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ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Θ ΑΡΟΣΡΑΣΘ ΤΟΥ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΕΓΚΑΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΡΟΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΓΟ ΜΑΣ.

Είναι λάκοσ θ κατάργθςθ τθσ τρίωρθσ εναςχόλθςθσ των ΥΣΕΦΕ με το
εργαςτιριο απλά κα μποροφςε με ζλεγχο τθσ δράςθσ τουσ να γίνει πιο
αποδοτικό.
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2. Ραρατθριςεισ – προτάςεισ
που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των εκκζςεων Εργαςτθριακϊν Δραςτθριοτιτων
των ΥΣΕΦΕ ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ του ΕΚΦΕ.
Οι ςυνάδελφοι ζκαναν:
Οι ςυγκεντρωτικοί πίνακεσ από όλα τα ςχολεία του Νομοφ μασ απεικονίηουν τα εξισ:
Φζτοσ οι ςυνάδελφοι πραγματοποίθςαν τισ εξισ αςκιςεισ.
Στα Γυμνάςια 2246 (υποχρεωτικζσ)
πζρςι 2011,
εκτόσ των υποχρεωτικϊν +130
ςτα Λφκεια 1227
πζρςι 636, εκτόσ των υποχρεωτικϊν 75
ενϊ ςτα ΕΡΑΛ 216
πζρςι 157.

Ραρακζτουμε τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ
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Οι ςυνάδελφοι λζνε:

ΕΚΘΕΣΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Τα εργαςτιρια ςτο Νομό μασ λειτοφργθςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ ικανοποιθτικά.
Ρροβλιματα που παρουςιάςτθκαν οφείλονται κυρίωσ
ςτον μεγάλο αρικμό των μακθτϊν ανά τμιμα,
ςτον χρόνο που διατίκεται για τθν εργαςτθριακι ϊρα,
ςτθ δομι του ωρολογίου προγράμματοσ και ςτισ ελλείψεισ του εργαςτθρίου.
Στον μεγάλο αρικμό των μακθτϊν που κακιςτά αδφνατθ τθ μετωπικι εργ.
διδαςκαλία.
Ο εξοπλιςμόσ γενικά είναι ικανοποιθτικόσ για πειράματα όμωσ επίδειξθσ.
Στθν ζλλειψθ αικουςϊν γενικά, με αποτζλεςμα το εργαςτιριο πολλζσ
φορζσ χρθςιμοποιείται και για τθν διδαςκαλία άλλων μακθμάτων (πζρα των
φυςικϊν).
Τζλοσ, δεν επαρκεί ο ζνασ κακθγθτισ για τθν κακοδιγθςθ και τθν εποπτεία
– αςφάλεια των μακθτϊν.
Ραρατθροφμε ότι το ενδιαφζρον των μακθτϊν είναι πολφ μεγάλο.
Αςκιςεισ που δυςκόλεψαν τουσ ςυναδζλφουσ άρα κακορίηουν και τα κακικοντά
για μασ τον ερχόμενο χρόνο είναι
Η δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ηνπ λεξνύ – Μηα θπζηθή «αλσκαιία»
Βαζκνλόκεζε – κέηξεζε Θεξκνθξαζίαο – ζεξκηθή ηζνξξνπία.
Απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ (10)
Καηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ζε έλα νηθνζύζηεκα (5-εξγαζηεξηαθόο νδεγόο Γ’
Γπκλαζίνπ)
Μέηξεζε ηνπ ξπζκνύ απνηθνδόκεζεο ηνπ ραξηηνύ (6-εξγαζηεξηαθόο νδεγόο Γ’
Γπκλαζίνπ)
Μειέηε ηδηνηήησλ πιηθώλ
Παξάιιειε ζύλδεζε αληηζηάζεσλ.
Θ βελτίωςθ τθσ εργ. παιδείασ εντοπίηεται ςτισ παρακάτω προτάςεισ:
Ρρζπει το ΕΚΦΕ να ςτθριχτεί περιςςότερο, να επιςκζπτεται τισ ςχολικζσ μασ
μονάδεσ.
Να αναβακμιςτεί ο κεςμόσ του ΥΣΕΦΕ.
Να γίνει προμικεια ςφγχρονων και ποιοτικϊν εργ. οργάνων, για να
μπορζςει να λειτουργιςει μετωπικό εργαςτιριο, αλλά και εικονικό.
(Διαδραςτικά πειράματα ειδικά Βιολογίασ με αγορά εξοπλιςμοφ για Ν.Τ.)
Να προςαρμοςτεί το πρόγραμμα και να υπάρχουν ςυνεχόμενεσ εργ. ϊρεσ.
Να γίνεται ζγκαιρα θ τοποκζτθςθ των ςυναδζλφων
Τζλοσ απαιτείται ουςιαςτικι και ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ του κλάδου μασ
(ΡΕ04). Υπάρχει ζλλειψθ εργ. παιδείασ (αναγκαιότθτα εργαςτθριακισ
διδαςκαλίασ – επιμόρφωςθσ ςε ςυνεργαςία και με ΑΕΙ) και ενϊ υπάρχει
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καλι διάκεςθ από τουσ ςυναδζλφουσ δεν υπάρχει ςτιριξθ από το ίδιο το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα .
Ρλιρθσ διαφωνία των ςυναδζλφων ςτθν κατάργθςθ τθσ 3θσ απαςχόλθςθσ
του ΥΣΕΦΕ που κα υποβακμίςει τθν εργ. διδαςκαλία.
Χαρακτθριςτικό επίςθσ είναι θ μθ εργαςτθριακι διδαςκαλία τθσ Φυςικισ
Α Γυμναςίου, ιδιαίτερα όταν αυτι ανατίκεται ςε κακθγθτζσ άλλων
ειδικοτιτων.
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ΕΚΘΕΣΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
Λςχφουν όλεσ οι προθγοφμενεσ παρατθριςεισ των ςυναδζλφων των Γυμναςίων. Εδϊ
όμωσ είναι εμφανισ θ αγωνία των ςυναδζλφων να καλφψουν τθν τεράςτια φλθ
πράγμα που δρα αποτρεπτικά ςτθ εργ. διδαςκαλία. Ρρόβλθμα επίςθσ είναι θ χριςθ
του εργαςτθρίου ωσ αίκουςασ διδαςκαλίασ ι προβολϊν.
Επίςθσ ςθμαντικό πρόβλθμα είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα.
Ρροβλθματικζσ κεωροφνται οι αςκιςεισ (…αν και κα πρζπει να είναι πιο
ςυγκεκριμζνθ θ αναφορά των προβλθμάτων)
 Ραραςκευι ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων
 Ανίχνευςθ καρβονυλικϊν ενϊςεων
 Ρειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων
 Ρροςδιοριςμόσ Ομάδασ Αίματοσ
 Υπολογιςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ του ξιδιοφ ςε οξικό οξφ με τθν κλαςικι
μζκοδο
 Ρειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων
 Ρροςδιοριςμόσ Ομάδασ Αίματοσ
 Οξείδωςθ με Τοllens. Επίςθσ περίεργο το χρϊμα ςτο K2Cr2O7.
 Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ με χαρτοταινία
 Απομόνωςθ νουκλεϊκϊν οξζων
 Διατιρθςθ ορμισ ςε μια ζκρθξθ
 Ρυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων
 Αλάιπζε θαξπόηππνπ (3) ζε ζπλδπαζκό κε ηε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε
κόληκνπ παξαζθεπάζκαηνο αλζξώπηλνπ ρξσκνζώκαηνο
 Φπζηθή Α Λπθείνπ
Παξαηεξνύκε ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζε Παλειιελίνπο Γηαγσληζκνύο θαη ζπκκεηνρέο
ζε Οιπκπηάδεο από ηα ζρνιεία καο θπζηθά όρη ηπραία…!!!!
ΕΚΘΕΣΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΡΑΛ
Γενικά ιςχφουν οι παρατθριςεισ των ςυνάδελφων των Γυμναςίων όμωσ γενικά θ
εργαςτθριακι διδαςκαλία ςτα ΕΡΑΛ είναι υποβακμιςμζνθ κακόςον τα εργαςτιρια
Φ.Ε είναι ανφπαρκτα. Δθμιουργικθκε από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτο 2ο
ΕΡΑΛ και με τθν ςυνδρομι μασ εργαςτιριο Φ.Ε.
Φζτοσ πάλι με ΔΑΝΕΛΣΜΟ, επιςκζψεισ και ςυνεργαςία με το ΕΚΦΕ οι ςυνάδελφοι
των ΕΡΑΛ πάλεψαν και ζκαναν ςθμαντικό αρικμό εργ. αςκιςεων και γενικότερα
δράςεων για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Απαιτοφν τθν αγορά εξοπλιςμοφ και τθν
φπαρξθ ΥΣΕΦΕ.
Κεωροφν ντροπι τθν ανυπαρξία εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν.
Πλοι οι ςυνάδελφοι αναφζρουν το πρόβλθμα του χρόνου ςτθν διδαςκαλία τουσ
(μονόωρο Φυςικισ –Χθμείασ ςτθ β τάξθ) απϊλειεσ ωρϊν.
Ρροβλθματικζσ κεωροφνται οι αςκιςεισ:
Μειέηε θαη έιεγρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηελ ειεύζεξε πηώζεο
Γξάζε ησλ ελδύκσλ.
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Θ ςυνεργαςία των ςυναδζλφων με το ΕΚΦΕ κρίνεται πολφτιμθ και αναντικατάςτατθ
Οι ςυνολικζσ παρατθριςεισ – προτάςεισ που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των
εκκζςεων Εργαςτθριακϊν Δραςτθριοτιτων των ΥΣΕΦΕ ςτα ςχολεία αρμοδιότθτάσ μασ
βρίςκονται ςτο τζλοσ (ςυμπεράςματα) κακόςον είναι αναπόςπαςτο κομμάτι και τθσ
δράςθσ- απολογιςμοφ του ΕΚΦΕ.

