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Ι. Δπηθνηλσλήζακε κε όια ηα ρνιεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ν. Καξδίηζαο, είρακε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γ/ληέο θαη ηνπο εθπ/θνύο θι. ΠΔ04 γηα ηελ 3σξε εβδνκαδηαίσο απαζρόιεζε ησλ ππεπζύλσλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΦΔ) θαη ηνλ ηειηθό απνινγηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. πλεξγαζηήθακε κε ηνλ Γ/ληή Π/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα λα 
απνζπαζζεί δάζθαινο ζην ΔΚΦΔ ην επόκελν ζρνι. έηνο. 
 

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» θαη πξνβάιακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ, ζπκκεηείρακε ζε πλέδξηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη δηαζέζακε ην 
ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ γηα ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ από ρνιηθνύο πκβνύινπο ζην 
Γ.Δ.Π.Π.., Α.Π.. θαη λέν δηδαθηηθό πιηθό Γπκλαζίνπ. 
 

ΙΙΙ. Δλεξγήζακε: γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ θι. ΠΔ04, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ ρνιείσλ ώζηε λα απειεπζεξώζνπλ ηηο αίζνπζεο ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. από άιιεο 
ρξήζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ην 
ζρνιηθό έηνο 2005-06, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο  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, γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ βηβιηνζεθώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ κε 
ζεκεηώζεηο κε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, γηα ηελ απόθηεζε (κε δαλεηζκό) εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 
Μνπζηθνύ ρνιείνπ θαη ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο, θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζρνιείσλ θαηά ηελ 
παξαιαβή, έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηαθηνπνίεζεο δηαθόξσλ ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ 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, δηαζέζακε 
ρεκηθέο νπζίεο ή θαη άιια πιηθά ζε ζρνιεία όηαλ απηό ήηαλ εθηθηό θαη δαλείζακε γηα ρξήζε ζην λενζύζηαην 
ζηελ πόιε καο Σκήκα ηνπ ΣΔΗ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνλ ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ κε όιν ηνλ 
εμνπιηζκό ηνπ (γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα ην 1ν εμάκελν θαη έλα πξσηλό θαη όια ηα απνγεύκαηα ην 2ν). 
 

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

Γπκλαζίσλ) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ θαη ζην 1
ν
 ΣΔΔ Καξδίηζαο, 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 θαη έλα DVD. 
 

VI. ε εθαηόλ ηξηάληα ηέζζεξα ηκήκαηα καζεηώλ θάλακε πεηξάκαηα, πνπ είηε ηνπο ππνδερζήθακε ζην 

ρώξν καο κε ηνπο θαζεγεηέο ή δαζθάινπο ηνπο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, είηε 
επηζθεθζήθακε ηα ζρνιεία ηνπο 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

πληάθηεο ηεο  έθζεζεο:  ν  ππεύζπλνο Δ .Κ .Φ.Δ.  Ν.  Καξδί ηζαο εξαθε ίκ  Μπί ηζ ηνο  2 

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. Σηο πξώηεο εκέξεο ηνπ επηεκβξίνπ επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά, 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  77527/Γ7/2-8-05/ΤΠΔΠΘ/ΓΓΔ /Γξ. Δξγαζηεξίσλ.  

2. Ζ δηαδηθαζία ηειηθά νινθιεξώζεθε κε ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ από ηελ Γ/λζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην ΤΠΔΠΘ 463/26-1-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο κε ζέκα: «Τπεύζπλνη 
.Δ.Φ.Δ.») 

3. Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ αξρίζακε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηνλ 
απνινγηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2005-06, πνπ έζηειλαλ νη ΤΔΦΔ. 
Αθνύ ζπιιέμακε, κεηά από επαλεηιεκκέλεο επαθέο κε ηα ζρνιεία, ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο θαη ηηο εθζέζεηο 
δξαζηεξηνηήησλ, θάλακε ζπγθεληξσηηθνύο πίλαθεο, ζπληάμακε ηελ ηειηθή αλαιπηηθή έθζεζε θαη ζηείιακε ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ κε e-mail ζηηο 16/6/06 θαη εγγξάθσο ζηηο 20/6/06 
(5732/20-6-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ»). Με ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ απνινγηζκώλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ΤΔΦΔ, κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ζπληάμακε δύν εθζέζεηο 
(βηβιηνδεηεκέλεο – ζπηξάι), πνπ ππνβάιιακε ζηνπο Πξντζηακέλνπο ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο θαη 
θαηαρσξίζακε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην δηαδίθηπν.    

4. Μεηά από επαλεηιεκκέλεο επαθέο θαη ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ηελ Π/ζκηα Δθπ/ζε θαη 
έλαλ δάζθαιν, πνπ έρεη θαη πηπρίν Φπζηθνύ, ζηηο 9/6/06 επηζθεθζήθακε ηνλ Γ/ληή Π/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη κε 
βάζε ην Ν. 3149/03, ά. 13, παξ. 10 (Φ. 141 Α’) ζπκθσλήζακε λα απνζπαζζεί ην ζρνιηθό έηνο 2006-07 
δάζθαινο ζην ΔΚΦΔ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. ζην Γεκνηηθό.  

 

ΙΙ. 1. Από 10/10 έσο 10/11/05, ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έθαλε Πξαθηηθή Άζθεζε ε θνηηήηξηα 

Μαξία παλνύ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π., κεηά από 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ρνιήο Ν. Σξάθα θαη ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο. Γηα ηε ζπλεξγαζία καο κε ην ΔΜΠ ζηελ εθηέιεζε Πξαθηηθήο θνηηεηώλ ζην 
Δξγαζηήξηό καο ιάβακε επραξηζηήξην επηζηνιή, ζηηο 5-6-2006 από ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε ηνπ 
ζρεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Κ. Κπξηάθε. 
 2. πλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ην Κ.Π.Δ. Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ζ 
ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ». πκκεηείρακε ζε ζεκηλάξην κε ζέκα: «Δλέξγεηα θαη πξνγξάκκαηα 
Π.Δ.», πνπ δηνξγαλώζεθε ζην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ από 18 έσο 20/11/2005, κε εηζήγεζε, όπνπ παξνπζηάζακε 
πεηξάκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη απεπζύλνληαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ. 
 3. ηηο 22/9/05 ζπκκεηείρακε κε αλαθνίλσζε ζην 3

