 ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ.
Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο πνπ δηδάζθεηαη γηα πξώηε ρξνληά ζηελ Α΄
ηάμε Γπκλαζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα (1) επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην, ζην 1ν
ΔΠΑΛ Υαλίσλ, ζηηο 18/11/2013, εκέξα Γεπηέξα, θαη ώξα 17.00 – 20.00.
Θέκα: «Ζ ζύλδεζε ηεο Φπζηθήο από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην – Ζ Φπζηθή κε
πεηξάκαηα»
Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο:
Καιαζάθε Μαξία, Βηνιόγνο, ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ 04, Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ – Ρεζύκλεο.
ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ.
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ 04: 40
εκείσζε: ην ζεκηλάξην απηό πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ γίλεη ε απόζπαζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δαζθάινπ ζην ΔΚΦΔ.
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3. Δπηκνξθσηηθέο εκεξίδεο κε εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ λνκνύ, κε πξσηνβνπιία ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ,
Μαξθνγηαλλάθε Γεκνζζέλε, Υεκηθνύ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε κία (1) επηκνξθσηηθή εκεξίδα, ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ, ζηηο
28/5/2014, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα 17.00 – 21.00.
Θέκα: « Σν ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε»
Δπηκέξνπο ζέκαηα:
 Γλσξηκία – ρξήζε ηεο ζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ.
 Πξόηαζε γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό.
 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ελόηεηεο ησλ Φ.Δ.
 Ο θόβνο ηνπ δαζθάινπ πξηλ από ην πείξακα.
 Ζ δηδαζθαιία ηεο ζεξκόηεηαο (Δ΄ - Σ΄ ηάμεο), κε πεηξάκαηα.
 ηα κνλνπάηηα ηεο Υεκείαο.
 Ο ξόινο ηνπ ΔΚΦΔ ζηα εθπαηδεπηηθά δξώκελα ηεο Πξσηνβάζκηαο.
Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο:
Μαξθνγηαλλάθεο Γεκνζζέλεο, Υεκηθόο, Τπεύζπλνο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ.
ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ.
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο, Υεκηθόο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΓΔ.
Αλαζηαζάθεο Νίθνο, Φπζηθόο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΓΔ,
Τπεύζπλνο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ.
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 25
Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο κία (1) επηκνξθσηηθή εκεξίδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Γξαθάθε Μαξία, ρνιηθή ύκβνπιν ηεο 6εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Ν.
Ζξαθιείνπ, ηελ Πέκπηε 8/5/2014 από ηηο 8.00 έσο 14.00 ζην 4ν Γεκνηηθό ρνιείν
Αιηθαξλαζζνύ.
Θέκα: «Γηδάζθνληαο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν – Ζ πξόηαζε
ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ».
Δπηκέξνπο ζέκαηα:
 Οη θπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν.
 Γλσξηκία – ρξήζε ηεο ζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ.
 Πξόηαζε γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ
Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό.
 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο γηα ηηο ελόηεηεο ησλ Φ.Δ.
 Καηαζθεπέο πνπ βνεζνύλ.
 Οπηηθή Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο.
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Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο:
Γξαθάθε Μαξία, ρνιηθή ύκβνπινο 6εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Ν.
Ζξαθιείνπ.
ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΠΔ.
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 55
4. Δπηζθέςεηο ζρνιηθώλ ηάμεσλ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη επηζθέςεηο ηνπ
ΔΚΦΔ ζε ζρνιεία.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2013 – 14 ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθαλ εμήληα
ηέζζεξηο (65) ηάμεηο (Δ΄ θαη Σ΄) Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ λνκνύ, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηε ρξνληθή πεξίνδν από 5/2/2014 κέρξη θαη
11/6/2014.