3 .Επιμορφωτικζσ Συναντιςεισ
α) ςτο πλαίςιο διευκζτθςθσ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν κλάδου ΡΕ04 για
τισ υποχρεωτικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Είδος

Τόπος
διεξαγωγής

1. Συνάντθςθ με τουσ
ςυναδζλφουσ των Γυμναςίων
ου νομοφ για κζματα ςχετικά
με τθν λειτουργία του ΕΚΦΕ
ΧΑΝΛΩΝ, τον ρόλο των ΥΣΕΦΕ
και τον προγραμματιςμό
δραςτθριοτιτων 2015-16
και τισ υποχρεωτικζσ
εργ.αςκιςεισ
2. Συνάντθςθ με τουσ
ςυναδζλφουσ των Λυκείων
του νομοφ για κζματα
ςχετικά με τθν λειτουργία
του ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ, τον ρόλο
των ΥΣΕΦΕ και τον
προγραμματιςμό
δραςτθριοτιτων 2015-16
και τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

ΕΚΦΕ

Ημ/νία
διεξαγωγής –
Διάρκεια
30 Σεπτζμβριου

Σε ποιους
απευθυνόταν

ΕΚΦΕ

7 Οκτωβρίου

Κακθγθτζσ
Λυκείων

3. Συνάντθςθ με τουσ
εκπαιδευτικοφσ ΡΕ04 των
Λυκείων του νομοφ ςχετικά
με τισ υποχρεωτικζσ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ,
Χθμείασ (εκτζλεςθ από
ίδιουσ) ΓΕΛ -ΕΡΑΛ

ΕΚΦΕ

14 και 15
Οκτωβρίου
2 ςυναντιςεισ

Πλοι κακθγθτζσ
Λυκείων

Κακθγθτζσ
Γυμναςίων
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4. Συνάντθςθ με τουσ ΥΣΕΦΕ
Λυκείων του νομοφ μασ
ςχετικά με τθν
πειραματικι διδαςκαλία
ςτα Λφκεια
5. Συνάντθςθ με τουσ
ςυναδζλφουσ Λυκείων του
νομοφ, για τον εργαςτθριακό
οδθγό χθμείασ Α Λυκείου και
εκτζλεςθ όλων των ςχετικϊν
πειραμάτων
6. Συνάντθςθ για τισ αςκιςεισ
Φυςικισ Α Γυμναςίου οι
ςυνάδελφοι παρουςίαςαν
τισ εμπειρίεσ από τθν
πειραματικι τουσ
διδαςκαλία
7. Συνάντθςθ για πειράματα
Φυςικισ Λυκείου
8. Συνάντθςθ για πειράματα
και διδαςκαλία Χθμείασ
9. Συνάντθςθ για πειράματα
και διδαςκαλία Βιολόγίασ

ΕΚΦΕ

18/11

ΥΣΕΦΕ ΛΥΚΕΛΩΝ

ΕΚΦΕ

9 /12

Κακθγθτζσ
Λυκείων

ΕΚΦΕ

16/12

ΟΛΟΛ ΟΛ
ΚΑΚΘΓΘΤΕΣ που
διδάςκουν το
μάκθμα

ΕΚΦΕ

20/1

ΕΚΦΕ

27/1

Κακθγθτζσ
Λυκείων φυςικοί
Πλοι οι Χθμικοί

ΕΚΦΕ

3/2

Πλοι οι Βιολόγοι

Ππωσ προκφπτει από τον προθγοφμενο πίνακα οι ςυνάδελφοι είχαν πλιρθ κάλυψθ
ςτθν επιμόρφωςι τουσ για να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεωτικζσ αλλά και ακόμθ
περιςςότερεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.

Β. Για τον ςυντονιςμό των δράςεϊν μασ για το ΓΙΟΤΑΗΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ
3 ςυναντιςεισ 18/12, 15/2, 16/3 των εμπλεκόμενων κακθγθτϊν και δαςκάλων ςτο
ΕΚΦΕ .
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4.Επιςκζψεισ ςε ςχολεία

Είδοσ
1) Λειτουργία Σχολικοφ
Εργαςτθρίου οδθγίεσ

α) Δευτεροβάκμιασ β) Ρρωτοβάκμιασ

Τόποσ
διεξαγωγισ
2o ΕΡΑΛ

2) Οργάνωςθ εργαςτθρίου 2ο Δ.Σ. Χανίων
Φυςικϊν Επιςτθμϊν
Επιςκευζσ οργάνων
3)
>> >>
1ο Δ.Σ. Μουρνιϊν

4)

>>

Θμερομθνία
διεξαγωγισ Διάρκεια

15/9/2015

Σε ποιουσ
απευκυνόταν
Υπεφκυνο
Εργαςτθρίου
Κακθγθτζσ ΡΕ04
Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

22/9/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

>>

15ο Δ.Σ. Χανίων

23/9/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

5)

>>

>>

1ο Δ.Σ. Σοφδασ

29/9/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

6)

>>

>>

Δ.Σ. Βαρφπετρου

6/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

7)

>>

>>

2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανϊν 8/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

8)

>>

>>

Δ.Σ. Χρυςοπθγισ

13/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

9)

>>

>>

9ο Δ.Σ. Χανίων

15/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

10)

>>

>>

2ο Δ.Σ. Νζασ Κυδωνίασ

16/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

11)

>>

>>

15ο Δ.Σ. Χανίων

19/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

12)

>>

>>

10ο Δ.Σ. Χανίων

29/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

13)

>>

>>

11ο Δ.Σ. Χανίων

30/10/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου
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14)

>>

>>

13ο Δ.Σ. Χανίων

4/11/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

15)

>>

>>

Δ.Σ. Αλικιανοφ

18/11/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

16)

>>

>>

Δ.Σ. Σκθνζ-Φουρνζ

19/11/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

17)

>>

>>

Δ.Σ. Αγίασ Μαρίνασ

8/12/2015

Συναδζλφουσ,
Δ/νςθ ςχολείου

Ριςτεφουμε ότι θ επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων ςτο ΕΚΦΕ τουσ δίνει τθν
δυνατότθτα να ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο ςχολείο, βζβαια
απαιτοφνται και οι επιςκζψεισ ςτα ςχολεία, ειδικά τθσ επαρχίασ αλλά
χρειαηόμαςτε και υποςτιριξθ από τθν υπθρεςία μασ για αυτζσ.
Κακοριςτικζσ και πολφ ουςιαςτικζσ είναι οι επιςκζψεισ μασ ςτα Δθμοτικά. Ο
ςκοπόσ των επιςκζψεων μασ είναι θ λειτουργικι τοποκζτθςθ του εργαςτθριακοφ
εξοπλιςμοφ, θ ενθμζρωςθ τθσ χριςθσ των ςυςκευϊν και οργάνων θ εκκακάριςθ
των υλικϊν και θ επιδιόρκωςθ ι απόςυρςθ άλλων. Είναι αναγκαίο να γίνουν
ςταδιακά όλα τα παραπάνω ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μασ μονάδεσ. Απαραίτθτθ
προχπόκεςθ είναι θ ςυνεργαςία των ςυναδζλφων δαςκάλων…..
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5. Σεμινάρια - Θμερίδεσ που ζχουν διοργανωκεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ι είχε
οργανωτικι ςυμμετοχι ςε αυτζσ.
Σεμινάριο / Θμερίδα/
Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ
1. Θμερίδα για
Δαςκάλουσ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Τόποσ
διεξαγωγισ
ΕΚΦΕ Χανίων

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Θμερομθνία διεξαγωγισ –Σε ποιουσ
Διάρκεια
απευκυνόταν
21/10/2015
Συναδζλφουσ
Ρρωτοβάκμιασ
23/10/2015
6/11/2015
9/11/2015
11/11/2015
13/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
27/11/2015

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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6.Ραραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν οποία είχε ςυμμετοχι το Ε.Κ.Φ.Ε.
Τίτλοσ

1.

2.

3.
4.

Σθμειϊςεισ, Ραρουςιάςεισ oweroint, φφλλα
εργαςίασ κλπ για όλεσ τισ Τάξεισ Γυμναςίου –
Λυκείου.
Ρροτάςεισ διδαςκαλίασ των αντικειμζνων
Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτισ 4θ – 5θ – 6θ Τάξεισ του
Δθμοτικοφ.

Είδοσ (cd/dvd,
βιβλίο,
περιοδικό
κ.λ.π.)
Ψθφιακό Υλικό
/ θλεκτρονικά
ζγγραφα
Ψθφιακό Υλικό
/ θλεκτρονικά
ζγγραφα

YouTube: Ανάρτθςθ πειραμάτων και
video
παρουςιάςεων μασ
Συγγραφι ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΥ ΟΔΘΓΟΥ χθμείασ για βιβλίο
τθν Α’ Λυκείου

5.