ν
 Παλειιήλην πλέδξην «Ηζηνξία, 

Φηινζνθία & Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ», πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα από 19 έσο 25/9/05. Ζ 
αλαθνίλσζε αθνξνύζε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ηνπ ΔΚΦΔ ζην Ν. Καξδίηζαο θαη ην ζέκα ηεο ήηαλ 
«Οη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ04 ηνπ λνκνύ Καξδίηζαο γηα ην ξόιν ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ 
Κέληξνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΚΦΔ)». 
 4. ηηο 10 & 11/12/05 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ επηκνξθσηήο ζηελ Α’ θάζε ηεο εηζαγσγηθήο 
επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θι. ΠΔ04, πνπ έγηλε ζην 1

ν
 Δλ. Λύθεην Καξδίηζαο. Σν αληηθείκελν ηνπ 

ήηαλ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. 
 5. ηηο 16 & 17/12/05 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ παξαθνινύζεζε ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ην 15

ν
 

Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην γηα ηε Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο ζηε Γ/ζκηα Δθπ/ζε. 
 6. ηηο 17/2/06, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από θσηνγξαθίεο, 
ζρεηηθό κε ηε λέα ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο, πνπ ελεκεξώλακε ην καζεηηθό θαη όρη κόλν θνηλό ηεο 
πεξηνρήο καο γηα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε λέα ηζηνζειίδα καο θαη ηα πεξηερόκελά ηεο. Σν άξζξν 
δεκνζηεύζεθε ηελ επόκελε 18/2/06, εκέξα άββαην, ζε πέληε εθεκεξίδεο, ηελ Κπξηαθή 19/2/06 ζε κία θαη 
ηελ Σξίηε 21/2/06 ζε άιιε κία.  
 7. Από 24 έσο 27/2/06 θαηαγξάςακε πνιιά κηθξνζθνπηθά παξαζθεπάζκαηα κε ηελ θάκεξα 
ελόο κηθξνζθνπίνπ, πνπ αγόξαζε ν ππεύζπλνο ηνπ ΔΚΦΔ (ζε πξνζθνξά καδί κε κηθξνζθόπην, 20€).  
 8. Σελ 1/4/06 ζπκκεηείρακε κε εηζήγεζε θαη αθίζα ζην 11

ν
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Φπζηθώλ πνπ έγηλε ζηελ Λάξηζα από 30/3 έσο 2/4/06.  
 9. ηηο 6 & 13/4/06 δηαζέζακε ην ρώξν θαη ηνλ εμνπιηζκό (laptop, βηληενπξνβνιέα, θιπ) ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ζηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο Γ. Μπίηζην θαη Κ. Γεξνύθε γηα λα ελεκεξώζνπλ 
εθπαηδεπηηθνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ζην Γ.Δ.Π.Π.., ηα Α.Π.. θαη ην λέν δηδαθηηθό πιηθό ηνπ Γπκλαζίνπ. 
 10. ηηο 27/6/06 ζπκκεηείρακε ζηελ ζπλάληεζε ππεπζύλσλ θαη ζπλεξγαηώλ ησλ ΔΚΦΔ 
Θεζζαιίαο, πνπ έγηλε ζην 6

ν
 Δληαίν Λύθεην Λάξηζαο. 
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ΙΙΙ. 1. Από 5 έσο 12/9/05 επηθνηλσλήζακε επαλεηιεκκέλσο ηειεθσληθά κε όια ηα ρνιεία ηνπ 

λνκνύ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ04 (77359/Γ7/2-8-05/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. 
Δξγαζηεξίσλ), πνπ ζθνπό έρεη λα νξηζζεί κέξα θαη ώξεο πνπ νη θαζεγεηέο θι. ΠΔ04 ηνπ θάζε ρνιείνπ λα 
κπνξνύλ λα θαινύληαη ζε ζπλεξγαζία από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ04 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 ζηα ρνιεία θαη θνηλνπνίεζε ζην ΤΠΔΠΘ θαη ζηνλ ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ04 
ηνπ εγγξάθνπ 8368/12-9-2005/ Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ. 
 2. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο απνζηείιακε ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ έγγξαθν, πνπ 
αθνξνύζε ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηζνπζώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ. (7648/24-8-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα: «Απειεπζέξσζε ησλ αηζνπζώλ ησλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ από 
άιιεο ρξήζεηο πιελ ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ»). 
 3. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-2006), ηνπ 77531/Γ7/2-8-2005/ΤΠΔΠΘ/ 
Γλζε ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα) θαη 
ηνπ 77533/Γ7/2-8-2005/ΤΠΔΠΘ/Γλζε ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Γεληθώλ  
Μαζεκάησλ ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζηα ΣΔΔ) θαζνξίζακε ηα πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην 
ζρνιηθό έηνο 2005-06 ζηα Γπκλάζηα (8257/8-9-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα 
«Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα») θαη ζηα ΣΔΔ ηνπ Ν. Καξδίηζαο 
(8258/8-9-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ 
Γεληθώλ  Μαζεκάησλ ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζηα ΣΔΔ»). 
 4. ηηο 8/9/2005 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 (Γπκλαζίσλ θαη 
Λπθείσλ - βηβιία καζεηή θαη εξγαζηεξηαθνύο νδεγνύο) αλαλεώλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ 
βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΦΔ. 
 5. Μεηά από ζπλεξγαζία κε ηε Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο ην ΠΤΓΔ Ν. Καξδίηζαο  
απέζπαζε ζην ΔΚΦΔ, γηα κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, ηνλ εθπαηδεπηηθό Β. νπθιάθν, Φπζηθό – Ρ/Ζ γηα λα 
αζρνιείηαη κε ηνλ εκπινπηηζκό θαη αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ (http://ekfe.kar.sch.gr) ζην 
ρνιηθό Γίθηπν. ηελ πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηεο βνήζεζε ν Κ. Κνπηζόπνπινο, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 
θαη ν Α. Πιηάθνο, MSc Μαζεκαηηθόο. ήκεξα ε ηζηνζειίδα καο έρεη εκπινπηηζηεί - θαη ζπλερίδεη ηαθηηθόηαηα 
λα εκπινπηίδεηαη – κε πιηθό ρξήζηκν ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πεηξακαηηθή 
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Σα κελύκαηα πνπ παίξλνπκε από δηάθνξα ζεκεία ηεο Διιάδαο καο 
ιέλε όηη έρεη γίλεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα πνιινύο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηηο Φ.Δ. θαη εθηόο Καξδίηζαο. 
 6. Μεηά από ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη απηνςία ρώξσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο 14 
θαη 15/9/05 κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ04 θ. Μηρ. Αλδξηώηε, ζην Δζπεξηλό Λύθεην θαη ην Μνπζηθό ρνιείν 
Καξδίηζαο ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο Γ/ληέο ησλ Δλ. Λπθείσλ Φαλαξίνπ, Λενληαξίνπ θαη Κέδξνπ γηα λα 
δηεξεπλήζνπκε ηε δπλαηόηεηα δαλεηζκνύ από απηά νξγάλσλ ζηα πξώηα αλαθεξόκελα ζρνιεία. Έηζη όηαλ 
ζα δηακνξθώλνληαλ θαηάιιεια ζηα ζρνιεία ηεο Καξδίηζαο αίζνπζεο γηα ρξήζε σο εξγαζηήξηα Φ.Δ., ζα 
βνεζνύζακε ζηε δηαδηθαζία δαλεηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ώζηε λα έρνπλ επαξθή εμνπιηζκό γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. Ζ ελέξγεηα απηή δελ νινθιεξώζεθε γηαηί ηα ζρνιεία δελ 
δηακόξθσζαλ ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο, παξά ηηο αξρηθά δηαθνξεηηθέο δηαζέζεηο ησλ Γ/ληώλ ηνπο.  
 7. Απνζηείιακε ζε όια ηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ βηβιηνδεηεκέλεο ηηο 
ζεκεηώζεηο πνπ εηνηκάζακε κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ (10101/25-10-
2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Υεκείαο ησλ Δληαίσλ 
Λπθείσλ (12086/13-12-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 
Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ησλ Γπκλαζίσλ θαη κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο 
ησλ ΣΔΔ (729/7-2-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). 
 8. Από 3/11/05 έσο 18/11/05 ζπλεξγαζηήθακε κε όια ηα Δληαία Λύθεηα ηνπ Ννκνύ Καξδίηζαο 
πνπ παξέιαβαλ ηνπο βηληενπξνβνιείο Sony θαη ηηο νζόλεο πξνβνιήο γηα ηελ ζσζηή παξαιαβή θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. Δπίζεο είρακε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ην ίδην ζέκα κε ην 
Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ (Λ. Σζνπξάθε) θαη ηε ΓΗΔΦΔ (Ν. Παπαδάθε). 
 9. Δπαλεηιεκκέλα ζπλεξγαζηήθακε κε πνιιά Δληαία Λύθεηα ηνπ Ννκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  
παξαιαβήο δηαθόξσλ νξγάλσλ ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. (από ΔΠΔΑΔΚ) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ληνπιάπεο, ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνλ ηξόπν αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε 
παξαιαβήο ειαηησκαηηθώλ νξγάλσλ ή ζπζθεπώλ, θιπ. 
   

