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Θέμα: Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ΔΚΦΔ Υαλίσλ
Σα βαζηθά ζεκεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2008-2009
ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο.
Αναβάθμιζη - ζσνηήρηζη ηης σλικοηετνικής σποδομής ηοσ ΕΚΦΕ Υανίφν.
Σαμηλόκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο Φπζηθήο ζηνπο
θσξηακνύο.
Σαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Υαλίσλ θαη άιινπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ.
ύλδεζε ηνπ απαγσγνύ γηα ρεηξηζκό πηεηηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ κε ηελ θεληξηθή
απνρέηεπζε θαη δηόξζσζε ησλ ππαξρόλησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Πξνκήζεηα δύν εξγαζηεξηαθώλ πάγθσλ ρεκείαο (παξαρώξεζε από Λύθεην
Αθξσηεξίνπ).
Δγθαηάζηαζε λέσλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη παινπηλάθσλ ηνπ ΔΚΦΔ.
Σνπνζέηεζε θαηλνύξγηνπ θιηκαηηζηηθνύ ζώκαηνο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ΔΚΦΔ.
Πξνκήζεηα ελόο λένπ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή πξνο αληηθαηάζηαζε παιαηνύ ν
νπνίνο δελ ιεηηνπξγνύζε.
Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κηθξώλ βηβιηνζεθώλ .
Αγνξά βηβιίσλ ζρεηηθώλ κε ηηο Φπζηθέο επηζηήκεο

θαη ησλ πεηξακάησλ πνπ

ζρεηίδνληαη κε απηέο.
Πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ .
Πξνκήζεηα ιεπθνύ πίλαθα γηα ζπλδπαζκέλε ρξήζε κε ηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα .

Πξνκήζεηα πιηθνύ γηα ηηο αζθήζεηο Βηνινγίαο.
Πξνκήζεηα εηδηθήο θάκεξαο κηθξνζθνπίνπ.
Πξνκήζεηα εηδηθνύ αλνμείδσηνπ θσξηακνύ γηα ηελ θύιαμε επηθίλδπλσλ θαη
εύθιεθησλ αληηδξαζηεξίσλ.
Απόθηεζε απζεληηθώλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ππνινγηζηή.
Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη άιισλ αλαισζίκσλ εηδώλ γξαθείνπ.
Αίηεζε ζηε Ννκαξρία γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ.

Επιμορθφηικές ζσνανηήζεις - σμμεηοτή ζε σνέδρια-Επιμορθώζεις
Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζπλάδειθνη επηζθέπηνληαλ ηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ
πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνύλ εμνπιηζκό θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα κνηξαζηνύλ ηελ
εκπεηξία ηνπο καδί καο όζνλ αθνξά ζέκαηα εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ
πξνέθππηαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο
ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ νη εμήο:
3 ζπλαληήζεηο κε ηνπο Τπεύζπλνπο ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
(ΤΔΦΔ) ζηηο 6,7 Ννεκβξίνπ 2008 θαη ζηηο 30 Απξηιίνπ 2009 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ρνιηθό ύκβνπιν.
2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε Καζεγεηέο Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ κε αληηθείκελν
ηελ άζθεζε απνκόλσζεο ηνπ DNA ζηε Βηνινγία.
2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Καζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ γηα ηηο
ππνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηεο Φπζηθήο , Υεκείαο θαη Βηνινγίαο.
2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ κε
αληηθείκελν ηελ ρξήζε ηνπ Multilog ζηηο αζθήζεηο Φπζηθήο.
2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο άζθεζεο Υεκείαο πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ ηαρύηεηα αληίδξαζεο.
2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ

γηα

εθηέιεζε πεηξακάησλ Φπζηθήο κε ηε ρξήζε ηεο «εηξάο νξγάλσλ Μεραληθήο» ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πεηξάκαηα κε ηε βνήζεηα δηαηάμεσλ

εθ κέξνπο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ΔΚΦΔ πξνο

ππνβνήζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ.

πκκεηνρή ζην ζπλέδξην Aegean Analytical Chemistry Days 9-13/10/2008
ζην Denizli Παλεπηζηήκην Pamukkale ζηελ Σνπξθία,.

πκκεηνρή ζην 1ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ
Φπζηθώλ, Δξέηξηα, 23-25 Ννεκβξίνπ 2008.

πκκεηνρή ζε Δλεκέξσζε-πδήηεζε κε ζέκα :Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε,2007-2013,ζην Ρέζπκλν.
πκκεηνρή ζηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γ/λζεο Δθπ/ζεο Κξήηεο γηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
απνθεληξσκέλσλ Τπεξεζηώλ ζηηο 12-02-09.
Παρακολούθηζη ην δηάζηεκα 15-19/6/2009 ηνπ ζπλεδξίνπ TXRF 2009, ζην