Αςκιςεισ Εμπζδωςθσ και επανάλθψθσ για τθν
Φυςικι του Λυκείου (Ευκ. κινιςεισ, Κυκλικζσ
κινιςεισ,
Ορμι,
Θλ.Αλλθλεπιδράςεισ,
Ταλαντϊςεισ, Μθχανικι Στερεοφ).
6. Εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ για τθ Φυςικι τθσ
Α Λυκείου (απλζσ εργ. Δραςτθριότθτεσ που
εφαρμόηονται μζςα ςτθν τάξθ).
7. Διδάςκοντασ φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο Δθμοτικό:
Ρρόταςθ πειραματικισ διδαςκαλίασ τθσ Οπτικισ

Ψθφιακό Υλικό
/ θλεκτρονικά
ζγγραφα

Είναι
διακζςιμο
ςτθν
ιςτοςελίδα
ΝΑΛ
x
ΟΧΛ
ΝΑΛ
ΟΧΛ

x

ΝΑΛ
ΟΧΛ
ΝΑΛ

x
x

ΟΧΛ
ΝΑΛ

Χ

ΝΑΛ

x

βιβλίο

Δθμοςίευςθ ςε ΝΑΛ
x
περιοδικό Φυςικζσ
Επιςτιμεσ ςτθν
εκπ/ςθ τεφχοσ 11
7 Διαγωνιςμοί που ζχουν διοργανωκεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ι είχε οργανωτικι
ςυμμετοχι ςε αυτοφσ.
Τίτλοσ

1. Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Χθμείασ
(ΕΕΧ)
2. Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Φυςικισ

Συμμετοχι
(ποιοι
ςυμμετείχαν)
Λφκεια

Διακρίςεισ
(αν υπάρχουν)

Λφκεια

8 Συνεργαςίεσ του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλουσ φορείσ με επιςτθμονικό/εκπαιδευτικό
ςκοπό.
Φορείσ που ςυνεργάςτθκαν
1. Ραν.Κριτθσ: Οργάνωςθ και

Θμερομθνία / Διάρκεια
19/3

Τόποσ
Θράκλειο
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αποςτολι ομάδασ Χανίων
Masterclasses
2. 16 Διαπολιτιςμικό Δ.Σ Εrasmus+
3. Άνοιξθ ςτθν Κοραι Σχολικζσ
Μονάδεσ 1 ΕΡΑΛ 3 ΔΘΜΟΤΛΚΟ 2
ΓΕΛ Χανίων 2 Γυμνάςιο Χανίων

Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ
18/5
9 /4

ΕΚΦΕ
Χανιά Κοραι

9 Συμμετοχι του Υπεφκυνου ι των ςυνεργατϊν του Ε.Κ.Φ.Ε. ςε επιμορφωτικζσ
ςυναντιςεισ (ςυνζδρια, θμερίδεσ, κλπ.).
Ονοματεπϊνυμο
ςυμμετζχοντα
1. Αναςταςάκθσ Ν.

Τίτλοσ επιμορφωτικισ
ςυνάντθςθσ
ο
2 Ρανελλινιο Συνζδριο eTwinning

2. Μαρκογιαννάκθσ Δ.

Συνζδριο Διδακτικζσ
προςεγγίςεισ και πειραματικι
διδαςκαλία ςτισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ
Συνζδριο Διδακτικζσ
προςεγγίςεισ και πειραματικι
διδαςκαλία ςτισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ
9ο Ρανελλινιο Φυςικζσ
Επιςτιμεσ ςτθν Ρροςχολικι
Εκπαίδευςθ
Συνζδριο Διδακτικζσ
προςεγγίςεισ και πειραματικι
διδαςκαλία ςτισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ
1 Συνζδριο «Κοινωνία και
Σχολείο: μια ςχζςθ υπό
διαπραγμάτευςθ» ςτρογγυλό
τραπζηι προ ςυνεδριακό
9ο Ρανελλινιο Φυςικζσ
Επιςτιμεσ ςτθν Ρροςχολικι
Εκπαίδευςθ
Ραγκφπριο Συνζδριο κετικϊν
επιςτθμϊν

3. Αναςταςάκθσ Ν.

4. Μαρκογιαννάκθσ Δ.

5. Στυλιανακάκθσ Γ.

6. Μαρκογιαννάκθσ Δ

7. Στυλιανακάκθσ Γ

8. Στυλιανακάκθσ Γ

Τόποσ
Ράτρα
13-15/11/ 2015
Κεςςαλονίκθ
16-17/4

Κεςςαλονίκθ
16-17/4

ζκυμνο 27-29/5

Κεςςαλονίκθ
16-17/4

Χανιά
14/4

ζκυμνο 27-29/5

Κφπροσ
26-29/2
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10 Συμμετοχι μακθτϊν ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτασ του Ε.Κ.Φ.Ε. ςε
διαγωνιςμοφσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν.

1. Ραν Διαγωνιςμόσ Χθμείασ

Συμμετοχι (ςχολείο ι
ονοματεπϊνυμο μακθτϊν)
5

2. Ραν Διαγωνιςμόσ Φυςικισ

5

Τίτλοσ διαγωνιςμοφ

3. Ραν. Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ

1 Ρρϊτθ Ρανελλινια κζςθ
Ολυμπιάδα Σεοφλ*

Διάκριςθ
ΝΑΛ
ΟΧΛ
ΝΑΛ
ΟΧΛ
ΝΑΛ
ΟΧΛ

Χ

Χ
X

*Μεηά από εθγύκλαζε ζε όξγαλα θαη ζπζθεπέο ζην ΔΚΦΔ
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11. Άλλεσ Δραςτθριότθτεσ
Α. Επιςκζψεισ ςχολείων Δευτεροβάκμιασ και Ρρωτοβάκμιασ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων
2015-2016
Τμιμα
1. Μουςικό Λφκειο

Αντικείμενο

Θμερομθνία

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ
Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ
Εντυπωςιακά Ρειράματα
Φυςικισ – Χθμείασ –
Βιολογίασ

17/2/2016

4. ΓΕΛ Βάμου

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

2/3/2016

5. ΓΕΛ Ακρωτθρίου

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

4/3/2016 και 7/3/2016

6. ΕΕΕΕΕΚ Χανίων

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

9/3/2016

7. ΓΕΛ Ακρωτθρίου

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

1/4/2016 και 4/4/2016

8. Νυκτερινό ΕΡΑΛ

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

5/4/2016

9. 2ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

10/12/2015

10. 2ο Δ.Σ. Κιςάμου (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

15/12/2015

11. 19ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

17/12/2015

12. 2ο Δ.Σ. Κιςάμου(ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

12/1/2016

13. Δ.Σ. Αγίασ Μαρίνασ
(ΣΤ1-ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

14/1/2016

2. ΓΕΛ 2ο Χανίων Γ
3. Γ Λφκειο Ακρωτθρίου

24/2/2016 και 26/2/2016
29/2/2016

14

14. 10ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

19/1/2016

15. Δ.Σ. Αλικιανοφ (Ε-ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

21/1/2016

16. 3ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Βιολογίασ

21/1/2016

17. Δ.Σ. Σκθνζ- Φουρνζ (ΕΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

26/1/2016

18. Δ.Σ. Βρυςϊν (Ε-ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

28/1/2016

19. 1ο Δ.Σ.
Κουνουπιδιανϊν (Ε1)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

2/2/2016

20. 1ο Δ.Σ.
Κουνουπιδιανϊν (Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

5/2/2016

21. 1ο Δ.Σ.
Κουνουπιδιανϊν (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

9/2/2016

22. 2ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

11/2/2016

23. 2ο Δ.Σ. Νζασ Κυδωνίασ
(Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

16/2/2016

24. Δ.Σ. Αςι Γωνιάσ (Ε-ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

18/2/2016

25. Δ.Σ. Κολυμβαρίου
(ΣΤ1-ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

19/2/2016

26. 12ο-18ο Δ.Σ. Χανίων
(Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

23/2/2016

27. Δ.Σ. Βαμβακόπουλου
(Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

25/2/2016
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28. Δ.Σ. Ραηινοφ (Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

3/3/2016

29. 10ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

8/3/2016

30. 12ο-18ο Δ.Σ. Χανίων
(ΣΤ1-ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

10/3/2016

31. 2ο Δ.Σ.
Κουνουπιδιανϊν (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

15/3/2016

32. 17ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

22/3/2016

33. 17ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

28/3/2016

34. 3ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

29/3/2016

35. 16ο Δ.Σ. Χανίων (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

31/3/2016

36. Δ.Σ. Βαμβακόπουλου
(Ε1-Ε2)

Ρειράματα Βιολογίασ

31/3/2016

37. Νθπιαγωγείο
Τςικαλαριϊν

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

1/4/2016

38. Δ.Σ. Αγίασ Μαρίνασ
(Ε1)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

5/4/2016

39. 16ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

7/4/2016

40. 1ο Δ.Σ. Σοφδασ (Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

12/4/2016

41. 1ο Δ.Σ. Σοφδασ (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

19/4/2016

16

42. 2ο Δ.Σ.
Κουνουπιδιανϊν (Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

20/4/2016

43. 9ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

10/5/2016

44. 11ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

10/5/2016

45. Δ.Σ. Γερανίου (Ε-ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

17/5/2016

46. Δ.Σ. Νεροκοφρου (ΕΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

19/5/2016

47. Δ.Σ. Τςικαλαριϊν (Ε)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

23/5/2016

48. 19ο Δ.Σ. Χανίων (Ε1-Ε2) Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

24/5/2016

49. Δ.Σ. Κολυμβαρίου (Ε1Ε2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

26/5/2016

50. Δ.Σ. Βουκολιϊν (Ε1-Ε2
ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

31/5/2016

51. Δ.Σ. Ρλατάνου (Ε-ΣΤ)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

1/6/2016

52. Δ.Σ. Τςικαλαριϊν (ΣΤ1ΣΤ2)

Ρειράματα Φυςικισ –
Χθμείασ

3/6/2016
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Β. ΓΙΟΤΑΗΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 2016
Είναι το αποκορφφωμα των δράςεων μασ κάκε χρόνο. Στθν τρίτθ κατά ςειρά
διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 28 ςχολεία (16 Γυμνάςια 5 ΓΕΛ και 7 Δθμοτικά) ενϊ
πζρςι 16.
Θ διοργάνωςθ πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν του ΓΕΛ Ακρωτθρίου
το πρωί, όπου οι μακθτζσ παρουςίαςαν πειράματα ςτο κοινό ενϊ το απόγευμα ςτο
Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου (ΚΑΜ) ,
όπου είχαμε ομιλία από τον
Ρανεπιςτθμιακό Μ.Δανζηθ «Γιατί το Μεγάλο Μπαμ δεν ιταν θ αρχι του
ςφμπαντοσ»
Θ όλθ διοργάνωςθ ςτζφτθκε με απόλυτθ επιτυχία και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ με
οποιοδιποτε ρόλο ευχαριςτικθκαν. Μασ ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ το πάκοσ των
μικρϊν μακθτϊν μασ να αποδϊςουν τουσ ρόλουσ που τουσ είχαμε ανακζςει.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να δείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ
http://ekfe.chan.sch.gr/activities/activities.html

