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 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  Δ Ρ Α  Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Ω Ν  
 
 

Ι. Δπηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά θαη’ επαλάιεςε ή επηζθεθζήθακε όια ηα ρνιεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ηνπ Ν. Καξδίηζαο θαη είρακε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θι. ΠΔ4 γηα ηελ 3σξε 
εβδνκαδηαίσο απαζρόιεζε ησλ ππεπζύλσλ ρνιηθώλ Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΦΔ) κε ηελ 
ππνβνήζεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν ηνπο θαη γηα λα έρνπκε άπνςε ηεο θαηάζηαζεο 
πνπ επηθξαηεί ζε θάζε εξγαζηήξην ρνιηθήο Μνλάδαο ηνπ λνκνύ. 
 

ΙΙ. Γερζήθακε, γηα ηελ πξαθηηθή ηεο άζθεζε ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ θνηηήηξηα ηνπ ΔΜΠ, 

ζπλερίζακε ηε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Ζ ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ», ζπκκεηείρακε ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη 
ζπζθέςεηο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, όπνπ θαη όηαλ πξνζθιεζήθακε θαη πξνβάιακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ. 
 

ΙΙΙ. Δλεξγήζακε: γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ θι. ΠΔ4, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ ρνιείσλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2004-05, γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο απόζπξζεο παιηώλ 
αρξεζηκνπνίεησλ ρεκηθώλ νπζηώλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ 
Δληαίσλ Λπθείσλ, γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο ζην ρνιηθό Γίθηπν, γηα ηνλ 
εκπινπηηζκό ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΦΔ κε όιεο ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ ΟΔΓΒ ηηο ζρεηηθέο κε ηηο 
Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη κε ζεηξά CD’s όισλ ησλ ζεκάησλ γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην, γηα ηνλ 
εκπινπηηζκό ησλ βηβιηνζεθώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ κε ζεκεηώζεηο κε εξγαζηεξηαθέο 
αζθήζεηο, γηα ην έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ θαζκαηνζθνπίσλ ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ, γηα 
ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ηειενξάζεσλ ζηα 
εξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ Λπθείσλ. 
 

IV. Δξγαζηήθακε πξνζθέξνληαο επί ηόπνπ βνήζεηα γηα ηελ επηζθεπή νξγάλσλ, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. Γπκλαζίσλ θαη Δληαίσλ Λπθείσλ, δαλείζακε ζε 
κεγάιν αξηζκό ζρνιείσλ όξγαλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζέζακε 
ρεκηθέο νπζίεο ή θαη άιια πιηθά ζε ζρνιεία όηαλ απηό ήηαλ εθηθηό. 
 

V.  Γηνξγαλώζακε δεθαπέληε επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ (Δληαίσλ Λπθείσλ, Σ.Δ.Δ. θαη 

Γπκλαζίσλ) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ, όπνπ όινη ελεκεξώζεθαλ, είδαλ ηα πιηθά θαη πεηξακαηίζζεθαλ κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο βάζεη ησλ νδεγηώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. 
Δηνηκάζακε θαη δηαλείκακε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ καο, γηα ηα Δξγαζηήξηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπο, 
ζεηξά από ζεκεηώζεηο βηβιηνδεηεκέλεο κε πεηξάκαηα, θαζώο θαη δύν CD’s κε αλάινγν πιηθό.  
 

VI. Τπνδερζήθακε πεξίπνπ εθαηόλ πελήληα ηκήκαηα καζεηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο ή δαζθάινπο ηνπο 

ζην ρώξν καο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, επηζθεθζήθακε ρνιεία γηα βνήζεηα 
ζηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ζην ρώξν ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ ρνιείσλ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όηαλ ρξεηάδνληαλ ηε βνήζεηά καο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 
ή εμνπιηζκό. 
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Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  
 
 

Ι. 1. Από ηελ 1/9/2004 έσο ηηο 21/9/2004 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ επηζθέθζεθε όια ηα  Γπκλάζηα, 

Δληαία Λύθεηα θαη ΣΔΔ ηεο Καξδίηζαο (κεξηθά πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο) θαη αξθεηά ηεο πεξηθέξεηαο γηα 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη ηνπο θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα 
Δξγαζηήξηα Φ.Δ. 
 2. Από 1 έσο 7/9/2004 επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά θαη’ επαλάιεςε, ζηείιακε e-mails ή 
επηζθεθζήθακε όια ηα Γπκλάζηα, Δληαία Λύθεηα θαη ΣΔΔ ηνπ λνκνύ θαη ζπλεξγαζηήθακε γηα ηελ δηαδηθαζία 
επηινγήο ππεπζύλνπ ΔΦΔ, ζύκθσλα κε ην  90997/Γ7/7-9-04/ΤΠΔΠΘ/ΓΓΔ /Γξ. Δξγαζηεξίσλ. 
 3. ηηο 11/10/2004, κεηά από e-mail πνπ ιάβακε από ην ΤΠΔΠΘ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ, 
επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά κε όια ηα ρνιεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ λνκνύ γηα λα δεηήζνπκε ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηνπο ππεπζύλνπο ΔΦΔ. Σν κεζεκέξη ηεο ίδηαο εκέξαο απνζηείιακε κε e-mail ζην Τπνπξγείν 
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, όπσο απηά δεηνύληαλ ζην πξναλαθεξζέλ e-mail. Δπεηδή όκσο κεξηθά ρνιεία, γηα 
δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ είραλ θαζνξίζεη αθόκε ππεύζπλν ΔΦΔ, απνζηείιακε εθ λένπ e-mail ζην Γξαθείν 
Δξγαζηεξίσλ ζηηο 22/10/2004 κε ηα ηειηθά ζηνηρεία. Ζ δηαδηθαζία ηειηθά νινθιεξώζεθε κε ηελ απνζηνιή 
εγγξάθνπ από ηελ Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην ΤΠΔΠΘ (9127/2-12-04/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Ν. Καξδίηζαο κε ζέκα: «Τπεύζπλνη .Δ.Φ.Δ.») 
 

ΙΙ. 1. Από 1 έσο 31/10/04, ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έθαλε Πξαθηηθή Άζθεζε ε θνηηήηξηα 

Πεξηθιεία – Υξηζηίλα Μηράιε ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ΔΜΠ, 
κεηά από ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ρνιήο Ζ. Ενπκπνύιε θαη ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ 
Πξντζηακέλσλ ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο. 
 2. πλερίδεηαη ε ζπλεξγαζία πνπ αξρίζακε κε ην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Ζ ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ». Με ηε βνήζεηα θαη ηεο θνηηήηξηαο πνπ 
αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζρεδηάζακε, δνθηκάζακε θαη πξνηείλακε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ 
ελέξγεηα, πνπ λα απεπζύλνληαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ θπξίσο, ώζηε λα κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην ΚΠΔ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ πνπ δέρεηαη από δηάθνξα 
ρνιεία. Έηζη εηνηκάζακε έλα CD, πνπ πεξηείρε έηνηκν ζειηδνπνηεκέλν έλα έληππν κε ζέκα «Πεηξάκαηα θαη 
θαηαζθεπέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο από κηα κνξθή ζε άιιε» θαη πνιιέο 
θσηνγξαθίεο από ηηο δνθηκέο ησλ παξαπάλσ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ δώζακε ζην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ, 
ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρεκηθό Α. Νηάλε. 
 3. ηηο 11/11/04, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν ζρεηηθό κε ζεκηλάξηα ησλ θαζεγεηώλ 
Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, πνπ είραλ νξγαλσζεί θαη δηεθπεξαησζεί από ην ΔΚΦΔ, γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα 
πεηξάκαηα πνπ όθεηιαλ λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. Σν άξζξν δεκνζηεύζεθε 
ηελ επόκελε 12/11/04 ζε επηά εθεκεξίδεο θαη ηελ κεζεπόκελε 13/11/04 ζε άιιε κία.  
 4. Σελ Γεπηέξα 15/11/04 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ζπκκεηείρε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο, ζην ΚΠΔ 
Μνπδαθίνπ, κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο ζην Γίθηπν «Ζ ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ».  
 5. Σν άββαην 11/12/04 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ επηκνξθσηήο ζηελ Α’ θάζε ηεο 
εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ4 Θεζζαιίαο ζην ΠΔΚ Λάξηζαο, γηα 10 ώξεο.   
 6. Σελ Σεηάξηε 16/2/05 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ζπκκεηείρε ζηε Λάξηζα ζε ζπλάληεζε κεηαμύ ησλ  
ρνιηθώλ πκβνύισλ ΠΔ4, ησλ ππεπζύλσλ ΔΚΦΔ Θεζζαιίαο θαη ηνπ Γηεπζπληή Πεξηθεξεηαθήο Δθπ/ζεο 
Θεζζαιίαο, πνπ έγηλε ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθπ/ζεο.  
 7. Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 15