Παλεπηζηήκην Göteborgs (νπεδία).
.
Τποβοήθηζη ηφν ζτολείφν ηοσ Νομού Υανίφν ζε σλικοηετνική σποδομή
Παξαζθεπέο δηαιπκάησλ θαη πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνύ
Υαλίσλ.
Γαλεηζκόο πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ.
Δπηδηόξζσζε νξγάλσλ θαη πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Καηαγξαθή βαζηθνύ εμνπιηζκνύ Δξγαζηεξίσλ Φπζηθήο θαη Υεκείαο. πλεξγαζία κε
ην ΓΔΛ νύδαο γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ
ζρνιείνπ.
Καηαγξαθή ησλ ππαξρόλησλ θαη κε εξγαζηεξίσλ ηνπ λνκνύ, ηεο πξνέιεπζήο ηνπο,
ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ,ηεο επηθάλεηάο ηνπο θαζώο θαη ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ.
Επιζκέυεις προς και από ζτολεία και εργαζηήρια Νομού Υανίφν
Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο
ΠΔ04 θαη ηνπο ΤΔΦΔ. Από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο εθηόο Υαλίσλ δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε θακία, ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ.Ιδηαίηεξε έκθαζε
δόζεθε ζηηο επηζθέςεηο ζηα ΔΠΑΛ

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ

ζπλαδέιθσλ,ιόγσ θαη ηεο αλππαξμίαο θαηάιιεισλ εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ.
Δπηζθέςεηο ζρνιείσλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ γηα εθηέιεζε
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη ελεκέξσζε. Σα ζρνιεία πνπ καο επηζθέθζεθαλ είλαη
ηα εμήο:
Δηδηθό Γπκλάζην Υαλίσλ
Δθθιεζηαζηηθό Γπκλάζην – Λύθεην Υαλίσλ
Λύθεην Αθξσηεξίνπ
ΔΠΑΛ Αθξσηεξίνπ

9ν Γεκνηηθό ρνιείν Υαλίσλ

Λύθεην νύδαο
ηα πιαίζηα ηεο ακεζόηεξεο επαθήο ηνπ ΔΚΦΔ κε ηα ζρνιεία, νξγαλώζεθαλ
επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζε έλα Λύθεην ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ (Δι.Βεληδέινπ) κε
ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηελ επίδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγρξνληθήο ιήςεο
θαη απεηθόληζεο θαζώο θαη αζθήζεσλ Υεκείαο ζε ζπλαδέιθνπο.
Παραγφγή Τλικού

Τπήξμε πξόβιεκα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ, επεηδή δελ θαηέζηε δπλαηόλ
λα απνζπαζηεί ζπλάδειθνο, ν νπνίνο ζα ηελ δηαηεξνύζε.
Γηεμαγσγή θαη βηληενζθόπεζε πεηξακάησλ Βηνινγίαο
Αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζε ζηα Γπκλάζηα ηνπ λνκνύ Υαλίσλ ηνπ Λνγηζκηθνύ ησλ
λέσλ δηδαθηηθώλ παθέησλ ρεκείαο (Ο ζαπκαζηόο θόζκνο ηεο ρεκείαο).

πκκεηνρή ζηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζε ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ Υαλίσλ αζθήζεσλ
Φπζηθήο κε νδεγίεο, εξσηήζεηο θαη θύιια εξγαζίαο.
Αλαπαξαγσγή θαη δηάζεζε ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ Υαλίσλ ηεο άζθεζεο πνπ
αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ ηαρύηεηα αληίδξαζεο.
Άλλες Δραζηηριόηηηες
Οξγάλσζε δηάιεμεο-ζπδήηεζεο από ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Δζληθνύ
Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θ. Ν.Σξάθα ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2008 ζην ρώξν ηεο
Σξάπεδαο Υαλίσλ, κε ζέκα « Από ηη είκαζηε θηηαγκέλνη »,ζύγρξνλεο ζεσξίεο θαη
πεηξάκαηα ζηε θπζηθή ησλ ζηνηρεησδώλ ζσκαηηδίσλ. Ηεθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο Υαλίσλ θαη ηελ
βνήζεηα ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Υαλίσλ.
πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ 23νπ Παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ Υεκείαο.
Καη απηή ηελ ζρνιηθή ρξνληά κεηά από ελέξγεηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζηηο 22/3/09
ηξία ζρνιεία ηνπ λνκνύ Υαλίσλ (4ν Γεληθό Λύθεην, Γεληθό Λύθεην Αθξσηεξίνπ θαη
Γεληθό Λύθεην Αιηθηαλνύ) ζπκκεηείραλ ζηα Masterclasses πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε κεγάιε επηηπρία κε αληηθείκελν:
5th International Particle Physics Masterclasses, Πξνρσξεκέλα καζήκαηα Φπζηθήο
σκαηηδίσλ γηα καζεηέο Λπθείνπ θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΠΔ04.

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ, ζπλέβαιαλ
θαζνξηζηηθά θαη νη πλάδειθνη θαζεγεηέο ηεο Βζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ρ. Αιεμηάδεο, Γ.
Βαθαιόπνπινο, , Ο. Καξηνθύιε, Μ. ηξαηάθεο
Η Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ

Ο Πξντζηάκελνο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Υαλίσλ

Ννκνύ Υαλίσλ

Ρ. Μνζρνρσξίηνπ

Ν. Βεζηάθεο