Γ. Μουςείο Εποπτικϊν Οργάνων Φυςικϊν Επιςτθμϊν Χανίων
Ζχει λιμνάςει το κζμα λόγω δυςκολίασ εξεφρεςθσ λειτουργικοφ χϊρου
οι κροφςεισ μασ προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (Ρεριφζρεια τισ Δθμοτικζσ
αρχζσ) δεν απόδωςαν μζχρι τϊρα τουσ αναμενόμενουσ καρποφσ όμωσ ζχουμε
εντείνει τισ προςπάκειζσ μασ. Αποςτείλαμε ςχετικά ζγγραφα, προςκλιςεισ ςε
Ρεριφζρεια, Διμαρχο, Δ/ντθ Δκμιασ, κάναμε παραςτάςεισ ςε ΓΕΛ Ακρωτθρίου, ΛΕΚ,
Σχολικι Σφμβουλο κλπ.

Δ. Συνεργαςία μασ με τουσ ςυναδζλφουσ.
Θ ςυνεργαςία μασ με τουσ ΥΣΕΦΕ αλλά και με άλλουσ ςυναδζλφουσ ιταν
κακθμερινι, με υποδείξεισ για τθν εκτζλεςθ πειραμάτων, τον δανειςμό οργάνων
και ςυςκευϊν, τθν ανταλλαγι εμπειριϊν από τα πειράματα κλπ. κακϊσ και τθν
επιδιόρκωςθ ςυςκευϊν. Καταςτιςαμε τθν επικοινωνία μασ άμεςθ και ζγκαιρθ με
τθν δθμιουργία- λειτουργία λίςτασ θλεκτρονικϊν διευκφνςεων και αποςτολι
εργαςιϊν –εγγράφων –ενθμζρωςθσ –πλθροφόρθςθσ για κάκε τι που μασ αφορά
ςτο ςπίτι κάκε ςυναδζλφου, κακϊσ και με τθν ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ μασ θ οποία
ανανεϊνεται διαρκϊσ και δζχεται πάνω από 120 επιςκζψεισ κακθμερινά. Οι
ςυνάδελφοι νοιϊκουν το ΕΚΦΕ δικό τουσ χϊρο και τουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό
ςυναδζλφουσ ςυμπαραςτάτεσ τουσ ςτον δφςκολο αγϊνα τθσ πειραματικισ
διδαςκαλίασ.

Ε. H ςυνεργαςία μασ με τθν ςχολικι ςφμβουλο
χαρακτθρίηεται κετικι. Με ζνα καλφτερο ςυντονιςμό και οργάνωςθ κα
μποροφςε να ιταν ακόμα πιο αποτελεςματικι.
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Τα παραπάνω παρατικζμενα ςτοιχεία απολογιςμοφ, δίνουν μια μικρι
εικόνα τθσ δράςθσ του ΕΚΦΕ μασ, όμωσ περιςςότερα και ολοκλθρωμζνθ
άποψθ για τθν δράςθ μασ μπορεί να ζχει κάποιοσ, αν περιθγθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα μασ, θ οποία αποτελεί και τον «κακρζπτθ» τθσ δράςθσ μασ,
τθν επιμζλεια τθσ οποίασ είχε και ζχει ο Φυςικόσ μασ Ν. Αναςταςάκθσ
και ςτον οποίο για τθν κατάκεςθ ψυχισ που κάνει ςτο ΕΚΦΕ παρόλεσ
τισ δυςκολίεσ αξίηουν ςυγχαρθτιρια.