νπ
 Παλειιελίνπ Γηαγσληζκνύ 

Φπζηθήο 2005, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 19/3/2005 ζην 2
ν
 Δ.Λ. Καξδίηζαο (1967/16-3-

2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο). 
 8. Σελ Παξαζθεπή 15/4/05 ζηείιακε ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 3

νπ
 Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ «Ηζηνξία, Φηινζνθία θαη Γηδαζθαιία ησλ Φ.Δ.», πνπ γίλεηαη ζηελ Αζήλα από 19 έσο 25 
επηεκβξίνπ 2005, εηζήγεζε κε ζέκα «Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ4 ηνπ λνκνύ 
Καξδίηζαο γηα ην ξόιν ηνπ ΔΚΦΔ», πνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 
επεμεξγαζία ζρεηηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηα νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 ηνπ 
λνκνύ θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 2004.   
 9. ηηο 21/4/05, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από θσηνγξαθίεο, 
ζρεηηθό κε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ζην ΔΚΦΔ γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο δύν 
εθπαηδεπηηθώλ CDs, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην ΔΚΦΔ θαη δηαλεκήζεθαλ ζε όια ηα ζρνιεία. Σν άξζξν 
δεκνζηεύζεθε ηελ επόκελε 22/4/05 ζε έμη εθεκεξίδεο θαη ηελ κεζεπόκελε 23/4/05 ζε άιιε κία.  
 10. ηηο 27/5/05, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από θσηνγξαθίεο, 
ζρεηηθό κε ηηο επηζθέςεηο ηκεκάησλ ηεο Σ’ Σάμεο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ζην ΔΚΦΔ γηα λα πεηξακαηηζζνύλ 
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κε δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ύιε πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. Σν άξζξν δεκνζηεύζεθε ηελ 
επόκελε 28/5/05 ζε έμη εθεκεξίδεο θαη ηελ Σξίηε 31/5/05 ζε άιιε κία.  
εκείσζε: Αξρείν ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ ηνπηθό Σύπν ή αιινύ θξαηείηαη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΦΔ.  
 

ΙΙΙ. 1. Από 30/9/04 έσο 6/10/04 είρακε επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε όια ηα 

ρνιεία ηνπ λνκνύ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ4 (87260/Γ7/31-8-
04/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ), πνπ ζθνπό έρεη λα νξηζζεί κέξα θαη ώξεο πνπ νη θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 
ηνπ θάζε ρνιείνπ λα κπνξνύλ λα θαινύληαη ζε ζπλεξγαζία από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν θαη ην ΔΚΦΔ, γηα 
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Ζ νινθιήξσζε 
ηεο παξαπάλσ δξάζεο έγηλε κε ηελ απνζηνιή ζην ΤΠΔΠΘ ηνπ εγγξάθνπ 6866/6-10-2004/ Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ. 
 2. Από ηηο 30/9/2004 έσο ηηο 4/10/2004 απνζηείιακε αξθεηά e-mails ζηα ρνιεία κε 
επηζπλαπηόκελα όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. θαη ηελ εξγαζηεξηαθή 
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο.  
 3. πλερίδνπκε ηελ απόζπξζε παιαηώλ αηηηινθόξεησλ θαη αρξήζησλ ρεκηθώλ νπζηώλ από 
ηα ρνιεία, πνπ μεθηλήζακε ηελ πεξπζηλή ζρνιηθή ρξνληά. 
 4. ηηο 15/10/2004 απνζηείιακε ζην Δληαίν Λύθεην Παιακά (κεηά από αίηεκα ηνπ . Γξίβα, 
ππεπζύλνπ ΔΦΔ) δηζθέηα πνπ αθνξνύζε ζηελ ζήκαλζε ησλ νξγαλνζεθώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ 
θαζεγεηή θαη βνεζά ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ζηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ Δλ. Λπθείσλ. ε ζπλέρεηα 
ηεο παξαπάλσ ζπλεξγαζίαο πξνβήθακε ζε πιαζηηθνπνηήζεηο ζεηξάο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, πνπ 
απνζηείιακε ζην Δ. Λ. Παιακά ζηηο 8/11/04. 
 5. Μεηά από ζπλεξγαζία πνπ είρακε από 2 έσο 4/9/2004 κε ηνλ Κ. Γξεγνξίνπ, ππάιιειν ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηνπνζεηεκέλν ζην ΠΛΖΝΔΣ Καξδίηζαο, ζέζακε ζε ιεηηνπξγία ηε λέα ηζηνζειίδα 
ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο ζην ρνιηθό Γίθηπν (http://ekfe.kar.sch.gr). 
 6. ηηο 2/9/2004 παξαιάβακε από ηελ απνζήθε βηβιίσλ ηεο Γ/λζεο Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο όιεο 
ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ ΟΔΓΒ γηα ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο, Γεσγξαθίαο θαη 
Αζηξνλνκίαο (Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη ΣΔΔ – βηβιία καζεηή θαη εξγαζηεξηαθνύο νδεγνύο) αλαλεώλνληαο 
θαη εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΦΔ. Δπίζεο ζηηο 9/9/2004 παξαιάβακε από ηε Γ/λζε 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο δύν ζεηξέο κε CD’s, γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην ζρεηηθέο κε όια ηα καζήκαηα πνπ 
δηδάζθνληαη ζ’ απηά. Σέινο ζηηο 10/6/05 νινθιεξώζακε ηελ θαηαγξαθή (θαηά θαηεγνξίεο ζε excel) ηεο 
βηβιηνζήθεο καο, ώζηε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο ΠΔ4 γηα λα γλσξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο 
δαλεηζκνύ πνπ έρνπλ από ην ΔΚΦΔ. 
 7. Απνζηείιακε ζε όια ηα εξγαζηήξηα Φ. Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ βηβιηνδεηεκέλεο ηηο 
ζεκεηώζεηο πνπ εηνηκάζακε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ Γπκλαζίσλ, Δληαίσλ Λπθείσλ θαη ΣΔΔ., 
ώζηε ζην ρώξν ησλ εξγαζηεξίσλ λα ππάξρεη θάζε ζηηγκή έλα ζρεηηθό κε ηα πεηξάκαηα βνήζεκα. Σα 
βηβιηνδεηεκέλα έληππα ήηαλ ηέζζεξα  ηνλ αξηζκό: έλα κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο Λπθείνπ (ρσξίο 
Α.Π./8-11-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή θπιιαδίσλ κε 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο»), έλα κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο – Υεκείαο -  Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ θαη 
Σ.Δ.Δ. (δηπιήο όςεο - ρσξίο Α.Π./21-12-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα 
«Απνζηνιή θπιιαδίσλ κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο»), έλα κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο - Υεκείαο 
Λπθείνπ (ζπκπιήξσκα θαη κε δηνξζώζεηο ηνπ πξώηνπ - δηπιήο όςεο - ρσξίο Α.Π./16-2-2005/Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή θπιιαδίσλ κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο θαη 
Υεκείαο») θαη έλα κε πεηξάκαηα θαη θαηαζθεπέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο από 
κηα κνξθή ζε άιιε (ρσξίο Α.Π./1-3-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή 
θπιιαδίσλ κε πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο»). 
 8. Από 9/5/05 έσο 13/5/05 είρακε επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε όια ηα 
ρνιεία ηνπ λνκνύ, πνπ δηαζέηνπλ ηα λέα εξγαζηήξηα Φ.Δ., γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαζκαηνζθνπίσλ (2376/14-4-05 / Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Μαγλεζίαο/Γξ. ρνιηθώλ πκβνύισλ). Ζ 
νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο έγηλε κε ηελ απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ 3664/16-5-2005/ Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ. 
 9. Από 9/5/05 έσο 31/5/05 ζπλεξγαζηήθακε κε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ γηα ηε 
ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο Φ.Δ θαηά 
ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 (130684/Γ7/18-11-04/ΤΠΔΠΘ /ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ.). Ζ νινθιήξσζε 
ηεο παξαπάλσ δξάζεο έγηλε κε ηελ απνζηνιή ζην ΤΠΔΠΘ ηνπ εγγξάθνπ 4226/6-6-2005/ Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ. 
 10. Από 22/6/05 έσο 27/6/05 ζπλεξγαζηήθακε κε ηα Λύθεηα ηνπ λνκνύ πνπ παξέιαβαλ ηηο 
ηειενξάζεηο PhΗlips 32PW8719 γηα ηελ ζσζηή παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. 
 

mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr
mailto:ekfekar@sch.gr
http://ekfe.kar.sch.gr/
http://ekfe.kar.sch.gr/