Θέκαηα:
ΣΑΞΖ Δ
Γνκή ηεο ύιεο – Τιηθά ζώκαηα – Μνληέιν αηόκνπ (θαηαζθεπή)
Όγθνο - Μάδα - Ππθλόηεηα (ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίσλ)
Δλέξγεηα – Μνξθέο – Μεηαηξνπέο
Θεξκνθξαζία – Θεξκόηεηα
Σήμε θαη Πήμε
Δμάηκηζε θαη πκπύθλσζε - Βξαζκόο
Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα ζηεξεά (δηαζηνιή – ζπζηνιή)
Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα πγξά (δηαζηνιή – ζπζηνιή)
Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ηα αέξηα (δηαζηνιή – ζπζηνιή)
ηαηηθόο ειεθηξηζκόο – Σν ειεθηξνζθόπην
Παηρλίδηα κε ην ζηαηηθό ειεθηξηζκό
Γπλακηθόο ειεθηξηζκόο
Γλσξηκία κε ειεθηξνινγηθό πιηθό θαη εξγαιεία
Απιό ειεθηξηθό θύθισκα – Λπρληνιαβή
Ζιεθηξηθό ξεύκα θιεηζηό - αλνηρηό θύθισκα
Αγσγνί – Μνλσηέο – Ο δηαθόπηεο
ύλδεζε ζε ζεηξά – Παξάιιειε ζύλδεζε
Βξαρπθύθισκα – Αζθάιεηεο
Γηάδνζε ηνπ θσηόο
Γηαθαλή – Ζκηδηαθαλή – Αδηαθαλή ζώκαηα
Φσο θαη θηέο
Αλάθιαζε θαη Γηάρπζε ηνπ θσηόο
Αλάθιαζε – Καζξέθηεο
Απνξξόθεζε ηνπ θσηόο
Παξαγσγή θαη δηάδνζε ηνπ ήρνπ
Ο ήρνο δε δηαδίδεηαη ζην θελό – πείξακα
Αλάθιαζε – απνξξόθεζε ηνπ ήρνπ
Οη δπλάκεηο – Γπλάκεηο κε επαθή – Γπλάκεηο από απόζηαζε
Πώο κεηξάκε ηε δύλακε
Μνριόο – Τπνκόριην
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Νεξό – Πίεζε
ύζηαζε θαη Ηδηόηεηεο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ Αέξα
Αηκνζθαηξηθή πίεζε
ΣΑΞΖ Σ
Δλέξγεηα – Ρνή ζεξκόηεηαο
Ζ ζεξκόηεηα κεηαδίδεηαη κε αγσγή, κεηαθέξεηαη κε ξεύκαηα, δηαδίδεηαη κε
αθηηλνβνιία
Ο καγλήηεο – Ο καγλήηεο πξνζαλαηνιίδεηαη
Από ηνλ ειεθηξηζκό ζην καγλεηηζκό – Ο ειεθηξνκαγλήηεο
Από ην καγλεηηζκό ζηνλ ειεθηξηζκό – Ζ ειεθηξνγελλήηξηα
Γηάζιαζε ηνπ θσηόο – Φαθνί
Αλάιπζε θαη ύλζεζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο – Φσο θαη ρξώκαηα
Μηα απιή θσηνγξαθηθή κεραλή
Σν κάηη καο – Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο θόξεο – Πώο βιέπνπκε
ηα ίρλε ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ – Σα άιαηα
Σα νμέα θαη νη βάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή
Σα 26 Γεκνηηθά ρνιεία πνπ επηζθέθηεθαλ ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ είλαη:
Γ.. 1ν Κνπλνππηδηαλώλ
Γ.. 3ν Υαλίσλ
Γ.. Βαηόιαθνπ
Γ.. Αιηθηαλνύ
Γ.. θαθνπεγαδίνπ
Γ.. Παδηλνύ
Γ.. 16ν Υαλίσλ
Γ.. 17ν Υαλίσλ
Γ.. 2ν Υαλίσλ
Γ.. Νένπ Υσξηνύ
Γ.. 2ν νύδαο
Γ.. 1ν νύδαο
Γ.. 18ν Υαλίσλ
Γ.. 19ν Υαλίσλ
Γ.. 12ν Υαλίσλ
Γ.. Βάκνπ
Γ.. Νεξνθνύξνπ
Γ.. 1ν Νέαο Κπδσλίαο
Γ.. 2ν Νέαο Κπδσλίαο
Γ.. 1ν Μνπξληώλ
Γ.. Σζηθαιαξηώλ
Γ.. 2ν Κνπλνππηδηαλώλ
Γ.. Υξπζνπεγήο
Η.Γ.. Ναπζηάζκνπ
Γ.. 9ν Υαλίσλ
Γ.. 11ν Υαλίσλ
Γ.. Κνιπκβαξίνπ
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 95
ύλνιν καζεηώλ: 1207
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Γεληθό ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ: 215
Γεληθό ζύλνιν καζεηώλ: 1207
5. Δπηζθέςεηο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ νξγάλσζε
εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2012 – 13, ν ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθε,
κεηά από πξόζθιεζε ησλ δηεπζπληώλ, ηξία (3) Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ, κε
ζθνπό ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ θαη ηελ επηζθεπή δηαθόξσλ νξγάλσλ θαη
ζπζθεπώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.

εκείσζε: ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ
γηα ηελ ΠΔ, επηβάξπλαλ ηνλ ίδην.
6. πλεξγαζία – Πξνζθνξά βνήζεηαο – πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο.
πλεξγαζία κε ην Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ζθνπό ηελ
επηδηόξζσζε θαη γλσξηκία παιηώλ επνπηηθώλ νξγάλσλ θπζηθώλ επηζηεκώλ.
πκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζεηξάο πεηξακάησλ ζηελ ηηκεηηθή εθδήισζε ηνπ
ζπιιόγνπ Γαζθάισλ – Νεπηαγσγώλ Υαλίσλ, γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ.
πκκεηνρή κε παξνπζίαζε ζεηξάο πεηξακάησλ ζε εθδήισζε ηνπ ζπιιόγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ
Σζηθαιαξηώλ Υαλίσλ.