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑTA – ΡΟΤΑΣΕΙΣ (εμείσ λζμε…)
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΑΛ
Από τα 9 ΕΡΑΛ που λειτουργοφν ςτα Χανιά 2 μόνο διακζτουν δικό τουσ
εργαςτθριακό χϊρο. Θ εργ. άςκθςθ των μακθτϊν γίνεται μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ ι
ςε γειτονικά εργαςτιρια και με δανειςμό των απαραίτθτων οργάνων.
Απαιτείται θ ανάπτυξθ εργαςτθρίων φυςικϊν επιςτθμϊν ςε όλα τα ΕΡΑΛ μασ.
Οι περιςςότερεσ εργ. αςκιςεισ ζγιναν με ΔΑΝΕΛΣΜΟ ΟΓΑΝΩΝ και ςτθρίχτθκαν ςτο
μεράκι των ςυναδζλφων.
Οι Δ/τεσ των ΕΡΑΛ κα πρζπει να καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθν απόκτθςθ
εργαςτθρίου και οργάνων για τθν πειραματικι διδαςκαλία των φυςικϊν
επιςτθμϊν.
ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Θ ςυμβολι των ΥΣΕΦΕ για τθν βελτίωςθ τθσ εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ ιταν
κακοριςτικι. Επιμελικθκαν των χϊρων του εργαςτθρίου προμθκεφτθκαν υλικά
επιςκεφαςαν όργανα .
Βοικθςαν τουσ ςυναδζλφουσ ενθμερϊνοντασ τουσ για τισ δράςεισ του ΕΚΦΕ, ςτο
ςτιςιμο εργ. διατάξεων, ςτον προγραμματιςμό τθσ χριςθσ του εργαςτθρίου.
Μερικοί τζλοσ ζγραψαν φφλλα εργαςίασ και παρευρζκθκαν ςτθν διεξαγωγι
πειραματικϊν αςκιςεων με τουσ άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Συνεργάςτθκαν με το
ΕΚΦΕ ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του, ςτο δανειςμό οργάνων και ςτθν επιςκευι
τουσ.
Είναι ο ιδανικόσ χϊροσ για τθν εργαςτθριακι άςκθςθ των μακθτϊν όπωσ φαίνεται
και από τουσ απολογιςμοφσ των ςχολείων. Γίνονται πολλά πειράματα ςτα
Γυμνάςια για τουσ γνωςτοφσ λόγουσ οπότε και θ προςοχι μασ ζπρεπε να είναι ςτθν
ανάπτυξθ των εργαςτθριακϊν χϊρων πρϊτα και κφρια εκεί.
Απαιτείται:
α) θ ςτιριξθ των ςχολείων ςε υλικοτεχνικι υποδομι και
β) θ επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων που υπθρετοφν ςε αυτά.
Το ΕΚΦΕ κα πρζπει ςε ςυνεργαςία με τουσ Δ/ντεσ των ςχολείων να εξαντλιςουν
κάκε δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ςτισ ςχολικζσ μασ
μονάδεσ.
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ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Υπάρχουν τεράςτιεσ διαφορζσ μεταξφ των Λυκείων ( π.χ. Λφκειο με 3 πλιρθ
εργαςτιρια και λφκεια με το εργαςτιριο να λειτουργεί ωσ αίκουςα διδαςκαλίασ και
προβολϊν). Αντικζςεισ που δφςκολα μποροφν να αμβλυνκοφν και απαιτοφν
ξεχωριςτι αντιμετϊπιςθ ςε κάκε περίπτωςθ.
Ππωσ φαίνεται από τουσ απολογιςμοφσ ςτα Λφκεια θ εργαςτθριακι άςκθςθ δεν
προχωρά όςο κα ζπρεπε. Αυτό οφείλεται:
•
Στθν αγωνία των ςυναδζλφων να καλφψουν τθν φλθ για τισ εξετάςεισ.
•
Τθν υποβάκμιςθ των εργαςτθριακϊν χϊρων (ευκφνθ των ςυναδζλφων και
των Δ/ντων) με παράλλθλθ χριςθ τουσ ωσ αίκουςα διδαςκαλίασ κλπ.
•
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα (ζλλειψθ χρόνου από τουσ ςυναδζλφουσ) και ςτα
πολυπλθκι τμιματα.
•
Θ ζλλειψθ εργαςτθριακισ παιδείασ και τα κατάλοιπα του
«φροντιςτθριακοφ» μασ ρόλου ςτθν διδαςκαλία μασ.
•
Στουσ ακατάλλθλουσ εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ.
Ραρακζτουμε αναλυτικά ςτοιχεία ερευνάσ μασ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Συλλογι επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ
Α) Χϊροι
1) Το εργαςτιριο ςασ χρθςιμοποιείται μόνιμα ςαν αίκουςα διδαςκαλίασ;
ΝΑΛ
8
ΟΧΛ
8
(Υπογραμμίςτε
αντίςτοιχα)
2) Χρθςιμοποιείται μόνο από ΡΕ 04 ι και από άλλουσ; (προβολζσ, μάκθμα… κλπ)
Μόνο από ΡΕ04 8
και από άλλουσ 8
3) Τα όργανα είναι ςτισ κοφτεσ ι τακτοποιθμζνα ςτα ντουλάπια;
ςτισ κοφτεσ
1
ςτα ντουλάπια 10
και ςτα δφο 5
4) Αν είναι ςτα ντουλάπια ζχουν τοποκετθκεί κεματικά ;
( φυςικι κερμότθτα , θλεκτριςμόσ, μθχανικι…..)
τυχαία
1
κεματικά 14
5) Υπάρχουν φκορζσ – απϊλειεσ ςε όργανα και ςυςκευζσ;
ΝΑΛ 11
ΟΧΛ
5
6) Ζχει γίνει αντικατάςταςθ ι εφοδιαςμόσ – αγορά αναλωςίμων; ΝΑΛ 7
ΟΧΛ
9
7) Υπάρχει βιβλίο υλικοφ και θμερολόγιο ενθμερωμζνο; ΝΑΛ 8
ΟΧΛ 8
Β) Χριςθ
1) Ρόςεσ φορζσ τον μινα (κατά μζςο όρο) χρθςιμοποιείται για ΡΕΛΑΜΑΤΑ
Αρικμόσ ςχολείων ( αρικμόσ πειραμάτων) 4(0) 1(2) 2(4) 4(6) 1(8) 4(10)
2) Μετωπικό εργαςτιριο πόςεσ φορζσ ζχει γίνει φζτοσ ; 10(0) 2(1) 1(3) 1(6) 2(8)
Αν ζχει γίνει με πόςεσ ομάδεσ μακθτϊν ………
ςυνολικό αρικμό μακθτϊν
τμιματοσ………
3) Ρωσ κα χαρακτθρίηατε τθν λειτουργία του εργαςτθρίου ςασ
ΚΑΚΘ 3
ΜΕΤΛΑ
5
ΚΑΛΘ
8
ΑΛΣΤΘ
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4) Με βάςθ τθν υπάρχουςα κατάςταςθ ςτο ςχολείο ςασ τι μπορείτε να κάνετε για
τθν βελτίωςθ τθσ πειραματικισ διδαςκαλίασ ;
Α) Να γίνει ξεκακάριςμα υλικοφ καλφτερθ αξιοποίθςθ του και προμικειεσ
Β) Σωςτόσ προγραμματιςμόσ ςτθ χριςθ του εργαςτθρίου
Γ) Επιλογι πιο λειτουργικϊν πειραμάτων
Δ) Να επιμείνουμε ςτθν πειραματικι διδαςκαλία και να εκτελζςουμε τουλάχιςτον
τισ υποχρεωτικζσ
Ε) Να εξαςφαλίςουμε PC και βιντεοπροβολζα ςτο εργαςτιριο.
Στ) Να μθν χρθςιμοποιείται ςαν τάξθ.
5) Τι μποροφμε να κάνουμε εμείσ ωσ ΕΚΦΕ, για να γίνουν πιο πολλά πειράματα
από ςασ;
1)
Να εντείνουμε τισ επιμορφωτικζσ προςπάκειζσ μασ και τθν ενθμζρωςθ τουσ
2)
Να επιδιορκϊςουμε και δανείηουμε ςυςκευζσ
3)
Να ςτθρίξουμε τουσ ΥΣΕΦΕ
4)
Να γίνεται διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν.
5)
Να γίνονται ςυναντιςεισ ανά ειδικότθτα.
•
Φυςικά υπάρχουν και εξαιρζςεισ όπου οι ςυνάδελφοι κάνουν εξαιρετικι
δουλειά με πολλαπλά πειράματα πζραν των προβλεπόμενων
•
Οι ΥΣΕΦΕ πολλζσ φορζσ εδϊ κεωροφν πάρεργο τθν αποςτολι τουσ ενϊ
αρκετοί ςυνάδελφοι υποβακμίηουν τθν εργαςτθριακι άςκθςθ. Θ ςυνεργαςία όλων
μασ νομίηουμε είναι αναγκαία για να μπορζςουμε να αποτρζψουμε όλεσ τισ
αντιξοότθτεσ και να δουλζψουμε εργαςτθριακά . Θ εργαςτθριακι άςκθςθ είναι ζνα
ςοβαρό κζμα και δεν μπορεί να αςκείται ευκαιριακά. Οι ευκφνεσ φυςικά ξεκινοφν
από το Υπουργείο και επιμερίηονται αναλογικά ςε κάκε ζνα από μασ.
Θ κζςθ μασ για τθν κατάργθςθ του ΥΣΕΦΕ:
Είναι λάκοσ θ κατάργθςθ τθσ τρίωρθσ εναςχόλθςθσ των ΥΣΕΦΕ με το εργαςτιριο,
απλά κα μποροφςε με ζλεγχο τθσ δράςθσ τουσ, να γίνει πιο αποδοτικό.
Στο μζλλον κα προςπακιςουμε να πείςουμε τουσ ςυναδζλφουσ (δυςτυχϊσ) για
το αυτονόθτο, δθλαδι ότι δεν υπάρχει επιτυχισ διδαςκαλία των φυςικϊν χωρίσ
τθν πειραματικι προςζγγιςθ. Στα Χανιά είναι πολλοί ςυγκριτικά οι ςυνάδελφοι
που παλεφουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Με αυτοφσ ςτθν πρϊτθ γραμμι κα
αγωνιςτοφμε και κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ να κάνουμε ςωςτά τθν δουλειά
μασ.
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ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Αναφζρουμε πρϊτα απ’ όλα τθν ζγκαιρθ φζτοσ απόςπαςθ του Γ. Στυλιανακάκθ με
αποτζλεςμα να ςπάςουμε ρεκόρ επιςκεψιμότθτασ μακθτϊν ςτο ΕΚΦΕ αλλά και των
δικϊν μασ επιςκζψεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ. Ζτςι κα πρζπει να
γίνεται κάκε χρόνο για να μποροφμε να προγραμματίςουμε το ζργο μασ και
παρζμβουμε κακοριςτικά ςτθν επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων δαςκάλων.
Τα μθνφματα από γονείσ και ςυναδζλφουσ δαςκάλουσ ιταν και είναι πολφ κετικά,
αφοφ προςπακιςαμε να διαμορφϊςουμε μια διαφορετικι άποψθ των μακθτϊν
για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Συχνά τα παιδιά, επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι τουσ μετά από
τθν επίςκεψθ ςτο ΕΚΦΕ, επαναλάμβαναν πειράματα και δραςτθριότθτεσ που είχαν
παρακολουκιςει, αποδεικνφοντασ ζτςι τον ςθμαντικό ρόλο του εργαςτθρίου ςτθ
διδαςκαλία των Φ.Ε. και για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπ/ςθ.
Με βάςθ όλα τα παραπάνω και με δεδομζνθ τθν κατάςταςθ τθσ διδαςκαλίασ των
Φ.Ε ςτα Δθμοτικά πιςτεφουμε ότι ο ρόλοσ του ΕΚΦΕ και ειδικά του αποςπαςμζνου
ςε αυτό ςυναδζλφου ιταν καταλυτικόσ και βοικθςε εξαιρετικά.

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΘ ΑΣΚΘΣΘ- ΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θ εργαςτθριακι άςκθςθ απαιτεί ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και όχι ευκαιριακι
αντιμετϊπιςθ, δθλαδι:
•
Υιοκζτθςθ ςωςτϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων με αντίςτοιχεσ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Να γίνει ςυλλογι των εργαςτθριακϊν αςκιςεων από τθν τόςο αξιόλογθ δουλειά
των ΕΚΦΕ χωρίσ οικονομικό κόςτοσ ςυγγραφισ – ζκδοςθσ (διαχείριςθ θλεκτρονικι).
•
Υλικοτεχνικι υποδομι με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα και τθν ςωςτότερθ
οργάνωςθ των εργαςτθρίων.
•
Επίςθσ πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για διαρκι κάλυψθ των αναγκϊν των
ςχολικϊν μονάδων ςε αναλϊςιμα ενϊ οι ςυνάδελφοι κα πρζπει να απαιτιςουν τθν
αγορά εξοπλιςμοφ από τθν ςχολικι επιτροπι.

ΓΙΑ ΤΘΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΦΕ
Ρροτείνουμε τθν ετιςια κεςμοκετθμζνθ ςυνάντθςθ των Υπευκφνων ΕΚΦΕ και
Συνεργατϊν τουσ για ενθμζρωςθ, επιμόρφωςθ ανταλλαγι εμπειριϊν
προβλθματιςμϊν χάραξθ ςτρατθγικισ για τθν κακιζρωςθ και βελτίωςθ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ ςαν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ εκπ/κθσ διαδικαςίασ
Φυςικϊν.
Επίςθσ τα ΕΚΦΕ κα πρζπει να ζχουν:
•
κεντρικι ουςιαςτικι κακοδιγθςθ
•
αυτόνομθ οικονομικι επιχοριγθςθ
•
επίδομα ευκφνθσ.

των
και
τθσ
των
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Για τουσ ςυναδζλφουσ - ΚΙΝΘΤΑ
Χωρίσ να δοκοφν κίνθτρα ςτο κακθγθτι του κλάδου μασ είναι δφςκολο να
προχωριςει το κζμα των εργαςτθρίων.
1)
ΣΩΣΤΘ ΕΡΛΜΟΦΩΣΘ
2)
θ απαλλαγι του υπευκφνου του εργαςτθρίου (αφοφ καταργικθκε το 3ωρο
εργ εναςχόλθςθσ) από κάκε άλλθ εξωδιδακτικι εναςχόλθςθ ( υπεφκυνοι
τμθμάτων, εφθμερίεσ ,κλπ).
3)
Να υπάρχουν δυο ςυνάδελφοι ςτο εργαςτιριο όταν το αςκοφμενο τμιμα
υπερβαίνει τουσ 20 μακθτζσ.
4)
Να κεςμοκετθκεί το εργαςτθριακό δίωρο ανά εβδομάδα ςτο ωρολόγιο
πρόγραμμα.
5)
Να αποτελζςουν εξεταςτζα φλθ (ςτθν πράξθ) ςυγκεκριμζνεσ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ .

Κλείνοντασ τον απολογιςμό του ΕΚΦΕ Χανίων για το ςχολικό ζτοσ 2015-16
κζλουμε να πιςτεφομε ότι ςτο μζτρο των δυνατοτιτων μασ επιτελζςαμε ότι ιταν
δυνατό. Ο κεςμόσ και πάλι του ΕΚΦΕ ζβαλε ζνα λικαράκι ςτθ ςωςτι διδαςκαλία
των κετικϊν επιςτθμϊν, τόςο ςτθν Ρρωτοβάκμια, όςο και ςτθν Δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ. Θεωροφμε τθν δράςθ μασ κετικι και τθν παρζμβαςι μασ, ςτα
ςχολικά δρϊμενα ουςιαςτικι. Θα κζλαμε όμωσ και τθν καλοπροαίρετθ κριτικι
των ςυναδζλφων μασ, για να πάμε ακόμα καλφτερα ςτο μζλλον.
Σασ ευχόμαςτε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΙ.

Χανιά 25/6/2016
Ο Υπεφκυνοσ του ΕΚΦΕ Χανίων

Δθμοςκζνθσ Μαρκογιαννάκθσ
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Ραράρτθμα ζκκεςθσ μασ
Οι ςυνάδελφοι λζνε για το «γιορτάηοντασ» :
Σχόλια Συνοδϊν: Λόγω του ότι πλζον παίρνουν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ πάρα πολλά
ςχολεία (πράγμα που μασ χαροποιεί ιδιαίτερα), ο χϊροσ που μασ φιλοξζνθςε ιταν
περιοριςμζνοσ και θ φαςαρία ιταν τόςθ που ιταν ςχεδόν αδφνατον να ακοφςει
κανείσ τισ επεξθγιςεισ των μακθτϊν για τα πειράματα που παρουςίαηαν (πράγμα
που δεν μασ χαροποιεί ιδιαίτερα). Μακθτζσ και κεατζσ των ομάδων που
παρουςίαηαν "ιςυχα" πειράματα παραπονζκθκαν ότι δεν μποροφςαν να
ςυγκεντρωκοφν και να παρακολουκιςουν, όταν βρίςκονταν κοντά ςε ομάδεσ με
πειράματα ιχου, ειδικά όταν ο ιχοσ ιταν ςυνεχόμενοσ κι επαναλαμβανόμενοσ.
Τζλοσ, επειδι κάποια ςχολεία που πιραν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ απζχουν πολφ από
το ΕΚΦΕ (Ρ.χ.: Δ.Σχ.Ρλατάνου), υπιρξε μεγάλθ δυςκολία ςτο να παρεβρεκοφν οι
εκπαιδευτικοί ςτισ ςυναντιςεισ που προθγικθκαν τθσ εκδιλωςθσ και χρειάςτθκε
να φφγουν από το ςχολείο τουσ πολφ νωρίσ και να χάςουν πολφτιμο χρόνο από το
διδακτικό τουσ ωράριο.
Ρροτάςεισ ςυνοδϊν: Ρροτείνουμε ςτο επόμενο "Γιορτάηοντασ τισ Φ.Ε. ςτα Χανιά"
να υπάρξει ξεχωριςτι εκδιλωςθ για τθν Α/βάκμια και ξεχωριςτι για τθν Β/βάκμια
εκπαίδευςθ ι να υπάρξουν κεματικζσ ομάδεσ παρουςίαςθσ πειραμάτων.
Εναλλακτικά προτείνουμε να υπάρξουν 2 αίκουςεσ τθν ίδια μζρα ςε κοντινι όμωσ
απόςταςθ, ζτςι ϊςτε όςοι κζλουν να παρακολουκιςουν τθν εκδιλωςθ να
μπορζςουν να προςζλκουν και ςτισ δυο εφκολα, χωρίσ μετακίνθςθ με αυτοκίνθτο.
Επίςθσ προτείνουμε να υπάρξει γωνιακό κι όχι κεντρικό μζροσ τθσ αίκουςασ που να
διατεκεί ςε ομάδεσ που παρουςιάηουν πειράματα ςχετικά με τον ιχο (ειδικά όταν
αυτόσ είναι ςυνεχόμενοσ κι επαναλαμβανόμενοσ). Κα προτιμοφςαμε τθν επόμενθ
φορά οι ςυναντιςεισ που προθγοφνται τθσ εκδιλωςθσ να γίνονται εκτόσ διδακτικοφ
ωραρίου.
Σχόλια Συνοδϊν: ΡΟΛΥ ΚΑΛΑ ΡΘΓΕ. ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ ΚΙΝΘΣΘ ΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ. ΕΦΕΑ
ΡΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΑΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΤΥΧΕ
Ρροτάςεισ ςυνοδϊν: Ο ΧΩΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΝ
ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΓΛΝΕΛ ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΕΛΣ (ΡΧ ΤΩΑ ΓΛΝΕΤΑΛ Ο
ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟΣ ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΣ Κ.Α.) ΕΛΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ (Θ ΚΑΛΑΚΑΚΘ
ΕΤΟΛΜΑΗΟΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΛ ΚΑΤΛ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΒΛΣΚΕ ΧΩΟ) ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑ ΕΔΛΝΑΝ
ΑΛΛΘ ΔΥΝΑΜΛΚΘ ΚΑΛ ΕΚΤΑΣΘ ΣΤΘ ΡΟΣΡΑΚΕΛΑ (ΑΛΛΑ ΓΛΑ ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΤΟΣΕΣ
ΣΥΝΕΝΟΘΣΕΛΣ...;;;)
ΡΑΑΤΘΘΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΣ:ΣΚΕΨΟΥ ΝΑ ΕΚΟΥΝ 25 ΔΘΜΟΤΛΚΑ.
Σχόλια Συνοδϊν: Θ γιορτι αυτι αρχίηει και γίνεται κεςμόσ ςτα Χανιά μασ . Ενϊνει
τισ ςχολικζσ κοινότθτεσ και δθμιουργεί ζνα κλίμα αλλθλεγγφθσ μζςα ςτο ςχολείο. Θ
αγάπθ για τισ κετικζσ επιςτιμεσ εκδθλϊνεται. Το ςθμαντικότερο γεγονόσ είναι οτι
δείχνουν ενδιαφζρον άτομα που το κλαςικό διάβαςμα δε τουσ αρζςει. Αποκτοφν
αυτοπεποίκθςθ και αποκτά νόθμα θ ηωι τουσ μζςα ςτο ςχολείο. Για μια εκδιλωςθ
που προκαλεί τζτοιεσ αλλαγζσ δε μποροφμε να ποφμε τίποτα αρνθτικό. Το ΕΚΦΕ
Χανίων για αλλθ μια φορά ζδωςε το καλφτερο εαυτό του.
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Ρροτάςεισ ςυνοδϊν: Κα προτιμοφςαμε ζνα μεγαλφτερο χϊρο για τθν εκδιλωςθ .
Κα ιταν όμορφο κάκε ομάδα να επιλζγει ζνα πείραμα και να το παρουςιάηει ςτισ
άλλεσ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςτθ γιορτι γιατι τισ περιςςότερεσ φορζσ λόγω του
κόςμου και τθσ απαςχόλθςθσ μασ δε μποροφμε να απολαφςουμε θ μία ομάδα τθν
άλλθ. Για να γίνει αυτό προτείνω να γίνει διιμερθ θ γιορτι . Μια μζρα για τον
κόςμο και μια μζρα για τισ ομάδεσ που ςυμμετζχουν.
Εντυπϊςεισ Μακθτϊν: Ιταν ςίγουρα μια ενδιαφζρουςα και αρκετά διαςκεδαςτικι
εμπειρία , θ εκδιλωςθ "Γιορτάηοντασ τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ςτα Χανιά". Ιταν μία
ευκαιρία να ζρκουμε ςε επαφι με άλλα παιδιά τθσ θλικίασ μασ ι ακόμθ και
μικρότερα και μεγαλφτερα ,και να ανταλλάξουμε πλθροφορίεσ και γνϊςεισ
,μακαίνοντασ από τα πειράματά μασ.Μασ δόκθκε ,ακόμα θ ευκαιρία να
ςυνεργαςτοφμε όλοι μαηί (κακθγθτζσ και μακθτζσ) , με αποτζλεςμα να δεκοφμε
ςαν ομάδα. Τζλοσ , ιδιαίτερα ωραίο ιταν το ότι μποροφςαμε να μιλιςουμε και να
εξθγιςουμε ςτουσ άλλουσ τα πειράματα μασ , ςαν να ιμαςταν και εμείσ μικροί
επιςτιμονεσ.
Σχόλια Συνοδϊν: Τα καλά: Ρολφ επιτυχθμζνθ προςπάκεια, εντυπωςιακι
ςυμμετοχι μακθτϊν, αλλά και επιςκεπτϊν. Οι μακθτζσ μασ ενκουςιάςτθκαν από
τθν εμπειρία αυτι και μάλιςτα διλωςαν ότι κα προτρζψουν και άλλουσ
ςυμμακθτζσ τουσ (όλουσ!!) να ςυμμετάςχουν του χρόνου. Επιτυχθμζνθ οργάνωςθ
παρά τισ προφανείσ δυςκολίεσ του εγχειριματοσ και τθ ςτενότθτα πλζον του
χϊρου. Τα προβλιματα: Στθ διάρκεια προζκυψε κάποιο κζμα με τθν αποχζτευςθ
ςτισ βρφςεσ και τα πλυςίματα ζγιναν με ςχετικι δυςκολία.
Ρροτάςεισ ςυνοδϊν: 1) Του χρόνου να κρατιςουμε από τϊρα το ίδιο πόςτο, ιταν
πολφ καλό!!!
2) Αν αυτό γίνει ακόμα μεγαλφτερο ςε ςυμμετοχι, ο χϊροσ κα είναι μάλλον μικρόσ
πια.
3) Ρεριοριςμόσ των πειραμάτων ανά ςχολείο, με τον αρικμό ίςωσ ςε τρία το πολφ,
ζτςι ϊςτε να κυλάει καλφτερα και να παρουςιάηονται τα πειράματα πιο ποιοτικά.
4) Να γίνει αν είναι δυνατόν μια θλεκτρονικι ζκδοςθ με τθν περιγραφι όλων των
πειραμάτων για διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςε όλουσ του ςυναδζλφουσ, κάτι που
περίπου πάει να γίνει φζτοσ αν ζχουμε καταλάβει.