ΔΚΦΔ λ. Καξδίηζαο    ηει: 24410 79170 -1    fax: 24410 79172    e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr  

πληάθηεο ηεο  έθζεζεο:  ν  ππεύζπλνο Δ .Κ .Φ.Δ.  λ .  Καξδ ί ηζαο εξαθε ίκ  Μπί ηζ ηνο  4 

IV. 1. ηηο 15/9/2004 επηζθεθζήθακε ηα 1
ν
 & 2

ν
 Γπκλάζηα νθάδσλ, Γπκλάζην – Λ.Σ. Ηηέαο θαη 

Δ.Λ. Παιακά θαη είρακε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 γηα ηα Δξγαζηήξηα ησλ ρνιείσλ 
ηνπο. 
 2. ηηο 4/11/2004 επηζθεθζήθακε ην Δ.Λ. Μνπδαθίνπ θαη ηα 1

ν
 & 2

ν
 Γπκλάζηα Μνπδαθίνπ θαη 

είρακε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 γηα ηα Δξγαζηήξηα ησλ ρνιείσλ ηνπο. Δπίζεο εμεγήζακε ηε 
ιεηηνπξγία θάπνησλ από ηηο ππάξρνπζεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο.  
 3. ηηο 25/11/04 ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ πήγε ζηνλ Παιακά θαη αζρνιήζεθε κε ηελ επηζθεπή 
θαη ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ θνηλνύ εξγαζηεξίνπ ησλ 1

νπ
 θαη 2

νπ
 Γπκλαζίσλ Παιακά. 

 4. ηηο 20/12/2004 ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ επηζθέθζεθε ην Δ.Λ. Λενληαξίνπ θαη βνήζεζε ζην 
μεθαζάξηζκα ησλ νξγάλσλ ηνπ παιηνύ εξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ επηζθεπή επί ηόπνπ 
θάπνησλ εμ απηώλ, όζσλ ήηαλ εθηθηό λα γίλνπλ.  
 5. Γαλείζακε πιηθά, από ην ΔΚΦΔ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηα 
ζρνιεία: 1

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (10-11-04), 3

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (14-1-05), 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (17-

9-04), Μνπζηθό ρνιείν Καξδίηζαο (14-12-04), Γπκλάζην Καξδηηζνκάγνπιαο (14-10-04), 1
ν
 Γπκλάζην 

Παιακά (10-11-04), Γπκλάζην Βξαγθηαλώλ (8-11-04), 2
ν
 Γπκλάζην νθάδσλ (20-4-05 & 17-5-05), 4

ν
 Δ.Λ. 

Καξδίηζαο (3-3-05), Δ.Λ. Λενληαξίνπ (20-10-04, 18-1-05 & 9-2-05), Δ.Λ. Φαλαξίνπ (25-10-04 & 12-1-05), 
Δ.Λ. Μνπδαθίνπ (11-11-04 & 28-3-05), Δ.Λ. νθάδσλ (6-4-05), ΣΔΔ νθάδσλ (15-12-04), Δ.Λ. Πξναζηίνπ 
(17-1-05), Δ.Λ. Παιακά (19-1-05). Δπίζεο δηαζέζακε ρεκηθέο νπζίεο όπσο δηαιύκαηα νμέσλ, βάζεσλ θαη 
αιάησλ ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο, έηνηκα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα, δείθηεο, δηεζεηηθό & περακεηξηθό ραξηί, 
θιπ ζε δηάθνξα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηνπ Ν. Καξδίηζαο.  
 

V. 1. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ 

Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-05) δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο 
θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (12, 13 & 14/10/04) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ (6608/28-9-2004/Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ ΠΔ04 ζην ΔΚΦΔ»). ηηο ζπγθεληξώζεηο 
απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ 
πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ 
θαη παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ θπιιάδην κε ζεκεηώζεηο γηα ηηο πέληε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο (i.  Παξαηήξεζε 
ζπλερώλ - γξακκηθώλ θαζκάησλ θαη κέηξεζε ηεο ζηαζεξάο h ηνπ Planck - Γ′ Σάμε - Φπζηθή Γεληθήο 
Παηδείαο,   ii.  Πξνζδηνξηζκόο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ πνπ θπιίεηαη ζε πιάγην επίπεδν – Γ′ Σάμε - 
Φπζηθή Καηεύζπλζεο,   iii.  Δλεξγεηαθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο κε πεγή, 
σκηθό θαηαλαισηή θαη θηλεηήξα δηαξξενκέλνπ από ζπλερέο ξεύκα - Β′ Σάμε - Φπζηθή Γεληθήο Παηδείαο,   iv.  
Πξνζδηνξηζκόο ηεο έληαζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε βνήζεηα απινύ εθθξεκνύο - Β′ Σάμε - Φπζηθή Γεληθήο 
Παηδείαο,   v.  Μειέηε επζύγξακκσλ θηλήζεσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ ή ειεθηξηθνύ ρξνλνκεηξεηή 
– Α′ Σάμε).  
 2. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-05) θαη ηνπ 53877/Γ7/10-6-2004 /ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. 
Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα) θαζνξίζακε ηα 
πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ν. Καξδίηζαο (3749/15-
6-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «πληνληζκόο ησλ ρνιείσλ ηνπ Ννκνύ 
Καξδίηζαο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο θαηά ην ζρνιηθό 
έηνο 2004-05»). Πξαγκαηνπνηήζακε έηζη ηέζζεξηο ζπγθεληξώζεηο ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ (8, 9, 10 & 
11/11/04) όισλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνύ (7682/25-10-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. 
Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίνπ, θιάδνπ ΠΔ04 ζην ΔΚΦΔ»). ηνπο 
πάγθνπο ηνπ ΔΚΦΔ ήηαλ ζηεκέλεο 18 πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο (6 καζήκαηα x 3 πεηξάκαηα αλά κάζεκα) κε 
όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Έηζη νη θαζεγεηέο αλάινγα κε ηα καζήκαηα πνπ 
ν θαζέλαο δηδάζθεη αζθήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα, είδαλ ηα απαηηνύκελα πιηθά θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηα απηά ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σνπο δώζακε επίζεο 
ζεκεηώζεηο κε ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα όια ηα πεηξάκαηα θαζώο θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. 
 3. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-05) θαη ηνπ 53878/Γ7/10-6-2004 /ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. 
Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα ΣΔΔ) θαζνξίζακε ηα πεηξάκαηα 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό έηνο 2004-05 ζηα Σ.Δ.Δ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο (3749/15-6-2004/Γλζε 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «πληνληζκόο ησλ ρνιείσλ ηνπ Ννκνύ Καξδίηζαο γηα ηηο 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-05» θαη 
3989/21-6-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Αληηθαηάζηαζε Δξγαζηεξηαθώλ 
Αζθήζεσλ Φπζηθήο Β’ Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ»). Πξαγκαηνπνηήζακε έηζη δύν ζπγθεληξώζεηο ζην ρώξν ηνπ 

ΔΚΦΔ (15 & 16/12/04) όισλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ Σ.Δ.Δ. ηνπ λνκνύ (9061/1-12-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ Σ.Δ.Δ. θιάδνπ ΠΔ04 ζην Δ.Κ.Φ.Δ»). ηνπο πάγθνπο 
ηνπ ΔΚΦΔ ήηαλ ζηεκέλεο δεθαπέληε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο (5 καζήκαηα x 3 πεηξάκαηα αλά κάζεκα) κε 

mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr
mailto:ekfekar@sch.gr
http://ekfe.kar.sch.gr/


ΔΚΦΔ λ. Καξδίηζαο    ηει: 24410 79170 -1    fax: 24410 79172    e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr  

πληάθηεο ηεο  έθζεζεο:  ν  ππεύζπλνο Δ .Κ .Φ.Δ.  λ .  Καξδ ί ηζαο εξαθε ίκ  Μπί ηζ ηνο  5 

όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Έηζη νη θαζεγεηέο αλάινγα κε ηα καζήκαηα πνπ 
ν θαζέλαο δηδάζθεη αζθήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα, είδαλ ηα απαηηνύκελα πιηθά θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηα απηά ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σνπο δώζακε επίζεο 
ζεκεηώζεηο κε νδεγίεο γηα όια ηα πεηξάκαηα θαζώο θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα.  
 4. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2004-05) πξαγκαηνπνηήζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο 
θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (1, 2 & 10/2/05) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ (267/17-1-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ, θιάδνπ ΠΔ04 ζην ΔΚΦΔ»). ηηο 
ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία θαη Βηνινγία αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ 
πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο 
ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ θαη παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ θπιιάδην κε ζεκεηώζεηο γηα ηηο ηξεηο 
πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο Υεκείαο (i.  Παξαζθεπή θαη ηδηόηεηεο ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ - Γ′ Σάμε - Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο,   ii.  Δύξεζε ηνπ pH δηαιπκάησλ κε ηε ρξήζε δεηθηώλ θαη περάκεηξνπ - Α′ Σάμε,   iii.  
Καηαβύζηζε ηδεκάησλ θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηόλησλ - Α′ Σάμε) θαζώο θαη πξόηαζε ηνπ ΔΚΦΔ γηα ηηο 
κηθξνζθνπήζεηο (i.  Παξαηήξεζε ρξσκνζσκάησλ αλζξώπνπ κε ρξώζε gimsa - έηνηκα παξαζθεπάζκαηα 2 
θαη 3 - Γ΄ Σάμε - Θεηηθήο Καηεύζπλζεο,   ii.  Φάζεηο κίησζεο θπηηθνύ νξγαληζκνύ - έηνηκν παξαζθεύαζκα 6 
- Γ΄ Σάμε - Θεηηθήο Καηεύζπλζεο,   iii.  Δηνηκαζία παξαζθεπάζκαηνο από εθπκελίδα ηνπ θάησ κέξνπο 
θύιινπ θύθνπ θαη παξαηήξεζε ησλ ζηνκάησλ - Γ΄ Σάμε - Γεληθήο Παηδείαο θαη   iv.  Μηηνρόλδξηα ζε 
γξακκσηή κπηθή ίλα αλζξώπνπ - έηνηκν παξαζθεύαζκα 11 - Β΄ Σάμε – Γεληθήο Παηδείαο). 
 5. Γηαλείκακε ζε όια ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο ζεηξά κε πέληε 
δηαθνξεηηθέο βηβιηνδεηεκέλεο ζεκεηώζεηο κε ηα εμήο πεξηερόκελα:   i.  Πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο γηα ην 
Σ.Δ.Δ.,   ii.  Πεηξάκαηα Υεκείαο γηα ην Δλ. Λύθεην,   iii.  5 Πεηξάκαηα Φπζηθήο γηα ην Δλ. Λύθεην,   iv.  
Πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο – Βηνινγίαο γηα ην Γπκλάζην,   iv.  Πεηξάκαηα θαη θαηαζθεπέο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο από κηα κνξθή ζε άιιε. 
 6. Γηαλείκακε ζε όια ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο από έλα CD 
(1996/16-3-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή CD από ην ΔΚΦΔ 
Καξδίηζαο ζηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ»), πνπ επηκειεζήθακε θαη πξνεηνηκάζακε ζην ΔΚΦΔ κε 
πεξηερόκελν:     έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ,     πεηξάκαηα 
Φπζηθήο - Υεκείαο - Βηνινγίαο,     θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηα πεηξάκαηα,     ζεκεηώζεηο κε πεηξάκαηα -
έηνηκεο ζειηδνπνηεκέλεο- γηα εθηύπσζε,     links ζρεηηθά κε ηηο Φ.Δ., ζηνηρεία ησλ ζρνιείσλ Ν. 
Καξδίηζαο, ζηνηρεία ησλ ΔΚΦΔ,     ην software ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Multilog ζηνλ Ζ/Τ κε όια ηα 
ζπλνδεπηηθά ηνπ εγρεηξίδηα. 
 7. Γηαλείκακε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ Ν. Καξδίηζαο από έλα CD (2556/5-4-2005/Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή CD από ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο ζηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ 
ζρνιείσλ»), πνπ επηκειεζήθακε θαη αλαπαξάγακε ζην ΔΚΦΔ κε πεξηερόκελν:     ηελ εθδήισζε πνπ 
έγηλε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2004 ζην ΔΚΦΔ γηα ηε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ,     
θσηνγξαθίεο από ηηο επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο ζην ΔΚΦΔ θαηά ηα 
ζρνιηθά έηε 2003-04 θαη 2004-05,     θσηνγξαθίεο από ηηο επηζθέςεηο ηκεκάησλ καζεηώλ κε ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπο, δηαθόξσλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο ζην ΔΚΦΔ, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2003-04 θαη 2004-
05, κε ζθνπό λα γίλνπλ πεηξάκαηα Φπζηθήο – Υεκείαο ή Βηνινγίαο     θσηνγξαθίεο από ηηο επηζθέςεηο 
ζπλεξγαηώλ ηνπ ΔΚΦΔ ζε δηάθνξα ζρνιεία ηνπ Ννκνύ κε ζθνπό ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ ή ζηελ νξγάλσζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ., θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2003-04 θαη 
2004-05.     ηηο εθζέζεηο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΔΚΦΔ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2003-04 (ηειηθή) θαη θαηά ην 
2004-05 (από 1/9/04 έσο 1/4/05) 
 8. Γηνξγαλώζακε ηέζζεξηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ ΠΔ4 όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ λνκνύ, 
ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ, ζηηο 18, 19, 20 & 21/4/2005 (2555/5-4-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. 
Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), κε ζθνπό λα ελεκεξσζνύλ:   i.  γηα ηα πεξηερόκελα θαη ηε ρξήζε ησλ CD’s, πνπ 
ζηάιζεθαλ ζηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη   ii.  γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηνπ 
απνινγηζηηθνύ πίλαθα γηα ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ., πνπ έπξεπε λα  απνζηείινπλ ζην ΔΚΦΔ κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ 
2005. Δπίζεο ζπδεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 
ζηα νπνία απάληεζαλ νη θαζεγεηέο ΠΔ04, ζην ηέινο ηεο πεξπζηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζρεηηθά κε ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπο από ην ΔΚΦΔ θαη έγηλε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ  
πξνγξακκαηηζκνύ ηεο επόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 

VI. 1. πλεξγαζηήθακε ζηηο 8/9/04 κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Σξηθάισλ, ζηελ έδξα ηνπο θαη 

παξαιάβακε θαη θσηνηππήζακε (ώζηε λα ππάξρεη θαη ζηε βηβιηνζήθε καο) ζεηξά πέληε θπιιαδίσλ κε 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο θαη ελόο ζρεηηθνύ κε ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, πνπ είραλ 
επηκειεζεί. ηηο 21/9/04 επηζθεθζήθακε εθ λένπ ην ΔΚΦΔ Σξηθάισλ γηα λα παξαθνινπζήζνπκε έλα 
ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσλε ζρεηηθό κε ηα όξγαλα κεηξήζεσλ. Μηα ηξίηε ζπλεξγαζία είρακε ζηηο 9/6/05, όηαλ 
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επηζθεπηόκελνη εθ λένπ ην ΔΚΦΔ Σξηθάισλ ελεκεξσζήθακε γηα ην πώο λα επηζθεπάδνπκε ηηο κεραλέο 
Wimshurst θαη παξαιάβακε θαη κηα ζρεηηθή πξνο ηνύην εξγαζία ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. 
 2. ηηο 4/10/04 θαη 1/11/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία 
ηκήκαηα ηεο Α’ ηάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηε θηιόινγν θαζεγήηξηά ηνπο Γ. Απνζηνιάθε, γηα λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ video ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 
 3. ηηο 6/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηνπ 3

νπ
 

ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Λίηζην, γηα πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ.  
 4. ηηο 7/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ′ 
Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν θαη άιια δύν ηεο ίδηαο ηάμεο 

ηνπ 5
νπ

 Γπκλαζίνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην, γηα ην 1
ν
 πείξακα Βηνινγίαο ζρεηηθό κε ηελ αλίρλεπζε 

πδαηαλζξάθσλ ζε ηξνθέο. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε κεησπηθό εξγαζηήξην κε ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε 
νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ. 
 5. ηηο 8/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο 
ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν θαη άιια δύν ηεο ίδηαο ηάμεο ηνπ 5

νπ
 

Γπκλαζίνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην, γηα ην 1
ν
 πείξακα Βηνινγίαο κε ηελ ίδηα όπσο θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη δηαδηθαζία. 
 6. ηηο 18/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο 
Β′ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα θαη άιιν έλα ηεο ίδηαο ηάμεο ηνπ 5

νπ
 

Γπκλαζίνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Κξηπνύξε, γηα ηα 1
ν
 & 2

ν
 πεηξάκαηα Φπζηθήο ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε 

ηνπ κήθνπο, όγθνπ, κάδαο θαη ππθλόηεηαο. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε κεησπηθό εξγαζηήξην κε ηα παηδηά 
ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ.  
 7. ηηο 20/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β′ 
Σάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. Κξηπνύξε, γηα ηα 1