IV. 1. ηηο 18/10/2005 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην – Λ.Σ. Μαηαξάγθαο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηελ 

ΤΔΦΔ Δ. Βπηηληώηνπ θαη ηνλ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ, βνεζήζακε δίλνληαο ιύζεηο ζε ππάξρνληα πξνβιήκαηα 
ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ. θαη κεζνδεύζακε ηε κειινληηθή ζπλεξγαζία καο, ώζηε 
λα αμηνπνηεζνύλ ηα πνιιά όξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ ππήξραλ ζε απνζήθε ηνπ ρνιείνπ. 
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 2. Από ηηο 17/10/2005 θαη γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα, παξαρσξήζακε γηα ρξήζε ην ρώξν 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ κε όινλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζην ΣΔΗ Καξδίηζαο-Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 
Απηό έγηλε κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηαηί ην λενζύζηαην 
απηό Σκήκα δελ είρε πξνιάβεη λα πξνκεζεπηεί ηνλ απαξαίηεην εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό, ώζηε λα είλαη 
έηνηκν λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην Πξόγξακκα πνπδώλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
Ζ ζπλεξγαζία ζπλερίζηεθε θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ (από 7-3-06 θαη κεηά) κε ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ρξήζε από ην ΣΔΗ έλα πξσηλό θαη όια ηα απνγεύκαηα. 
 3. Γαλείζακε πιηθά, από ην ΔΚΦΔ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηα 
ζρνιεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 2

ν
 Δ.Λ. Καξδίηζαο (26-9-05, 19-10-05), 3

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (12-10-05 

& 14-11-05), 3
ν
 Δ.Λ. Καξδίηζαο (17-10-05), 3

ν
 ΣΔΔ Καξδίηζαο (18-10-05), Μνπζηθό ρνιείν Καξδίηζαο (15-

11-05), Γπκλάζην – Λ.Σ. Μαηαξάγθαο (11-11-05), Γπκλάζην Βξαγθηαλώλ (7-11-05), 4
ν
 Δ.Λ. Καξδίηζαο (13-

10-05), Δ.Λ. Λενληαξίνπ (13-10-05), Δ.Λ. Φαλαξίνπ (9-11-05), Δ.Λ. Μνπδαθίνπ (13-10-05 & 24-11-05), Δ.Λ. 
Πξναζηίνπ (8-11-05), θαζώο επίζεο θαη ζηo ΣΔΗ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (28-9-05). Δπίζεο δηαλείκακε 
πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ πξνκεζεπηήθακε από ηελ απνζήθε ηεο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο θαζώο θαη δηαιύκαηα 
νμέσλ, βάζεσλ θαη αιάησλ ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο, έηνηκα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα, δείθηεο, δηεζεηηθό & 
περακεηξηθό ραξηί, θιπ ζε δηάθνξα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηνπ Ν. Καξδίηζαο.  
 4. Από ηηο 11 έσο ηηο 22/5/2006 ζπγθεληξώζακε από όια ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνύ ηηο κεραλέο 
Wimshurst, πνπ δελ ιεηηνπξγνύζαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν (25 ηνλ αξηζκό). πλεξγαζηήθακε κε ην ΔΚΦΔ 
Σξηθάισλ, όπνπ θαη κεηαβήθακε επαλεηιεκκέλα από ηηο 26/5 έσο 21/6/06 γηα ην ζθνπό απηό, θαη αθνύ ηηο 
επηζθεπάζακε ηηο επηζηξέςακε έηνηκεο γηα ρξήζε ζηα ζρνιεία ηνπο. Δπηζθεπάζακε κεραλέο Wimshurst 
από ηα ζρνιεία: Γπκλάζην Λ.Σ. Μεηξόπνιεο [1], Γπκλάζην Λ.Σ. Μαγνύιαο [1], 1

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο [3], 

1
ν
 Γπκλάζην Μνπδαθίνπ [3], 1

ν
 Γπκλάζην νθάδσλ [1], 2

ν
 Γπκλάζην Παιακά [3], Γπκλάζην Πξναζηίνπ [1], 

Γπκλάζην Καξδηηζνκάγνπιαο [2], 3
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο [2], Δ.Λ. νθάδσλ [2], 2

ν
 Δ.Λ. Καξδίηζαο [2], 3

ν
 

Δ.Λ. Καξδίηζαο [2] θαη 2 ζπζθεπέο Van De Graaff ηνπ Δ.Λ. Λενληαξίνπ.  
 