πλεξγαζία θαη πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 16νπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ Υαλίσλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο.
πλεξγαζία θαη πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Ν. Υαλίσλ, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.
7. Ηζηνζειίδα ΔΚΦΔ Υαλίσλ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ζηηο ζειίδεο ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ αλαξηεζεί πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο
από ηε δηδαθηέα ύιε κε πξνηεηλόκελα πεηξάκαηα γηα βνήζεηα πξνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο:
Γηα ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή, έμη (6) ελόηεηεο.
Γηα ηελ Γ΄ ηάμε (Μειέηε Πεξηβάιινληνο), ε ελόηεηα 6 «Μειεηάκε ην θπζηθό
θόζκν», (Φπζηθέο Δπηζηήκεο), έμη (6) θεθάιαηα.
Γηα ηελ Δ΄ ηάμε, νρηώ (8) ελόηεηεο, πελήληα δύν (52) θεθάιαηα.
Γηα ηελ Σ΄ ηάμε, πέληε (5), είθνζη (20) θεθάιαηα.
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ε θάζε ελόηεηα, ππάξρνπλ απιέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζηελ εθηέιεζε
ησλ πεηξακάησλ.
Δπίζεο ζηελ ίδηα ζειίδα έρεη αλαξηεζεί πξόηαζε ηνπ ΔΚΦΔ γηα ηελ νξγάλσζε
Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ
Δίλαη θνηλό κπζηηθό ε ειιεηκκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ δαζθάισλ καο ζηελ
ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ηάμε ηνπο.
Πξνέξρνληαη από ηελ ζεσξεηηθή θαηεύζπλζε, δελ ππάξρεη επαξθήο θαηάξηηζε
ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, νη επηκνξθσηηθέο εηζαγσγηθέο θαη κε πξνζπάζεηεο
είλαη αλύπαξθηεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη νη πεξηζζόηεξνη/εο δελ είραλ έρνπλ θάλεη πξνζπάζεηεο απηνεπηκόξθσζεο ζε απηέο. ηα ζρνιεία ππάξρνπλ
θάπνηα όξγαλα - αληηδξαζηήξηα μεραζκέλα θαη ζθνληζκέλα ζην έιενο ηνπο αθνύ
ζπαλίδνπλ νη «ηξεινί» πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηή ηε
δνθεξή θαηάζηαζε εξρόκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε θαη δνύκε…..
Φξαγκόο ζε όια απηά κπνξεί θαη πξέπεη λα κπεη άκεζα. Σα ΔΚΦΔ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο
κπνξνύλ θαη ζέινπλ λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα απηό. Δίλαη λνκίδνπκε
ραξαθηεξηζηηθό, ην παξάδεηγκά καο, όπσο από ηνλ απνινγηζκό καο θαίλεηαη.
Ήδε νη δάζθαινη ησλ Υαλίσλ γλσξίδνπλ ην ΔΚΦΔ απεπζύλνληαη καδηθά ζε απηό
γηα ζπκβνπιέο θαη επηκόξθσζε. Δθαηνληάδεο καζεηέο καγεύνληαη από ηα
πεηξάκαηα θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ηόζν από ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζην ζρνιείν
όζν θαη από ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζην ΔΚΦΔ. Οη δάζθαινη ζηγά – ζηγά
αληηιακβάλνληαη όηη νη θπζηθέο επηζηήκεο δελ είλαη ην πξόβιεκα ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ε άγλνηα θαη ν θόβνο πνπ έρνπλ γηα απηέο. Ο ζύκκαρόο
ηνπο ζηελ θάζε ηνπο πξνζπάζεηα, βξίζθεηαη ζην ΔΚΦΔ, όπνπ θάζε ζηηγκή ν
απνζπαζκέλνο ζπλάδειθόο ηνπο, αιιά θαη όινη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, είλαη ζηε
δηάζεζή ηνπο. ίγνπξα ινηπόλ έρνπλ γίλεη ηα πξώηα ζεκαληηθά βήκαηα, όκσο ε
πξνζπάζεηα καο, πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Γηεπζπληήο ηεο Π.Δ θαη νη ρνιηθνί
ύκβνπινη ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ην έξγν πνπ γίλεηαη, ηόζν ζε έκςπρν πιηθό
(απόζπαζε ΓΑΚΑΛΟΤ) ηόζν θαη ζε δεηήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη
αλαισζίκσλ. ην ρέξη καο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ
γλώζεσλ ζηνπο καζεηέο καο. Γηαηί πξώηα από όια, είκαζηε ιεηηνπξγνί θαη
πηζηεύνπκε ζην έξγν καο…..
Υαληά 12 / 6 /2014
Ο Σσνεργάτης τοσ ΕΚΦΕ
Γιάννης Στσλιανακάκης
Δάσκαλος

Ο Υπεύθσνος τοσ ΕΚΦΕ Χανίων
Δημοσθένης Μαρκογιαννάκης
Χημικός
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