ν
 & 2

ν
 

πεηξάκαηα Φπζηθήο κε ηελ ίδηα όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη δηαδηθαζία. 
 8. ηηο 20/10/04 πήγακε ζην Γπκλάζην – Λ.Σ. Μεηξόπνιεο, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ ηα 
απαξαίηεηα πιηθά, όπνπ θαη πξνεηνηκάζακε ην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ ρνιείνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηελ επόκελε εκέξα ηεο 1

εο
 πεηξακαηηθήο άζθεζεο Βηνινγίαο Γ′ Γπκλαζίνπ ζρεηηθήο κε ηελ αλίρλεπζε 

πδαηαλζξάθσλ ζε ηξνθέο. ηηο 21/10/2004, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ ζρνιείνπ Υ. 
Γαζθαινπνύινπ, πξαγκαηνπνηήζακε ζε κεησπηθό εξγαζηήξην ηελ πξναλαθεξόκελε άζθεζε ζηα δύν 
ηκήκαηα ηνπ ρνιείνπ. 
 9. ηηο 21/10/04 κεηά ηε Μεηξόπνιε κεηαβήθακε ζην Γπκλάζην Καιιηθσλίνπ, όπνπ 
κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην κία αίζνπζα ηνπ ρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ζρνιείνπ Β. 
Αλαζηαζηάδε πξαγκαηνπνηήζακε ζε κεησπηθό εξγαζηήξην ηελ αλαθεξόκελε ζηελ πξνεγνύκελε 
παξάγξαθν άζθεζε ζην έλα ηκήκα ηεο Γ′ Γπκλαζίνπ ηνπ ρνιείνπ. 
 10. ηηο 22/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα  ηεο Α′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα ηελ κειέηε ηεο επζύγξακκεο νκαιήο 

θίλεζεο κε ηε ρξήζε ακαμηδίνπ θαη ειεθηξηθνύ ρξνλνκεηξεηή. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηνπο καζεηέο 
ρσξηζκέλνπο ζε πέληε νκάδεο, όζνη ήηαλ θαη νη πάγθνη κε ηα ακαμίδηα πνπ είραλ πξνεηνηκαζηεί γηα ην 
ζθνπό απηό. 
 11.  ηηο 22/10/04 μελαγήζεθαλ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ καζεηέο από ην Βέιγην 
θαη ηελ Αγγιία, κε ηνπο ηέζζεξηο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο, από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 3

νπ
 ΣΔΔ Γ. Λίηζην θαη 

Γ. Βαζηιόπνπιν, πνπ ηνπο θηινμελνύζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Commenius.  
 12. ηηο 25/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο, όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 10 
αλαθέξεηαη. 
 13. ηηο 29/10/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο 
Β′ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα ην 1

ν
 πείξακα Υεκείαο 

ζρεηηθό κε ηελ δηάθξηζε θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ θαηλνκέλσλ. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε κεησπηθό εξγαζηήξην 
κε ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε επηά νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ.  
 14. ηηο 22/11/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο 
Α′ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα ην 1

ν
 πείξακα Βηνινγίαο, ηε 

γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αζθήζεθαλ ζε 12 
κηθξνζθόπηα πνπ ήηαλ ζηεκέλα ζε έμη πάγθνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
 15. ηηο 23/11/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα  ηεο Α′ 
Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Δ. Γθαξαγθάλε, γηα ηελ κειέηε ηεο επζύγξακκεο 

νκαιήο θαη ηεο επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε ακαμηδίνπ θαη ειεθηξηθνύ 
ρξνλνκεηξεηή. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε έμη νκάδεο. Δίραλ πξνεηνηκαζηεί ηξεηο 
πάγθνη γηα επζύγξακκε νκαιή θαη άιινη ηξεηο γηα νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη νη καζεηέο έθαλαλ εθ 
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πεξηηξνπήο κεηξήζεηο θαη γηα ηηο δύν θηλήζεηο. Καηαζθεύαζαλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο u-t θαη x-t θαη ην 
ππόινηπν ησλ ππνινγηζκώλ ην πήξαλ γηα εξγαζία ζην ζπίηη. 
 16. ηηο 25/11/04 κεηαβήθακε ζηα 1

ν
 θαη 2

ν
 Γπκλάζηα Παιακά θαη πξαγκαηνπνηήζακε ζε 

κεησπηθό εξγαζηήξην ηελ άζθεζε ηεο Βηνινγίαο ηεο Γ’ Σάμεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό πδαηαλζξάθσλ ζηηο 
ηξνθέο, ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Β. Σζηγαξδά θαη Β. 
Σαζηόπνπιν. 
 17. ηηο 26/11/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηνπ 2

νπ
 θύθινπ από ην 

3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα επίδεημεο ζηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκό. Οη 
καζεηέο είδαλ: i) κε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ λα αηζζεηνπνηείηαη ην καγλεηηθό πεδίν επζύγξακκνπ θαη 
πεηαινεηδνύο καγλήηε, θαζώο θαη ζσιελνεηδνύο δηαξξεόκελνπ από ξεύκα, ii) κε αησξνύκελν πελίν ηε 
δύλακε Laplace θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνκαγλήηε, iii) ην πείξακα ηνπ Oersted, iv) ην θαηλόκελν ηεο 
επαγσγήο, ηεο ακνηβαίαο επαγσγήο θαη ηεο απηεπαγσγήο. 
 18. ηηο 29/11/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα  ηεο Α′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα ηελ κειέηε ηεο επζύγξακκεο νκαιά 

επηηαρπλόκελεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε ακαμηδίνπ θαη ειεθηξηθνύ ρξνλνκεηξεηή. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηνπο 
καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ.  
 19. ηηο 29/11/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηνπ 2

νπ
 

θύθινπ από ην 3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Λίηζην γηα ηα πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ, 
πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξάγξαθν 17. 
 20.  Σελ 1/12/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα  ηεο Γ′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, έλα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Υ. Μαληδηάξα θαη έλα κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Ρ. 

Οξθαλίδνπ, γηα πείξακα επίδεημεο ζηα θύκαηα. Οη καζεηέο είδαλ ηελ δεκηνπξγία θύκαηνο ζηελ επηθάλεηα 
λεξνύ θαη ηε ζπκβνιή θπκάησλ από ζύκθσλεο πεγέο. 
 21. ηηο 2/12/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα  ηεο Γ′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Πίηζαβν γηα πείξακα επίδεημεο ζηα θύκαηα, όπσο 

ζηελ παξάγξαθν 20 αλαθέξεηαη. 
 22. ηηο 2/12/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα  ηνπ 2

νπ
 

θύθινπ από ην 3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα επίδεημεο ζηνλ 
ειεθηξνκαγλεηηζκό, όπσο ζηελ παξάγξαθν 17 αλαθέξεηαη. 
 23. ηηο 6/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α′ Σάμεο ηνπ 
2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πείξακα Βηνινγίαο. Οη καζεηέο 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αζθήζεθαλ ζε 12 κηθξνζθόπηα, πνπ ήηαλ ζηεκέλα ζε έμη πάγθνπο 
ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζην λα εηνηκάδνπλ παξαζθεπάζκαηα θαη λα ηα παξαηεξνύλ. Έθαλαλ παξαζθεπάζκαηα 
από θξεκκύδη θαη επηζειηαθά θύηηαξά ηνπο. 
 24. ηηο 7/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πείξακα Υεκείαο κε ηα νμέα. Οη καζεηέο 
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ πεηξακαηίζζεθαλ κε ηελ αιιαγή ρξώκαηνο ησλ δεηθηώλ από 
ηα νμέα, κε ηελ επίδξαζε νμένο ζε άιαο θαη παξαγσγή CO2 θαη κε ηελ επίδξαζε νμένο ζε κέηαιιν θαη 
παξαγσγή H2. 
 25. ηηο 8/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο, όπσο ζηελ παξάγξαθν 
24 αλαθέξεηαη. 
 26. ηηο 9/12/04 επηζθεθζήθακε ην 7

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο εθεί από ην ΔΚΦΔ 

δέθα κηθξνζθόπηα θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα λα γίλνπλ δύν εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο ηεο Α’ 
Σάμεο θαη άιιε κία ηεο Γ’ Σάμεο. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ έζηεζαλ ηα κηθξνζθόπηα ζην εξγαζηήξην ηνπ 
ζρνιείνπ, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο θαζεγήηξηαο ηνπ 7

νπ
 Γπκλαζίνπ Α. Υαηδεκήηξνπ θαη ηα άθεζαλ εθεί γηα λα 

ηα παξαιάβνπλ κεηά από κία εβδνκάδα, όηαλ θαη νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία από ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 
ζρνιείνπ. 
 27. ηηο 20/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο ηνπ 
2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα, γηα πεηξάκαηα επίδεημεο Φπζηθήο ζρεηηθά κε ηελ 