ΕΥΧΑΙΣΤΘΙΑ
ΘΕΜΑ: «Ζκφραςθ Ευχαριςτιϊν»
Με ιδιαίτερθ ευγνωμοςφνθ και χαρά κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε το ΕΚΦΕ
Χανίων και τουσ κ. Δθμοςκζνθ Μαρκογιαννάκθ (χθμικό) υπεφκυνο του ΕΚΦΕ
Χανίων, Γιάννθ Στυλιανακάκθ (δάςκαλο) αποςπαςμζνο από τθν Ρ/κμια Εκπ/ςθ
Χανίων,Νίκο Αναςταςάκθ (φυςικό) και Γιϊργο Μαυροματάκθ (Βιολόγο),
για τθν εξαιρετικά επιτυχθμζνθ και χαροφμενθ παρουςίαςθ διδαςκαλίασ Φυςικϊν
Επιςτθμϊν που διοργάνωςαν τθν Τετάρτθ 11 Μαΐου 2016 το πρωί, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ δράςεων του Ευρωπαΐκοφ Ρρογράμματοσ Erasmus+/KA2 με τίτλο
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«Happiness in Lifelong Learning», το οποίο ζχει εγκρικεί και υλοποιείται από το
Σχολείο μασ, το 16ο Διαπολιτιςμικό Δθμοτικό Σχολείο Χανίων.
Σασ ευχαριςτοφμε για τθν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία με τθν οποία αντιμετωπίηετε τα
εκπαιδευτικά δρϊμενα του τόπου μασ και τθν προςφορά ςασ ςε πρωτοποριακζσ
προτάςεισ διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.
Θ
Διευκφντρια του
16ου Διαπολιτιςμικοφ Δθμ. Σχολ. Χανίων
κ. Ειρινθ Τςικαλάκθ

Με τθν παροφςα κα επικυμοφςα να ςασ ευχαριςτιςω για τθ διεξαγωγι των δφο
επιμορφωτικϊν θμερίδων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ τθσ 2θσ
Ρεριφζρειασ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ν. Χανίων, ςτισ 25 και 27 Νοεμβρίου 2015
αντίςτοιχα. Οι εμπειρίεσ που αποκόμιςαν οι ςυνάδελφοι που ςυμμετείχαν είναι
βζβαιο ότι κα τουσ βοθκιςουν ςτθν αποτελεςματικότερθ εκτζλεςθ του διδακτικοφ
τουσ ζργου.
Ευελπιςτϊντασ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ μασ και ςτο μζλλον
Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ τθσ 2θσ Ρεριφζρειασ Χανίων

Φυςικά τα παραπάνω αποτελοφν ζνα μικρό δείγμα των μθνυμάτων και
ευχαριςτιϊν που ζχουμε λάβει για τθν δουλειά μασ και τα οποία ενδεικτικά
παρακζτουμε.
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Βιολογία
Απολογιςμόσ 2015-2016
•

Επιςκζψεισ ςτο ΕΚΦΕ

Επιμόρφωςθ Δαςκάλων
Επιμόρφωςθ Βιολόγων (03-02)
Μουςικό Λφκειο Χανίων Α' .(17-02)
Επιμόρφωςθ ςχετικά με τθ φωτοςφνκεςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο
πρόγραμμα Chain reaction . Με τθν εργαςία τουσ Διαςτθμικά λουλοφδια
απζςπαςαν το 1ο βραβείο ςτο 3ο ςυνζδριο “ Φυςικζσ επιςτιμεσ και διερευνθτικι
μάκθςθ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ “ 2 Απρίλθ 2016 και εκπροςϊπθςαν τθν
Ελλάδα ςτθ Βουλγαρία 09-10 Μαίου .
Χανιϊτικα Νζα
1ο Λφκειο Χανίων ( 22-02)
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Β' Λυκείου

2ο Λφκειο Χανίων ( 24-04,26-02)
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Γ' Λυκείου κατεφκυνςθσ
Λφκειο Ακρωτθρίου ( 29-02 , 04-03 , 07-03 )
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Γ' Λυκείου κατεφκυνςθσ , γενικισ .
Λφκειο Βάμου( 02-03)
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Αϋ Λυκείου
16ο Δθμοτικό ( 11-05)
Επίςκεψθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus.
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•

Επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ

3o Δθμοτικό Χανίων ( 21-01 )
Στουσ μακθτζσ Στ εργαςτθρικι άςκθςθ Ζμβια – Άβια.
Δθμοτικό Βαμβακόπουλου ( 31-03)
Στουσ μακθτζσ Ε' εργαςτθριακι άςκθςθ πεπτικό ςφςτθμα
Άνοιξθ ςτθν Κοραι ( 09-04)
Για μακθτζσ Δθμοτικοφ – Γυμναςίου μαγικι ςυνταγι για γιγάντιεσ .......
Δθμοτικό Αλικιανοφ ( 12-05)
Στουσ μακθτζσ τθσ Στ' ςτα πλαίςια τθσ ομαλισ μετάβαςθσ από το Δθμοτικό ςτο
Γυμνάςιο
εργαςτθρικι άςκθςθ Ζμβια – Άβια ςτο εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν του
Γυμναςίου Αλικιανοφ .
•

Δραςτθριότθτεσ

Σχεδιαςμόσ εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων που παρουςιάςτθκαν ςτθν
επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν που διδάςκουν Βιολογία και δοκιμάςτθκαν είτε κατά
τισ επιςκζψεισ μακθτϊν ςτο ΕΚΦΕ είτε κατά τισ επιςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.
1.
χρωματογραφία – ανάλυςθ αιμοςφαιρινϊν
2.
μεταφορά ουςιϊν ςτο κφτταρο
3.
πεπτικό ςφςτθμα
4.
ταξινόμθ οργανιςμϊν
5.
ζμβια-άβια
6.
μεταφορά Ο2 και CO2 ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό
Οργάνωςθ των πειραμάτων
Καταςκευι κερμοκθπίου και ςτερεοςκοπίου με απλά υλικά .

Ρροετοιμαςία για τθν Γ φάςθ του διαγωνιςμοφ Βιολογίασ του μακθτι Τθλζμαχου
Κουντουράτςα του 4ου Λυκείου .
Ο Τθλζμαχοσ κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ και κα εκπροςωπιςει τθν Ελλάδα ςτθν
Ολυμπιάδα Βιολογίασ ςτο Ανόι Βιετνάμ τον Ιοφλιο 2016 .
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Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2015-16, ν ηπιηαλαθάθεο Ισάλλεο, ΠΔ 70 δάζθαινο,
απνζπάζηεθε σο ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ
(ΔΚΦΔ) Υαλίσλ ζηηο αξρέο ηνπ επηέκβξε ηνπ 2015.
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 πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζπλάληεζε κεηαμύ ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ.
θαη ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ γηα ηνλ
θαζνξηζκό επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ. Η ζπλάληεζε ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη
είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλ. Γαζθάισλ ησλ Δ θαη η ηάμεσλ
όινπ ηνπ Ννκνύ.
2. Δπηκνξθσηηθέο εκεξίδεο κε εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ λνκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο ηνπ λνκνύ
Υαλίσλ.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελλέα (9) επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, γηα εθπαηδεπηηθνύο Δ΄
θαη Σ΄ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ, από 21/10/2015 έσο 27/11/2015, εκέξεο εξγάζηκεο,
θαη ώξα 08.00 – 14.00.
Θέκα: «Ο ξόινο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε»
Δπηκέξνπο ζέκαηα:
 Πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ – Πώο επηθνηλσλνύκε.
 Δξγαζηεξηαθέο ηερληθέο.
 Μεραληθή. (δπλάκεηο, ηξηβή, πίεζε, πδξνζηαηηθή θαη αηκνζθαηξηθή
πίεζε).
 Παξαζθεπέο θαη δηαθξίζεηο κηγκάησλ, ηδηόηεηεο νμέσλ θαη βάζεσλ,
ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα.
Γηνξγαλσηέο – Δηζεγεηέο:
Μαξθνγηαλλάθεο Γεκνζζέλεο, Υεκηθόο, Τπεύζπλνο ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ. Υαλίσλ.
ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο, Γάζθαινο, πλεξγάηεο ηνπ Δ.Κ.Φ.Δ. Υαλίσλ γηα ηελ
ΠΔ.
Αλαζηαζάθεο Νίθνο, Φπζηθόο, πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ ΓΔ.
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Υαλίσλ.
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 210
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3. Δπηζθέςεηο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηελ νξγάλσζε
εξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2015 – 16, ν ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθε,
κεηά από πξόζθιεζε ησλ δηεπζπληώλ, δέθα ηξία (13) Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ
λνκνύ, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ, ηελ εμήγεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
επηζθεπή δηαθόξσλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο.
Σα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ επηζθέθηεθε ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ είλαη:
2ν Γ.. Υαλίσλ
15ν Γ.. Υαλίσλ
1ν Γ.. νύδαο
Γ.. Βαξύπεηξνπ
2ν Γ.. Κνπλνππηδηαλώλ
Γ.. Υξπζνπεγήο
9ν Γ.. Υαλίσλ
10ν Γ.. Υαλίσλ
11ν Γ.. Υαλίσλ
13ν Γ.. Υαλίσλ
Γ.. Αιηθηαλνύ
Γ.. θελέ – Φνπξλέ
Γ.. Αγίαο Μαξίλαο
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 47