V. 1. Γηαλείκακε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ Ν. Καξδίηζαο έληππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πιηθό 

(7504/11-8-2005/Γ.Γ.Δ. Ν. Καξδίηζαο/ ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή θαθέισλ κε πιηθό γηα ηα Δξγαζηήξηα 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ»), πνπ επηκειεζήθακε θαη αλαπαξάγακε ζην ΔΚΦΔ κε πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηελ 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. Όια ηα έληππα ζπγθεληξώζεθαλ ζε έλα θνπηί κε ιάζηηρν πνπ 
αλαπαξάρζεθε ζε αληίηππα όζα θαη ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ θαη δηαλεκήζεθε κέζσ ηεο Γ/λζεο 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ζ’ απηά. Σν θνπηί πεξηειάκβαλε: 
 βηβιηνδεηεκέλε (ζπηξάι) όιε ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα Δξγαζηήξηα, 
 ελεκεξσηηθό έληππν γηα ηα βηβιία, πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζε θάζε Δξγαζηήξην Φ.Δ.,    
 θαηάινγν νξγάλσλ, ζπζθεπώλ θαη ινηπώλ Δ.Μ.Γ., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ 
ππάξρνληνο πιηθνύ ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ ρνιείνπ, 
 ππόδεηγκα εκεξνινγίνπ θίλεζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ. Δ.,  
 ππόδεηγκα θύιινπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νξγάλσλ, 
 ππόδεηγκα πιάλνπ νκάδσλ καζεηώλ, 
 ππόδεηγκα νξγάλσζεο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ., 
 ππόδεηγκα θαλνληζκνύ εξγαζηεξίνπ, 
 έληππν κε ηνπο γλσζηόηεξνπο πξνκεζεπηέο πιηθώλ εξγαζηεξίσλ ζε όιε ηελ Διιάδα, θ.ά. 
βνεζεηηθά γηα ην ρξήζηε ηνπ εξγαζηεξίνπ έληππα θαη 
 δηζθέηα κε όια ηα παξαπάλσ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 2. ε ζπλεξγαζία κε ην ρνι. ύκβνπιν θιάδνπ ΠΔ04 θ. Μηρ. Αλδξηώηε δηνξγαλώζακε ηξεηο 
ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ - 5/9/05 ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ & 6/9/05 ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 1

νπ
 ΣΔΔ 

Καξδίηζαο - (7553 & 7554/22-8-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε 
εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ»). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο 
ελεκεξώζεθαλ γηα ην πεξηερόκελν ηνπ θνπηηνύ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, γηα ηηο 
εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο, γηα κεζόδνπο 
θαιύηεξεο δηεπζέηεζεο ηνπ αξρείνπ θαη ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθό θαζώο 
θαη γηα ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαλεκεζέληνο πιηθνύ, ώζηε λα γίλεηαη απινύζηεξνο θαη κεζνδηθόηεξνο ν 
ηξόπνο εξγαζίαο ηνπο ζην εξγαζηήξην. 
 3. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-06) θαη ηνπ 77529/Γ7/2-8-2005 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Δληαία Λύθεηα.) 
δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (11, 12 & 13/10/05) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ 
(9195/3-10-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ ΠΔ04, πνπ 
δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηα Δληαία Λύθεηα, ζην ΔΚΦΔ»). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ 
Φπζηθή αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο 
ηνπο θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ. Δπίζεο παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ 
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θπιιάδην κε ζεκεηώζεηο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο δώδεθα πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη κηα δηζθέηα κε 
πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο δηαθόξσλ νξγάλσλ κέηξεζεο θπζηθώλ κεγεζώλ.  
 4. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-06) θαη ηνπ 77529/Γ7/2-8-2005 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Δληαία Λύθεηα.) 
πξαγκαηνπνηήζακε δύν ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (2 & 3/11/05) ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. 
ηνπ 1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο (9780/17-10-2005 /Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα 

«Πξόζθιεζε από ην Δ.Κ.Φ.Δ. ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ζηα 
Δληαία Λύθεηα.»). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε 
νθηώ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο 
όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ θαη παξέιαβαλ ζεκεηώζεηο θαη θύιια εξγαζίαο γηα ηξεηο από ηηο 
δηαηάμεηο.  
 5. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-06) θαη ηνπ ηνπ 77529/Γ7/2-8-2005 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Δληαία Λύθεηα.) 
δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (6, 7 & 8/12/05) ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ 
1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο (11386/23-11-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε 

από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία ζηα Δληαία Λύθεηα.»). ηηο ζπγθεληξώζεηο 
απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ έληεθα πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ 
πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ 
πεηξακάησλ. Δπίζεο παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ θπιιάδην κε ζεκεηώζεηο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο 
πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη κηα δηζθέηα κε θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ αζθήζεηο Υεκείαο 
θαζώο θαη ηξηώλ αζθήζεσλ Βηνινγίαο. 
 6. Γηαλείκακε ζε όια ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο βηβιηνδεηεκέλεο 
(ζπηξάι) ζεκεηώζεηο κε ηα εμήο πεξηερόκελα:   i.  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο γηα ην Δλ. Λύθεην,   ii.  
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Υεκείαο γηα ην Δλ. Λύθεην,   iii.  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο, Υεκείαο θαη 
Βηνινγίαο γηα ην Γπκλάζην,   iv.  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο γηα ην Σ.Δ.Δ. 
 7. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2005-06), ηνπ 77533/Γ7/2-8-2005 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Γεληθώλ Μαζεκάησλ ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο 
ζηα ΣΔΔ.) θαη ηνπ 77531/Γ7/2-8-2005 /ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ 
Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα.) θαζνξίζακε ηα πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό 
έηνο 2005-06 ζηα Σ.Δ.Δ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο (8258/8-9-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε 
ζέκα «Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Γεληθώλ Μαζεκάησλ ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζηα ΣΔΔ.» θαη 8257/8-
9-2005/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο /ΔΚΦΔ κε ζέκα «Δξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ 
Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα.»). Πξαγκαηνπνηήζακε έηζη ηξεηο ζπγθεληξώζεηο ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ 1