γξακκηθή θαη θπβηθή δηαζηνιή ησλ ζηεξεώλ θαζώο θαη ηε δηαζηνιή ησλ πγξώλ θαη ησλ αεξίσλ. 
 28. ηηο 21/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 

Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα ηελ κειέηε ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm. ε έμη πάγθνπο 
ήηαλ ζηεκέλα θπθιώκαηα θαη νη καζεηέο δηαπίζησζαλ ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ ζε σκηθέο αληηζηάζεηο θαη ηε κε 
εθαξκνγή ηνπ ζε ιακπηήξεο. 
 29. ηηο 22/12/04 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ πέληε ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 
2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Φεκκέλν, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πείξακα 

επαιήζεπζεο ηνπ λόκνπ ηνπ Hooke, ζηε Φπζηθή. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζε ηξεηο πάγθνπο, 
όπνπ ήηαλ ζηεκέλεο νη αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 
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 30. ηηο 11 & 12/1/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ πέληε ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο 
ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο κε ηηο βάζεηο. Οη 

καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ πεηξακαηίζζεθαλ κε ηελ αιιαγή ρξώκαηνο 
ησλ δεηθηώλ από ηηο βάζεηο, κε ηελ εμνπδεηέξσζε θαη ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαιύκαηνο, 
κε ηελ απόδεημε όηη ηα δηαιύκαηα ησλ βάζεσλ είλαη αγώγηκα θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ pH δηαθόξσλ 
δηαιπκάησλ κε περακεηξηθό ραξηί. 
 31. ηηο 13/1/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ 
Λπθείνπ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Π. Φαξξή, γηα ηε κειέηε ησλ 
θαζκάησλ. ε ηέζζεξηο πάγθνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα νθηώ θαζκαηόκεηξα θαη νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 
δύν αηόκσλ έθαλαλ παξαηήξεζε γξακκηθώλ θαη ζπλερώλ θαζκάησλ εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο θαη 
ππνιόγηζαλ ηελ ζηαζεξά h ηνπ Planck. 
 32. ηηο 13/1/05 επηζθεθζήθακε ην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο εθεί από ην ΔΚΦΔ 

νθηώ κηθξνζθόπηα θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα λα γίλνπλ δύν εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο ηεο Α’ 
Σάμεο θαη άιιε κία ηεο Γ’ Σάμεο. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ, αθνύ ηνπνζέηεζαλ ηα ζξαλία έηζη ώζηε λα 
δηακνξθσζνύλ δύν κεγάινη πάγθνη, έζηεζαλ ηα κηθξνζθόπηα ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε βνήζεηα 
θαη ησλ θαζεγεηώλ ηνπ 4

νπ
 Γπκλαζίνπ Δ. Υόλδξνπ θαη Φ. Νάθα. ηε ζπλέρεηα κάζακε ζε ηξία ηκήκαηα 

καζεηώλ ηεο Γ’ Σάμεο (κε θαζεγήηξηα ηελ Δ. Υόλδξνπ) θαη ζε έλα ηεο Α’ Σάμεο (κε θαζεγεηή ηνλ Θ. 
Σζηαληή) ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ην πώο λα εηνηκάδνπλ παξαζθεπάζκαηα. Καηόπηλ ζε νκάδεο ησλ 
δύν ή ηξηώλ αηόκσλ έθαλαλ παξαηήξεζε δηαθόξσλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ κόλνη ηνπο εηνίκαδαλ. 
 33. ηηο 14/1/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ 
Λπθείνπ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Π. Φαξξή, γηα ηε κειέηε ηεο 
επηηαρπλόκελεο θίλεζεο. ε ηέζζεξηο πάγθνπο, πνπ έγηλαλ θεθιηκέλα επίπεδα, ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ακαμίδηα 
θαη ρξνλνκεηξεηέο θαη νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ έθαλαλ κεηξήζεηο. 
 34. ηηο 14/1/05 επηζθεθζήθακε πάιη ην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο. Πξαγκαηνπνηήζακε ζε άιια 

ηξία ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηελ άζθεζε κε ην κηθξνζθόπην, όπσο ζην αξηζκ. 32 αλαθέξεηαη.  
 35. ηηο 20 & 21/1/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ από έλα ηκήκα 
θάζε κέξα, ηεο Γ’ Σάμεο Θεηηθήο Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ. Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Καξαΐζθν, 

γηα άζθεζε ζηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα. ε ηέζζεξηο πάγθνπο είραλ ηνπνζεηεζεί ηα θαηάιιεια 
αληηδξαζηήξηα θαη νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ ην ζρεηηθό πείξακα. 
 36. ηηο 7/2/05 επηζθεθζήθακε ην 1

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο εθεί από ην ΔΚΦΔ 

δέθα κηθξνζθόπηα θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα λα γίλνπλ δύν εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο ηεο Α’ 
Σάμεο θαη άιιε κία ηεο Γ’ Σάμεο. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ, αθνύ ηνπνζέηεζαλ ηα ζξαλία έηζη ώζηε λα 
δηακνξθσζνύλ δύν κεγάινη πάγθνη, έζηεζαλ ηα κηθξνζθόπηα ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα 
κάζακε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Α’ Σάμεο (κε θαζεγήηξηα ηελ Π. Φηιίππνπ) ηε ρξήζε ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ θαη ην πώο λα εηνηκάδνπλ παξαζθεπάζκαηα. Καηόπηλ ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ έθαλαλ 
παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ (έλα γξάκκα από έληππν, θόθθνπο αιαηηνύ θαη δάραξεο, θύηηαξα 
θξεκκπδηνύ, ζηόκαηα από ην θάησ κέξνο θύιινπ θίθνπ), πνπ κόλνη ηνπο εηνίκαζαλ. 
 37. ηηο 8/2/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Λπθείνπ 
Θεηηθήο Καηεύζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ νθάδσλ κε ηηο θαζεγήηξηεο ηνπο Δ. Βιόληδνπ θαη Μ. 
Υαηδεησάλλνπ, γηα κεησπηθό πείξακα ζηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα (δύν νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ) θαη 
επίδεημεο κε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ νγθνκέηξεζε ηνπ μηδηνύ κε ρξήζε Multilog. 
 38. ηηο 14/2/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Υ. Γθνξίια γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ εύξεζε ηνπ pH κε 
ηε ρξήζε δεηθηώλ θαη ηελ θαζίδεζε ηδεκάησλ. 
 39. ηηο 15/2/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο 
ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Καξαΐζθν γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη 

ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ εύξεζε ηνπ pH κε ηε ρξήζε 
δεηθηώλ. 
 40. ηηο 17/2/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α′ 
Λπθείνπ ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ρ. Οξθαλίδνπ θαη Κ. Πίηζαβν, γηα ηε κειέηε ηεο 

επηηαρπλόκελεο θίλεζεο. ε έμη πάγθνπο, πνπ έγηλαλ θεθιηκέλα επίπεδα, ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ακαμίδηα θαη 
ρξνλνκεηξεηέο θαη νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ κεηξήζεηο. 
 41. ηηο 23/2/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο 
ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Μπαιηά γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε 

έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ εύξεζε ηνπ pH κε ηε ρξήζε δεηθηώλ. 
Αθνινύζεζαλ πεηξάκαηα επίδεημεο κε θαζίδεζε ηδεκάησλ. 
 42. ηηο 3/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Γ′ 
Λπθείνπ Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ρ. Οξθαλίδνπ (ην έλα) θαη Κ. 