εκείσζε: ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ
γηα ηελ ΠΔ, επηβάξπλαλ ηνλ ίδην.
4. Δπηζθέςεηο ζρνιηθώλ ηάμεσλ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη επηζθέςεηο ηνπ
ΔΚΦΔ ζε ζρνιεία.
Καηά ην ζρνιηθό έηνο 2015 – 16 ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ επηζθέθηεθαλ νγδόληα επηά
(87) ηάμεηο (Δ΄ θαη Σ΄) Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ λνκνύ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο
εθπαηδεπηηθνύο, ηε ρξνληθή πεξίνδν από 10/12/2015 κέρξη θαη 3/6/2016.
Θέκαηα:
ΣΑΞΗ 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
30

Παηρλίδηα κε ην ζηαηηθό ειεθηξηζκό
Γπλακηθόο ειεθηξηζκόο
Γλσξηκία κε ειεθηξνινγηθό πιηθό θαη εξγαιεία
Απιό ειεθηξηθό θύθισκα – Λπρληνιαβή
Ηιεθηξηθό ξεύκα θιεηζηό - αλνηρηό θύθισκα
Αγσγνί – Μνλσηέο – Ο δηαθόπηεο
ύλδεζε ζε ζεηξά – Παξάιιειε ζύλδεζε
Βξαρπθύθισκα – Αζθάιεηεο
Γηάδνζε ηνπ θσηόο
Γηαθαλή – Ηκηδηαθαλή – 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
ΣΑΞΗ Σ
Οη δπλάκεηο – Γπλάκεηο κε επαθή – Γπλάκεηο από απόζηαζε
Πώο κεηξάκε ηε δύλακε
Μνριόο – Τπνκόριην
Νεξό – Πίεζε – Τδξνζηαηηθή πίεζε
ύζηαζε θαη Ιδηόηεηεο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ Αέξα
Αηκνζθαηξηθή πίεζε
Δλέξγεηα – Ρνή ζεξκόηεηαο
Η 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 – Η ειεθηξνγελλήηξηα
Γηάζιαζε ηνπ θσηόο – Φαθνί
Αλάιπζε θαη ύλζεζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο – Φσο θαη ρξώκαηα
Μηα απιή θσηνγξαθηθή κεραλή
Σν κάηη καο – Η ρξεζηκόηεηα ηεο θόξεο – Πώο βιέπνπκε
ηα ίρλε ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ – Σα άιαηα
Σα νμέα θαη νη βάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή
Σα 32 Γεκνηηθά ρνιεία πνπ επηζθέθηεθαλ ή πνπ επηζθέθηεθε ην ΔΚΦΔ
Υαλίσλ είλαη:
Γ.. 2ν Υαλίσλ
Γ.. 2ν Κηζάκνπ
Γ.. 19ν Υαλίσλ
Γ.. Αγίαο Μαξίλαο
Γ.. 10ν Υαλίσλ
Γ.. Αιηθηαλνύ
Γ.. θελέ – Φνπξλέ
Γ.. Βξπζώλ
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Γ.. 1ν Κνπλνππηδηαλώλ
Γ.. 2ν Νέαο Κπδσλίαο
Γ.. Αζή Γσληάο
Γ.. Κνιπκβαξίνπ
Γ.. 12ν Υαλίσλ
Γ.. 18ν Υαλίσλ
Γ.. Βακβαθόπνπινπ
Γ.. Παδηλνύ
Γ.. 2ν Κνπλνππηδηαλώλ
Γ.. 17ν Υαλίσλ
Γ.. 3ν Υαλίσλ
Γ.. 16ν Υαλίσλ
Γ.. 1ν νύδαο
Γ.. 9ν Υαλίσλ
Γ.. 11ν Υαλίσλ
Γ.. Γεξαλίνπ
Γ.. Νεξνθνύξνπ
Γ.. Σζηθαιαξηώλ
Γ.. Βνπθνιηώλ
Γ.. Πιαηάλνπ
Νεπηαγσγείν Σζηθαιαξηώλ
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ: 137
ύλνιν καζεηώλ: 1447
Γεληθό ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ: 394
Γεληθό ζύλνιν καζεηώλ: 1447
1. πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα σο εηζεγεηήο
 5ν Παγθύπξην πλέδξην Μαζεηώλ – Καζεγεηώλ γηα ηηο Θεηηθέο
Δπηζηήκεο. Πάθνο 26-28 Φεβξνπαξίνπ 2016.
 Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο. Θεζζαινλίθε 16-17 Απξηιίνπ 2016.
 9ν Παλειιήλην πλέδξην νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή
Δθπαίδεπζε. Ρέζπκλν 27-29 Μαΐνπ 2016.
2. πλεξγαζία – Πξνζθνξά βνήζεηαο – πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο.
 πλεξγαζία θαη πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Ν. Υαλίσλ,
γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζηελ εθδήισζε ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ
«Γηνξηάδνληαο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηα Υαληά 2016»
 Δθδήισζε κε πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο γηα ην ΔΔΔΔΚ Υαλίσλ.
ΔΚΦΔ 9/3/2016.
 Δθδήισζε κε πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο γηα ην Νπρηεξηλό ΔΠΑΛ
Υαλίσλ. ΔΚΦΔ 5/4/2016.
 «Άλνημε ζηελ Κνξαή» κε πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο. Υαληά 9/4/2016.
 16ν Γηαπνιηηηζκηθό Γεκνηηθό ρνιείν Υαλίσλ ERASMUS+. ΔΚΦΔ
18/5/2016
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3. Ιζηνζειίδα ΔΚΦΔ Υαλίσλ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ζηε ζειίδα ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, έρνπλ αλαξηεζεί πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο από ηε δηδαθηέα ύιε κε
πξνηεηλόκελα πεηξάκαηα γηα βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο:
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, ζαξάληα νθηώ (48) θεθάιαηα.
Γηα ηελ Σ΄ ηάμε, επηά (7), ηξηάληα νθηώ (38) θεθάιαηα.
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.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ
Αλαθέξνπκε πξώηα απ’ όια ηελ έγθαηξε θέηνο απόζπαζε ηνπ Γ. Σηπιηαλαθάθε κε
απνηέιεζκα λα ζπάζνπκε ξεθόξ επηζθεςηκόηεηαο καζεηώλ ζην ΔΚΦΔ αιιά θαη ησλ
δηθώλ καο επηζθέςεσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο. Έηζη ζα πξέπεη λα
γίλεηαη θάζε ρξόλν γηα λα κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ην έξγν καο θαη
παξέκβνπκε θαζνξηζηηθά ζηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ δαζθάισλ.
Τα κελύκαηα από γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο δαζθάινπο ήηαλ θαη είλαη πνιύ ζεηηθά,
αθνύ πξνζπαζήζακε λα δηακνξθώζνπκε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ησλ καζεηώλ γηα ηηο
Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Σπρλά ηα παηδηά, επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηνπο κεηά από ηελ
επίζθεςε ζην ΔΚΦΔ, επαλαιάκβαλαλ πεηξάκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ
παξαθνινπζήζεη, απνδεηθλύνληαο έηζη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηε
δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. θαη γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπ/ζε. Παξάιιεια ε
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ «γηνξηάδνληαο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηα Χαληά» γηα 3
ζπλερόκελε ρξνληά ελεξγνπνίεζε κεγάιν αξηζκό ζπλ. δαζθάισλ θαη καζεηώλ θαη
βνήζεζε ηελ πξνζέγγηζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ.
Με βάζε όια ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο
ησλ Φ.Δ ζηα Γεκνηηθά πηζηεύνπκε όηη ν ξόινο ηνπ ΔΚΦΔ θαη εηδηθά ηνπ
απνζπαζκέλνπ ζε απηό ζπλαδέιθνπ ήηαλ θαηαιπηηθόο θαη βνήζεζε εμαηξεηηθά.
Σα ΔΚΦΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηνπο ζρνιηθνύο
ζπκβνύινπο κπνξνύλ θαη ζέινπλ λα ζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ
ηεο Πξσηνβάζκηαο. 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
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είλαη ην πξόβιεκα ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ε άγλνηα θαη ν θόβνο πνπ έρνπλ
γηα απηέο. Ο ζύκκαρόο ηνπο ζηελ θάζε ηνπο πξνζπάζεηα, είλαη ην ΔΚΦΔ, όπνπ
θάζε ζηηγκή ν απνζπαζκέλνο ζπλάδειθόο ηνπο, αιιά θαη όινη νη ζπλεξγάηεο ηνπ,
είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο. ίγνπξα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα, όκσο ε
πξνζπάζεηα καο, πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Γηεπζπληήο ηεο Π.Δ νη ρνιηθνί
ύκβνπινη Υαλίσλ θαη νη πξντζηάκελεο αξρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξέπεη
λα ζηεξίμνπλ ην έξγν πνπ γίλεηαη, ηόζν ζε έκςπρν πιηθό (απόζπαζε
ΓΑΚΑΛΟΤ) όζν θαη ζε δεηήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη αλαισζίκσλ.
ην ρέξη καο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ γλώζεσλ θαη
ζηνπο κηθξνύο καζεηέο καο. Γηαηί πξώηα από όια, είκαζηε ιεηηνπξγνί θαη
πηζηεύνπκε ζην έξγν καο…..
Υαληά 27 / 6 /2016
Ο Σσνεργάτης τοσ ΕΚΦΕ
Γιάννης Στσλιανακάκης
Δάσκαλος

Ο Υπεύθσνος τοσ ΕΚΦΕ Χανίων
Δημοσθένης Μαρκογιαννάκης
Χημικός
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