νπ
 

ΣΔΔ Καξδίηζαο (26, 31/1/06 & 1/2/06) όισλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνύ 
(37/9-1-2006 θαη 481/26-1-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκαηα «Πξόζθιεζε από 
ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηα Γπκλάζηα θαη ζηα Σ.Δ.Δ.» θαη «Αιιαγή 
εκεξνκελίαο ζπλάληεζεο, κεηά ηελ αλαβνιή ιόγσ θαθνθαηξίαο»). ηνπο πάγθνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 1

νπ
 

ΣΔΔ ήηαλ ζηεκέλεο δεθανθηώ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο Φπζηθήο (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 νδεγίεο γηα όια ηα πεηξάκαηα θαζώο θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. 
 8. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν πξαγκαηνπνηήζακε  
ηξεηο ζπγθεληξώζεηο ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (21, 22 & 23/2/06) όισλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ Σ.Δ.Δ. θαη 
ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Ννκνύ (775/9-2-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα 
«Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία θαη Βηνινγία ζηα Γπκλάζηα 
θαη ζηα Σ.Δ.Δ.»). ηνπο πάγθνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ήηαλ ζηεκέλεο δεθανθηώ πεηξακαηηθέο 
δηαηάμεηο Υεκείαο θαη Βηνινγίαο (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 ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηα απηά ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σνπο δώζακε επίζεο ζεκεηώζεηο κε νδεγίεο 
γηα όια ηα πεηξάκαηα θαζώο θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ελεκεξώζεθαλ γηα ην πώο λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ λέα ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ γηα λα βξίζθνπλ πεηξάκαηα, έγγξαθα, links, applets, θιπ. 
 9. Μεηά από ηειεθσληθή θαη κε e-mail πξόζθιεζε ησλ θαζεγεηώλ, πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία 
ζηα Γπκλάζηα θαη ηα Δληαία Λύθεηα, πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο 22/3/06 ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ζπλάληεζε 
θαηά ηελ νπνία ν ρνιηθόο ύκβνπινο θ. Μ. Αλδξηώηεο δηέλεηκε ζε θάζε ρνιείν θαιιηέξγεηα πξσηόδσσλ. 
Δπίζεο εμήγεζε ζηνπο εθπ/θνύο πώο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πώο λα θάλνπλ θαη απηνί λέα θαιιηέξγεηα 
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κε ηα πιηθά πνπ ηνπο έδσζε. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ, κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα θαη 
κηθξνζθνπίνπ κε θάκεξα, έδεηρλε ηελ θίλεζε ησλ πξσηόδσσλ ζε νζόλε. 

10. Γηαλείκακε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ Ν. Καξδίηζαο έλα DVD [3,7GB] (3588/16-5-2006/Γ.Γ.Δ. 
Ν. Καξδίηζαο/ ΔΚΦΔ κε ζέκα «DVD γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο»), πνπ επηκειεζήθακε θαη αλαπαξάγακε 
ζην ΔΚΦΔ κε πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηελ δηδαζθαιία, ηα πεηξάκαηα θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεκάησλ 
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Σν DVD αλαπαξάρζεθε ζε αληίηππα όζα θαη ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ θαη 
δηαλεκήζεθε κέζσ ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ζ’ απηά.  
 

VI. 1. ηηο 28/9/05 θαη  27/3/06 ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Σξηθάισλ, ζηελ 

έδξα ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηε ρξήζε ησλ παικνγξάθσλ θαη ηνπ MultiLog. 
 2. ηηο 14/10/05 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καιιηθσλίνπ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ έμη 
κηθξνζθόπηα θαη αθνύ δηακνξθώζακε κία αίζνπζα ζε εξγαζηήξην θάλακε γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην κε 
δύν ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, έλα ηεο Α’ θαη έλα ηεο Γ’ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. 
Αλαζηαζηάδε.  
 3. ηηο 14/10/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β’ ηάμεο 
ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Μπαιηά, πνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρνι. πκβνύινπ θ. 

Μ. Αλδξηώηε έθαλαλ ην πείξακα ηεο Βηνινγίαο γηα ηε κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλώλ. ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
πεηξάκαηνο παξαβξέζεθε θαη ν θαζεγεηήο Βηνινγίαο ηνπ 5

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο . Μπαζδέθεο. 

 4. ηηο 21/10/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ πέληε ηκήκαηα ηεο Γ’ 
ηάμεο, δύν ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν θαη ηξία ηνπ 5

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην, γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ. 
 5. ηηο 24/10/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηνπ 2

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, ηέζζεξα ηεο Α’ ηάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα θαη δύν ηεο Γ’ ηάμεο κε ηνλ 
θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν, γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 
 6. ηηο 26/10/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηνπ 5

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Αλ. Γθάζηνπ, γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ. 
 7. ηηο 4/11/05 επηζθεθζήθακε ην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο εθεί από ην ΔΚΦΔ 

δώδεθα 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 ηξεηο κεγάινη πάγθνη, έζηεζαλ ηα κηθξνζθόπηα ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα 
ζηηο 7/11/05 κάζακε ζε ηξία ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Γ’ Σάμεο (κε θαζεγεηέο ηνπο Φ. Νάθα θαη Δ. Υόλδξνπ) 
θαη ζε ηξία ηεο Α’ Σάμεο (κε θαζεγήηξηα ηελ Δ. Πηπεξίδνπ) ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ηε δηαδηθαζία 
πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπαζκάησλ. Καηόπηλ νη καζεηέο έθαλαλ παξαηήξεζε δηαθόξσλ παξαζθεπαζκάησλ 
πνπ εηνίκαδαλ κόλνη ηνπο. 
 8. ηηο 8/11/05 επηζθεθζήθακε πάιη ην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο. Πξαγκαηνπνηήζακε ζε άιια 

δύν ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηελ άζθεζε κε ην κηθξνζθόπην, όπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξεηαη. Καηόπηλ 
επηζηξέςακε ηα κηθξνζθόπηα ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ.  
 9. ηηο 10/11/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο 
Γ’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν, γηα ηελ άζθεζε Βηνινγίαο 

«πξνζδηνξηζκόο πδαηαλζξάθσλ». 
 10. ηηο 14/11/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο 
Γ’ ηάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα, γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο κε ηε 

ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ – Παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ. 
 11. ηηο 16/11/05 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 
ηεο πεηξακαηηθήο άζθεζεο Βηνινγίαο Γ′ Γπκλαζίνπ ζρεηηθήο κε ηελ αλίρλεπζε πδαηαλζξάθσλ ζε ηξνθέο θαη 
ηεο άζθεζεο Φπζηθήο Α’ Λπθείνπ γηα ηε κειέηε ηεο επηηαρπλόκελεο θίλεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
θαζεγήηξηα ηνπ ζρνιείνπ Υ. Γαζθαινπνύινπ. Πξαγκαηνπνηήζακε ζε κεησπηθό εξγαζηήξην ηηο αζθήζεηο ζε 
ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ ρνιείνπ. 
 12. ηηο 18/11/05 πήγακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγίαο ηνπ ΣΔΗ – Σκήκα Σερλνινγίαο 
Σξνθίκσλ κε δύν ηκήκαηα ηεο Α’ ηάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην, γηα 

πεηξάκαηα Βηνινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ – Παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ. 
 13. ηηο 21/11/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο 
ηνπ 2

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

ν
 πείξακα Υεκείαο ζρεηηθά κε ηε 

δηάθξηζε ησλ θαηλόκελσλ ζε θπζηθά θαη ρεκηθά. 
 14. ηηο 24/11/05 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα  ηεο 
Α′ Σάμεο ηνπ 3

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

ηελ κειέηε ηεο επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο κε ηε ρξήζε ακαμηδίνπ θαη ειεθηξηθνύ 
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ρξνλνκεηξεηή. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε έμη νκάδεο, όζνη ήηαλ θαη νη πάγθνη κε 
ηα ακαμίδηα πνπ είραλ πξνεηνηκαζηεί γηα ην ζθνπό απηό. 
 15. ηηο 12/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο 
ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε, γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο ζρεηηθά κε ηε 

κέηξεζε κήθνπο, κάδαο, βάξνπο, ππθλόηεηαο. 
 16. ηηο 14/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο Θεηηθήο  
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα πείξακα επίδεημεο ζρεηηθά 

κε ηηο απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο. Σν πείξακα έγηλε από ηνλ ππεύζπλν ΔΚΦΔ ζε ζπλεξγαζία κε κηα 
καζήηξηα, πνπ ρεηξίδνληαλ ηνλ Ζ/Τ, κε ην MultiLog.  
 17. ηηο 15/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ηνπ 
2

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

ηδηόηεηεο ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ. 
 18. ηηο 16/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 

Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Πίηζαβν, γηα πείξακα επίδεημεο ζρεηηθά κε ηηο απιέο αξκνληθέο 
ηαιαληώζεηο. Σν πείξακα έγηλε όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 16 αλαθέξεηαη. 
 19. ηηο 16/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ηνπ 5

νπ
 

Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. Κξηπνύξε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο ζρεηηθά κε 
ηηο ηδηόηεηεο ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ. 
 20. ηηο 19/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ πέληε ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 
5

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο . Παπαρξήζην θαη Π. Βαγησλή. Σα ηξία Γεληθήο Παηδείαο γηα 

πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε γξακκηθώλ θαη ζπλερώλ θαζκάησλ (εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο). 
Σα άιια δύν Καηεύζπλζεο γηα πείξακα επίδεημεο κε ην MultiLog γηα ηηο απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο.  
 21. ηηο 20/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Καηεύζπλζεο ηεο Γ′ 
Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Ρ. Οξθαλίδνπ, γηα πείξακα επίδεημεο ζρεηηθά κε ηηο 

απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο. Σν πείξακα έγηλε όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 16 αλαθέξεηαη. 
 22. ηηο 20/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

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

ζρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε γξακκηθώλ θαη ζπλερώλ θαζκάησλ (εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο).  
 23. ηηο 21/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο Θεηηθήο  
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Πίηζαβν, γηα πείξακα επίδεημεο ζρεηηθά κε 

ηηο απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο, όπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 16 αλαθέξεηαη. 
 24. ηηο 22/12/05 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Γ′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

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

γξακκηθώλ θαη ζπλερώλ θαζκάησλ απνξξόθεζεο θαη εθπνκπήο. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ κε ηνπο καζεηέο 
ρσξηζκέλνπο ζε νθηώ νκάδεο. 
 25. ηηο 17/1/06 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 Δ. 
Καξαγηαλλαθίδνπ. 
 26. ηηο 27/1/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ 1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο ηξία ηκήκαηα ηνπ 

3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο, δύν ηεο Α’ Σάμεο 1
νπ

 θύθινπ θαη έλα ηεο Α’ Σάμεο 2
νπ

 θύθινπ, κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο 
Β. Κόγηα θαη Θ. Μπαιηά. ηα ηκήκαηα ηνπ 1

νπ
 θύθινπ έγηλαλ πεηξάκαηα επίδεημεο, κε ζπκκεηνρή καζεηώλ, 

κέηξεζεο κήθνπο, ζύλζεζεο δπλάκεσλ θαη λόκνπ ηνπ Hooke ελώ ζην 2
ν
 θύθιν πείξακα Oersted, δύλακε 

Laplace, ειεθηξνκαγλήηεο, θαηλόκελν επαγσγήο θαη ακνηβαίαο επαγσγήο. 
 27. ηηο 2/2/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. ηνπ 1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο ηξία ηκήκαηα ηνπ 

3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο, έλα από θάζε Σάμε κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Θ. Μπαιηά. ην ηκήκα ηεο Β’ Σάμεο 1
νπ

 
θύθινπ έγηλαλ πεηξάκαηα επίδεημεο, κε ζπκκεηνρή καζεηώλ, ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ, λόκνπ ηνπ Ohm θαη 
ζύλδεζεο ιακπηήξσλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια, ελώ ζηα άιια δύν όπσο ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 
αλαθέξεηαη. 
 28. ηηο 9/2/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα Γ’ Σάμεο Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Καξαΐζθν γηα νγθνκέηξεζε μηδηνύ. Οη 

καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη από ηνλ ππεύζπλν ΔΚΦΔ ηνπο έγηλε κε επίδεημε ζρεηηθή ε 
γξαθηθή παξάζηαζε κε ην MultiLog. 
 29. ηηο 13/2/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα Γ’ Σάμεο Θεηηθήο 
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Καξαΐζθν γηα νγθνκέηξεζε μηδηνύ, όπσο 

ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη.  
 30. ηηο 27/2/06 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ’ 
Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν, γηα ηελ άζθεζε Βηνινγίαο 

«παξαηήξεζε κνλνθύηηαξσλ επθαξπσηηθώλ νξγαληζκώλ». Από 10εκέξνπ είραλ πξνεηνηκαζζεί από ην 
ΔΚΦΔ ηα δνρεία κε λεξό από αλζνδνρείν, βξαζκέλα θαζόιηα, άρπξα θαη πηαηάθη γιάζηξαο θαη νη καζεηέο 