Πίηζαβν (ηα δύν), γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ. ε νκάδεο ησλ δύν έσο 
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ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη ζε πέληε πάγθνπο νη καζεηέο πήξαλ κεηξήζεηο, έθαλαλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο a-h 
θαη πήξαλ νδεγίεο γηα ην πώο λα ππνινγίζνπλ ζην ζπίηη ηνπο ζαλ εξγαζία ηε ξνπή αδξάλεηαο. 
 43. ηηο 4/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Λπθείνπ 
ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο 

θπιίλδξνπ. Ζ δηαδηθαζία έγηλε όπσο ζηελ παξάγξαθν 42 αλαθέξεηαη. 
 44. ηηο 9/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β′ 
Λπθείνπ  Γεληθήο Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ρ. Οξθαλίδνπ θαη Κ. Πίηζαβν, γηα 

ηελ ελεξγεηαθή κειέηε θπθιώκαηνο ζπλερνύο ξεύκαηνο. ε πέληε πάγθνπο νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 
ηεζζάξσλ ή πέληε αηόκσλ πήξαλ κεηξήζεηο γηα αληηζηάζεηο, ηάζεηο θαη ξεύκαηα θαη πξνζδηόξηζαλ ηελ 
εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο, ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. 
 45. ηηο 10/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β’ 
Λπθείνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Λάληδν γηα πεηξάκαηα, όπσο ζηελ 
παξάγξαθν 44 αλαθέξεηαη. 
 46. ηηο 11/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β′ 
Λπθείνπ  Γεληθήο Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ ηνπο Ρ. Οξθαλίδνπ γηα πεηξάκαηα, 

όπσο ζηελ παξάγξαθν 44 αλαθέξεηαη. 
 47. ηηο 15 & 16/3/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ πέληε ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο 
ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο κε ηα άιαηα. Οη 

καζεηέο, ζε έμη πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ παξαζθεύαζαλ ηδήκαηα κε 
αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο, έθαλαλ ππξνρεκηθή αλίρλεπζε αιάησλ ηνπ K θαη Na θπξίσο, είδαλ από 
ζπκκαζεηή ηνπο λα ηνπο θάλεη αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο κε απνρξσκαηηζκό ηνπ βαζηθνύ δηαιύκαηνο θαη 
δηαπίζησζαλ κε θαηάιιειν ειεθηξηθό θύθισκα όηη ηα άιαηα είλαη ειεθηξνιύηεο.  
 48. ηηο 17/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α′ 
Λπθείνπ  ηνπ 5

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ εύξεζε ηνπ pH κε 
ηε ρξήζε δεηθηώλ. 
 49. ηηο 17/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ 
Λπθείνπ  ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Αζαλαΐιίδε γηα πεηξάκαηα Υεκείαο, όπσο 
ζηελ παξάγξαθν 48 αλαθέξεηαη. 
 50. ηηο 18/3/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο ηνπ 
2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο, ζε έμη 

πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ παξαζθεύαζαλ δηαιύκαηα δάραξεο 2% 
w/w θαη 3% w/v. Με επίδεημε είδαλ ηελ παξαζθεπή κηγκάησλ θαη ην δηαρσξηζκό ηνπο κε δηήζεζε, καγλεηηθό 
δηαρσξηζκό θαη ρξσκαηνγξαθία. 
 51. ηηο 23/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ησλ 
Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα, ηεο Γ’ Λπθείνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Λάληδν. γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ξνπήο 
αδξάλεηαο θπιίλδξνπ. ε νκάδεο ησλ ηξηώλ έσο ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη ζε πέληε πάγθνπο νη καζεηέο πήξαλ 
κεηξήζεηο, έθαλαλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο a-h θαη ππνιόγηζαλ ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ, πνπ έθαλε 
θύιηζε ζε θεθιηκέλν επίπεδν. 
 52. ηηο 29/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ’ 
Γπκλαζίνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Αζαλαΐιίδε γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη 
καζεηέο είραλ δύν ώξεο ζηε δηάζεζή ηνπο, έηζη ρσξηζκέλνη ζε νθηώ νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ 
αηόκσλ, πεηξακαηίζζεθαλ ζηα νμέα, βάζεηο θαη άιαηα. Έθαλαλ αιιαγή ρξώκαηνο δύν δεηθηώλ ζε δύν νμέα 
θαη ζε δύν βάζεηο, κέηξεζαλ κε περακεηξηθό ραξηί ην pH ελόο νμένο θαη κηαο βάζεο, δηαπίζησζαλ κε ην 
θαηάιιειν ειεθηξηθό θύθισκα όηη νη βάζεηο είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνύ, έθαλαλ αληίδξαζε 
εμνπδεηέξσζεο κε ηνλ απνρξσκαηηζκό βαζηθνύ δηαιύκαηνο, παξαζθεύαζαλ ίδεκα κε ηελ επίδξαζε H3PO4 
ζε αζβεζηόλεξν θαη έθαλαλ ππξνρεκηθή αλίρλεπζε αιάησλ ηνπ Na θαη Κ. 
 53. ηηο 31/3/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο B’ 
Γπκλαζίνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα, κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Α. Λάληδν θαη Γ. Αζαλαΐιίδε γηα πεηξάκαηα 
Φπζηθήο θαη Υεκείαο. Οη καζεηέο είραλ δύν ώξεο ζηε δηάζεζή ηνπο, έηζη ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ 
ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ, πεηξακαηίζζεθαλ ζηε κέηξεζε κήθνπο, κάδαο, όγθνπ θαη ππθλόηεηαο, ζηε 
δηάθξηζε θαηλνκέλσλ ζε θπζηθά θαη ρεκηθά, ζηελ παξαζθεπή δηαιπκάησλ δάραξεο πεξηεθηηθόηεηαο 2% w/w 
θαη 3%  w/v θαη ηνπο έγηλαλ πεηξάκαηα επίδεημεο ζρεηηθά κε ηε ζεξκηθή δηαζηνιή ζηεξεώλ θαη αεξίσλ θαζώο 
θαη κε παξαζθεπή θαη δηαρσξηζκό κηγκάησλ κε ρξσκαηνγξαθία, δηήζεζε θαη καγλεηηθό δηαρσξηζκό. 
 54. ηηο 1/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηνπ 
Γπκλαζίνπ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα (έλα ηεο Α’ θαη έλα ηεο Γ’ Σάμεο), κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Λάληδν 
γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δεθαέμη νκάδεο ελόο ή δύν αηόκσλ ε θαζεκηά, έθαλαλ 
γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην. Έκαζαλ λα εηνηκάδνπλ παξαζθεπάζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα παξαηεξνύλ. 
 55. ηηο 5/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ 26 καζεηέο ηεο Β’ Σάμεο 
1

νπ
 θύθινπ ηνπ ΣΔΔ Παιακά κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Εαρόπνπιν, από όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, 
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γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο θαη Υεκείαο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε 
αηόκσλ θαη έθαλαλ κέηξεζε κάδαο, όγθνπ, ππθλόηεηαο, κήθνπο θαη παξαζθεπή δηαιύκαηνο 0,1Μ. ηε 
ζπλέρεηα κε επίδεημε, αιιά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ έγηλε παξαζθεπή κηγκάησλ θαη δηαρσξηζκόο ηνπο 
κε ρξσκαηνγξαθία, δηήζεζε θαη καγλεηηθό δηαρσξηζκό. Δπίζεο έγηλαλ πνιιά πεηξάκαηα ζηαηηθνύ 
ειεθηξηζκνύ θαη ζύλδεζε ιακπηήξσλ παξάιιειε θαη ζε ζεηξά. εκεηώλεηαη όηη ε παξακνλή ησλ καζεηώλ 
ζην Δξγαζηήξην ήηαλ γηα πεξηζζόηεξν από δύν ώξεο.  
 56. ηηο 7/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ 
Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 3

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Υ. Πίηζαβν θαη Β. Κόγηα, από όιεο ηηο 

εηδηθόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο θαη Υεκείαο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο 
ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη έθαλαλ κέηξεζε κάδαο, όγθνπ, ππθλόηεηαο, κήθνπο θαη παξαζθεπή 
δηαιπκάησλ δάραξεο ζε λεξό 2% w/w θαη 3% w/v. ηε ζπλέρεηα κε επίδεημε, αιιά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηώλ έγηλε ν λόκνο ηνπ Hooke (κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκόο ζηαζεξάο ειαηεξίνπ από ηε γξαθηθή 
παξάζηαζε) θαη ζύλζεζε δπλάκεσλ. 
 57. ηηο 11/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο 
ηνπ 3

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Μ. Σζηνύθα γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. Οη καζεηέο 

ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζηα νμέα, βάζεηο θαη άιαηα, όπσο ζηελ 
παξάγξαθν 52 αλαθέξεηαη. εκεηώλεηαη όηη ε παξακνλή ησλ καζεηώλ ζην Δξγαζηήξην ήηαλ γηα δύν ώξεο. 
 58. ηηο 12/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β′ Σάμεο 
ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα γηα πείξακα πξνζδηνξηζκνύ ηεο επηηάρπλζεο 

ηεο βαξύηεηαο κε ηε βνήζεηα απινύ εθθξεκνύο, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε έμη 
νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 59. ηηο 13/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Β′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Κ. Πίηζαβν, Υ. Μαληδηάξα θαη Ρ. Οξθαλίδνπ γηα 

πεηξάκαηα, όπσο ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη. 
 60. ηηο 14/4/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β’ 
Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 3

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Πίηζαβν, γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο. Με 

επίδεημε, αιιά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ έγηλαλ πεηξάκαηα ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαη ζύλδεζε 
ιακπηήξσλ παξάιιειε θαη ζε ζεηξά. 
 61. ηηο 10/5/05 επηζθεθζήθακε ην ΣΔΔ Παιακά κεηαθέξνληαο εθεί από ην ΔΚΦΔ ηα 
απαξαίηεηα όξγαλα θαη πιηθά γηα λα γίλνπλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ηεο Α’ Σάμεο 1