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


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

πληάθηεο ηεο  έθζεζεο:  ν  ππεύζπλνο Δ .Κ .Φ.Δ.  Ν.  Καξδί ηζαο εξαθε ίκ  Μπί ηζ ηνο  8 

ζε 12 κηθξνζθόπηα πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε 6 πάγθνπο θάλαο παξαηήξεζε δσληαλώλ κηθξννξγαληζκώλ. 
Από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΔΚΦΔ, κε βηληενπξνβνιέα, ηνπο έγηλε παξνπζίαζε ησλ όζσλ αλέκελαλ λα δνπλ, κε 
ζύλδεζε κε θάκεξα εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζε κηθξνζθόπην. 
 31. ηηο 28/2/06 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 

ρσξηζκέλνη ζε 6 νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ παξαζθεύαζαλ δηαιύκαηα %w/w θαη %w/V. Δπίζεο 
αζρνιήζεθαλ κε παξαζθεπή θαη δηαρσξηζκό κηγκάησλ κε δηήζεζε, ρξσκαηνγξαθία θαη καγλεηηθό. 
 32. ηηο 1/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ηνπ 
2

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

ηδηόηεηεο ησλ αιάησλ (παξαζθεπή ηδήκαηνο κε αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο θαη ππξνρεκηθή αλίρλεπζε). 
 33. ηηο 3/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο 
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

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

γηα πείξακα Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ πνπ θπιίεηαη ζε θεθιηκέλν 
επίπεδν. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Από ην ΔΚΦΔ ηνπο 
δόζεθαλ θύιια εξγαζίαο θαη κηιιηκεηξέ ραξηί γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαζώο θαη νδεγίεο κε ρξήζε 
βηληενπξνβνιέα θαη ηεο λέαο ηζηνζειίδαο. Οη καζεηέο πήξαλ ηηο απαηηνύκελεο κεηξήζεηο θαη όζνη δελ 
νινθιήξσζαλ ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο ώξαο πήξαλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη κε ηελ 
ππνρξέσζε λα παξαδώζνπλ ζην θαζεγεηή ηνπο ηα απνηειέζκαηα ζην επόκελν κάζεκα. 
 34. ηηο 7/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. 

Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πείξακα Υεκείαο ζρεηηθό κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ pH κε 
δείθηεο, περακεηξηθό ραξηί, περάκεηξν θαη MultiLog. 
 35. ηηο 8/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο 
Καηεύζπλζεο ηνπ 3

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

Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ πνπ θπιίεηαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν, 
όπσο ζηελ παξάγξαθν 33 αλαθέξεηαη. 
 36. ηηο 10/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο 
Καηεύζπλζεο ηνπ 2

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Εάρν γηα πείξακα Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ πνπ θπιίεηαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν, όπσο ζηελ παξάγξαθν 
33 αλαθέξεηαη. 
 37. ηηο 17/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 

Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πείξακα Υεκείαο ζρεηηθό κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ pH 
κε δείθηεο, περακεηξηθό ραξηί, περάκεηξν θαη MultiLog, όπσο ζηελ 34 παξάγξαθν αλαθέξεηαη. 
 38. ηηο 20/3/06 κεηαβήθακε ζην ΣΔΔ νθάδσλ κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ πιηθά γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ Φπζηθήο ζηε Β’ Σάμε 1

νπ
 θύθινπ θαη ζηελ Α’ Σάμε 2

νπ
 θύθινπ. Έγηλαλ 

πεηξάκαηα επίδεημεο ζε δύν ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο 1
νπ

 θύθινπ γηα ζηαηηθό ειεθηξηζκό, ην λόκν ηνπ Ohm θαη 
ζε ζεηξά θαη παξάιιειε ζύλδεζε ιακπηήξσλ. ηελ Α’ Σάμε 2

νπ
 θύθινπ έγηλαλ πεηξάκαηα, ζε άιια δύν 

ηκήκαηα, ζρεηηθά κε ηνπο καγλήηεο (αηζζεηνπνίεζε καγλεηηθνύ πεδίνπ ξαβδόκνξθνπ θαη πεηαινεηδνύο 
καγλήηε), ηελ επαγσγή (ακνηβαία θαη απηεπαγσγή), ηνλ θαλόλα ηνπ Lenz, ηε δύλακε Laplace, ην πείξακα 
ηνπ Oersted θαη ηνπο ειεθηξνκαγλήηεο. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ 
δηακνξθώζεθε θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ Β. Σαζηόπνπινπ 
θαη A. Kαηζάξα.. 
 39. ηηο 21/3/06 κεηαβήθακε ζην 5

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ 

πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηα κίγκαηα. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ 
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ Σ2 πνπ δηακνξθώζεθε θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό κε ηε βνήζεηα θαη ηεο 
δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο . πειηώηνπ. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ 
παξαζθεύαζαλ αξαηά, ππθλά θαη θνξεζκέλα δηαιύκαηα, παξαζθεύαζαλ κίγκαηα θαη ηα ρώξηζαλ ζηα 
ζπζηαηηθά ηνπο κε καγλεηηθό δηαρσξηζκό, δηήζεζε θαη ρξσκαηνγξαθία. 
 40. ηηο 23/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο θαη άιιν 
έλα ηεο Γ’ Σάμεο Γπκλαζίνπ ησλ Ηδησηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο . Βελδίζηα. Οη 
καζεηέο αλά δύν άηνκα ζε 11 κηθξνζθόπηα έκαζαλ ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη πώο λα εηνηκάδνπλ 
παξαζθεπάζκαηα. ηελ Α’ Γπκλαζίνπ κε επίδεημε ηνπο έγηλε ην πείξακα ηεο δηάρπζεο, ελώ ε Γ’ έθαλε θαη 
αλίρλεπζε πδαηαλζξάθσλ ζε ηξνθέο. Ο ρξόλνο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά 
πεξηζζόηεξνο από κία δηδαθηηθή ώξα, ώζηε λα επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ.

 

 41. ηηο 29/3/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

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

νμείδσζε ηεο αηζαλόιεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ.
 

 42. ηηο 3/4/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Μπαιηά γηα πεηξάκαηα Υεκείαο, όπσο ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξεηαη.
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 43. ηηο 5/4/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Λ. Μαληδηάξα, γηα ελεξγεηαθή κειέηε θπθιώκαηνο 

ζπλερνύο ξεύκαηνο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο θαη κε θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο δηαηέζεθε 
από ην ΔΚΦΔ έθαλαλ ηηο απαηηνύκελεο κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνύο. 
 44. ηηο 7/4/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

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

νμείδσζε ηεο αηζαλόιεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ.
 

 45. ηηο 10/4/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Λ. Μαληδηάξα, γηα ελεξγεηαθή κειέηε θπθιώκαηνο 

ζπλερνύο ξεύκαηνο, όπσο ζηελ 43 παξάγξαθν αλαθέξεηαη.
 

 46. ηηο 12/4/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηνπ 3
νπ

 Δ.Λ. 
Καξδίηζαο. Έλα ηκήκα ηεο Α′ Σάμεο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πείξακα Υεκείαο ζρεηηθά κε 
θαηαβύζηζε ηδεκάησλ θαη έλα ηεο Β′ Σάμεο Γεληθήο Παηδείαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Λ. Μαληδηάξα γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ g κε ηε βνήζεηα εθθξεκνύο. Οη καζεηέο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε 
νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη ηα πεηξάκαηα έγηλαλ κεησπηθά.  
 47. ηηο 3/5/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ 
Λέθθα κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο . Βελδίζηα. Σν έλα ηκήκα ήηαλ ηεο Β’ Γπκλαζίνπ θαη νη καζεηέο ρσξηζκέλνη 
ζε ηξεηο νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο %w/w θαη %w/V θαη 
κε Παξαζθεπή θαη δηαρσξηζκό κηγκάησλ. Σν άιιν ηκήκα ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ κε ηνπο καζεηέο ζε δύν νκάδεο 
αζρνιήζεθε κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ νμέσλ, ησλ βάζεσλ θαη ησλ αιάησλ.  
 48. ηηο 4/5/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ 
Λέθθα κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο . Βελδίζηα. Σν έλα ηκήκα ήηαλ ηεο Α’ Λπθείνπ θαη νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε 
πέληε νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο, πνπ δεκηνπξγνύλ ηδήκαηα θαη κε 
ππνινγηζκό ηνπ pH νπζηώλ κε δείθηεο, περακεηξηθό ραξηί θαη περάκεηξν. Σν άιιν ηκήκα ηεο Β’ Λπθείνπ κε 
ηνπο καζεηέο ζε ηέζζεξηο νκάδεο αζρνιήζεθε κε ηελ νμείδσζε ηεο αιθνόιεο θαη κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ 
θαξβνμπιηθώλ νμέσλ. 
 49. ηηο 9/5/06 κεηαβήθακε ζην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο από ην Δξγαζηήξην ηνπ 

ΔΚΦΔ 6 θαζκαηόκεηξα θαη ηα αληίζηνηρα ηξνθνδνηηθά. ην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ θάλακε παξαηήξεζε 
θαζκάησλ εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο, ζπλερώλ θαη γξακκηθώλ, κε ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ησλ καζεηώλ ηεο 
Β’ Σάμεο, κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θαζεγεηή ηνπο Φ. Νάθα θαη ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε έμη νκάδεο.  
 50. ηηο 10/5/06 κεηαβήθακε ζην ΣΔΔ Μνπδαθίνπ κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ πιηθά γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. ηελ Α’ Σάμε 1

νπ
 θύθινπ θάλακε ζύλζεζε δπλάκεσλ κε 

επίδεημε θαη παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε ηξεηο 
νκάδεο. ηελ Β’ Σάμε Α’ θύθινπ ζηαηηθό ειεθηξηζκό θαη λόκν ηνπ Ohm θαη ζηνλ 2

ν
 θύθιν πεηξάκαηα 

καγλεηηζκνύ θαη ειεθηξνκαγλεηηζκνύ κε επίδεημε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Ν. Γθαγθά.  
 51. ηηο 12/5/06 ππνδερζήθακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β’ Σάμεο Γεληθήο 
Παηδείαο ηνπ 3

νπ
 Δ.Λ. Καξδίηζαο, κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα κέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

βαξύηεηαο κε ηε βνήζεηα εθθξεκνύο κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε ηξεηο νκάδεο. 
 52. ηηο 25/5/06 κεηαβήθακε ζην 3

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ 

πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο πεηξακάησλ, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε όιε ηελ ύιε ηνπ βηβιίνπ 
Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ ηεο Σάμεο ηνπο. Κάλακε θαη κε ηελ ζπλδξνκή ησλ καζεηώλ πεηξάκαηα, ζε πέληε 
ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ, ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ, ηδηνηήησλ ηνπ αέξα θαη γηα ηνλ ήρν. 
Δπίζεο κε βηληενπξνβνιέα (laptop θαη ην ινγηζκηθό ΜΑΘΖΜΑ) ηνπο δείμακε ηη ζπκβαίλεη κέζα ζηα ζύξκαηα 
πνπ δηαξξένληαη από ειεθηξηθό ξεύκα θαη πσο δεκηνπξγείηαη ε ζθηά. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 εκεηώλεηαη όηη ζην ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ απνζπαζζεί 
σο ζπλεξγάηεο  

 ν Πέηξνο Κιάςαο, Φπζηθόο (εμ’ νινθιήξνπ από 13-9-05 κε ηελ 8676/5-10-2005 Απόθαζε ηεο 

Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο, κέρξη ηεο ζπληαμηνδνηήζεώο ηνπ ζηηο 31-12-2005 κε ηελ 9830/18-
10-2005 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο),  

 ν Βαζίιεηνο νπθιάθνο, Φπζηθόο – Ρ/Ζ (γηα κηα εκέξα ηελ εβδνκάδα – ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο, κε 

ηελ 8676/5-10-2005 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο),  

 ε Μαξία Θάλνπ, Γεσπόλνο (εμ’ νινθιήξνπ από 9-1-06 κε ηελ 55/20-12-2005 Πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ Ν. 

Καξδίηζαο) θαη  

 ε Δπθξνζύλε Κύξθνπ, Γεσιόγνο (εμ’ νινθιήξνπ από 8-2-06 κε ηελ 6/7-2-2006 Πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ 

Ν. Καξδίηζαο).  
Δπίζεο ε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο δηέζεζε ζην ΔΚΦΔ γηα κεξηθέο εκέξεο θαη ώξεο ηελ εβδνκάδα ηνπο 

 Κσλ/λν Κνπηζόπνπιν, Πιεξνθνξηθήο (από 12-12-05) θαη  

 Αζαλάζην Πιηάθν, MSc Μαζεκαηηθό (από 21-12-05 έσο 2-2-06).  
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