νπ
 

θύθινπ θαη Φπζηθήο ηεο Α’ Σάμεο 2
νπ

 θύθινπ. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπ 
ζρνιείνπ Β. Εαρόπνπινπ, αθνύ ηνπνζέηεζαλ ηα ζξαλία έηζη ώζηε λα δηακνξθσζνύλ κεγάινη πάγθνη, 
έζηεζαλ ηα όξγαλα θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηα εμήο πεηξάκαηα:  i.   ζηελ Α’ Σάμε 1

νπ
 θύθινπ λόκν ηνπ Hooke 

θαη ζύλζεζε δπλάκεσλ κε επίδεημε θαη κέηξεζε κάδαο, όγθνπ, ππθλόηεηαο, κήθνπο κε παρύκεηξν θαη 
παξαζθεπή δηαιύκαηνο 3% w/v κεησπηθά κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε πέληε νκάδεο  ii.   ζηελ Α’ Σάμε 
2

νπ
 θύθινπ επαγσγή, απηεπαγσγή, ακνηβαία επαγσγή, θαλόλαο ηνπ Lenz, δύλακε Faraday, πείξακα 

Oersted, θάζκαηα ξαβδόκνξθνπ, πεηαινεηδνύο καγλήηε θαη ζσιελνεηδνύο. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ πεηξακάησλ ζηελ Α’ Σάμε 1

νπ
 θύθινπ ζπκκεηείρε θαη ν ρνι. ύκβνπινο ΠΔ4 θ. Μ. Αλδξηώηεο, έρνληαο 

ηελ πξώηε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΦΔ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ γηα ην λ. Καξδίηζαο.  
 62. ηηο 19/5/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Σ′ 
Σάμεο ηνπ ηδησηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ «Κνιιέγην Καξδίηζαο» κε ηελ δαζθάια ηνπο Κ. Κνξαή γηα 
πεηξάκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην ζύλνιν ηεο δηδαρζείζεο ύιεο ηεο ηξέρνπζαο 
ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη έγηλαλ πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ (παξάιιειε θαη ζε ζεηξά ζύλδεζε ιακπηήξσλ, 
απηεπαγσγή, ειεθηξνκαγλήηεο), ζεξκόηεηαο (δηαζηνιή ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίσλ), ήρνπ (θαηαζθεπέο κε 
κπαιόληα, ιαζηηράθηα, πνηήξηα, θνπηηά, ράξαθεο, θιπ γηα λα δνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγρόξδσλ θαη 
πλεπζηώλ νξγάλσλ θαζώο θαη ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Δπίζεο κε δηαπαζώλ δηαπίζησζαλ ηε ρξεζηκόηεηα 
ηνπ αληερείνπ θαη ηνλ ηξόπν δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηα αέξηα θαη ζηεξεά), γηα ην θσο (θαηαζθεπέο γηα δίζθν 
Νεύησλα θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο), ρεκείαο (δηαρσξηζκόο κηγκάησλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κε δηήζεζε, 
ρξσκαηνγξαθία, απόζηαμε θαη καγλεηηθά, θαζώο θαη αιιαγή ρξώκαηνο δεηθηώλ από νμύ θαη βάζε), 
βηνινγίαο (ζε δέθα κηθξνζθόπηα, πνπ ήηαλ ζε πέληε πάγθνπο νη καζεηέο είραλ κηα πξώηε γλσξηκία κε ηε 
ρξήζε ηνπ θαη κε παξαηήξεζε απιώλ παξαζθεπαζκάησλ, πρ θόθθνπο δάραξεο θαη αιαηηνύ, έλα γξάκκα 
από εθεκεξίδα).   
 63. ηηο 20/5/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Σ′ 
Σάμεο ησλ 1

νπ
 θαη 12

νπ
 Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Μ. Οηθνλνκίδνπ θαη Π. 

Γειεβέξε γηα πεηξάκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
 64. ηηο 23/5/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Σ′ 
Σάμεο ηνπ ηδησηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ «Νέα Παηδεία» κε ηελ δαζθάια ηνπο Δ. Μαληαιάξα γηα πεηξάκαηα 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ ππ’ αξ. 62 παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
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 65. ηηο 27/5/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Σ′ 
Σάμεο ησλ 5

νπ
 θαη 16

νπ
 Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Εηώγα, Γ. Οηθνλόκνπ 

θαη Γ. Πνδηαηδίδε γηα πεηξάκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ ππ’ αξ. 62 παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
 66. ηηο 27/5/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Σ′ 
Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηε δαζθάια ηνπο Θ. Γηαλλαθνύ γηα πεηξάκαηα Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ ππ’ αξ. 62 παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
 67. ηηο 1/6/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ′ 
Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Καιακπαιίθε θαη Γ. ηνύηε γηα 

πεηξάκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην ζύλνιν ηεο δηδαρζείζεο ύιεο ηεο ηξέρνπζαο 
ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη έγηλαλ πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ (ειεθηξηθό θύθισκα κε δύν ιακπηήξεο ζε ζεηξά, 
βξαρπθύθισκα, θσηεηλόο παληνγλώζηεο παηρλίδη θαη θαηαζθεπή κε απιά πιηθά, θύθισκα γηα αγσγνύο θαη 
κνλσηέο, ζεηξά πεηξακάησλ ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ), ήρνπ (θαηαζθεπέο κε κπαιόληα, ιαζηηράθηα, πνηήξηα, 
θνπηηά, ράξαθεο, νδνληνγιπθίδεο, θιπ γηα λα δνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγρόξδσλ θαη πλεπζηώλ νξγάλσλ 
θαζώο θαη ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Δπίζεο κε δηαπαζώλ δηαπίζησζαλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ αληερείνπ θαη 
ηνλ ηξόπν δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηα αέξηα θαη ζηεξεά, όπσο θαη ηελ απνξξόθεζε ηνπ ήρνπ από ερνκνλσηηθά 
πιηθά), γηα ην θσο (ζθηά από ην πξόγξακκα Μ.Α.Θ.Ζ.Μ.Α. ηνπ Ζ/Τ, θαη δηαθάλεηα κε αλάπνδα γξάκκαηα 
πνπ θαίλνληαη θαλνληθά κέζα από θαζξέπηε - είδσιν), δύλακεο - πίεζεο (ειαηήξηα κε δηαθνξεηηθά βάξε 
θαη δπλακόκεηξα, ηξνραιίεο, εξγαιεία, πδξνζηαηηθή πίεζε θαη δπλάκεηο πνπ αζθεί ν αέξαο, πεηξάκαηα κε 
πνηήξηα λεξό, θεξηά θιπ), γηα ηα θπηά (ζε δέθα κηθξνζθόπηα, πνπ ήηαλ ζε πέληε πάγθνπο νη καζεηέο είδαλ 
ηα ζηόκαηα από ην πίζσ κέξνο ησλ θύιισλ ηνπ θύθνπ θαη είδαλ θαη ππόδεηγκα θπηνινγίνπ, πνπ είρε 
θαηαζθεπαζζεί εηδηθά γηα λα δνπλ πσο γίλεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ θπηώλ), γηα ην λεξό (κε απιή θαηαζθεπή 
από ηέζζεξα πνηήξηα έγηλε δηύιηζε θαη κόλνη ηνπο έθαλαλ δηήζεζε αζβεζηόλεξνπ, πνπ κόιηο είρε 
παξαζθεπαζζεί).   
 68. ηηο 3/6/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Δ′ 
Σάμεο ησλ 5

νπ
 θαη 16

νπ
 Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Κιήκε, . πειηώηνπ 

θαη Γ. Θώδνπ γηα πεηξάκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
 69. ηηο 8/6/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Δ′ Σάμεο 
ηνπ ηδησηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ «Κνιιέγην Καξδίηζαο» κε ηελ δαζθάια ηνπο Κ. Κνξαή γηα πεηξάκαηα 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο θαη ζηελ ππ’ αξ. 67 παξάγξαθν αλαθέξεηαη.   
 
 
 
 
 
 εκεηώλεηαη όηη ζην ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ απνζπαζζεί 
σο ζπλεξγάηεο ν Γεώξγηνο Λίηζηνο, Φπζηθόο (27/27-9-04 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ Ν. Καξδίηζαο) γηα ηξεηο κέξεο 
ηελ εβδνκάδα, ν Αλαζηάζηνο Αζαλαζόπνπινο, Φπζηθόο (29/4-10-04 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ Ν. Καξδίηζαο) γηα 
δύν κέξεο ηελ εβδνκάδα, θαη ν Πέηξνο Κιάςαο, Φπζηθόο (33/18-10-04 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ Ν. Καξδίηζαο) 
γηα ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα. 
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