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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 κε όια ηα ρνιεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ν. Καξδίηζαο θαη είρακε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Γ/ληέο θαη ηνπο εθπ/θνύο θι. ΠΔ04 γηα ηνλ νξηζκό ησλ ππεπζύλσλ ρνιηθώλ Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ 
Δπηζηεκώλ (ΔΦΔ), ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην 
ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο θαη ηνλ ηειηθό απνινγηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  
πλεξγαζηήθακε κε ηνλ Γ/ληή Π/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη απνζπάζζεθε δάζθαινο ζην ΔΚΦΔ ην ζρνιηθό έηνο 
2006-07. 
 

ΙΙ. Πξνβάιακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ, ζπκκεηείρακε ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζε πλέδξηα. 
 

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 2006-07, 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, 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 ελεκέξσζε, επηζθεπή νξγάλσλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηαθηνπνίεζε Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. Γεκνηηθώλ ρνιείσλ, Γπκλαζίσλ θαη Γεληθώλ Λπθείσλ. 
Γαλείζακε 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 
Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο (Παξάξηεκα Καξδίηζαο) ηνλ ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 
ΔΚΦΔ κε όιν ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γηα έλα πξσηλό ηελ εβδνκάδα κε ζθνπό λα γίλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο 
αζθήζεηο Φπζηθήο. 
 

V.  Γηνξγαλώζακε είθνζη έμη επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ (Γπκλαζίσλ, ΓΔ.Λ, ΔΠΑ.Λ. θαη 

Σ.Δ.Δ.) θαη δαζθάισλ 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, δύν CD θαη έλα DVD. 
Όιεο νη ζεκεηώζεηο έκπαηλαλ άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ (http://ekfe.kar.sch.gr) γηα λα είλαη 
πξνζβάζηκεο νπνηεδήπνηε από θάζε ελδηαθεξόκελν θαη αζθαιώο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο 
ηνπ λνκνύ καο. 
 

VI. ε εθαηόλ πελήληα 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. 
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Ι. 1. Σηο πξώηεο εκέξεο ηνπ επηεκβξίνπ επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά, ζηείιακε e-mails ή 

επηζθεθζήθακε όια ηα Γπκλάζηα, ΓΔΛ θαη ΣΔΔ - ΔΠΑΛ ηνπ λνκνύ θαη ζπλεξγαζηήθακε γηα ηελ δηαδηθαζία 
επηινγήο ππεπζύλνπ ΔΦΔ, ζύκθσλα κε ην  82430 /Γ7 /14-8-06 /ΤΠΔΠΘ /ΓΓΔ /Γξ. Δξγαζηεξίσλ. Ζ 
δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ από ηελ Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην 
ΤΠΔΠΘ (1587/28-2-2007/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο κε ζέκα: «Δπηινγή ΤΔΦΔ Ν. Καξδίηζαο»). 
 2. ηηο 15/9/2006 δεηήζακε από ηα ζρνιεία λα καο ζηείινπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2006-07 (8373, 8374 & 8375/15-9-2006/Γλζε Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο / ΔΚΦΔ). Μέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ζπγθεληξώζακε ηηο απαληήζεηο από ηνπο 
ΤΔΦΔ όισλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ.  

3. Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ αξρίζακε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηνλ 
απνινγηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2006-07, πνπ έζηειλαλ νη ΤΔΦΔ. 
Αθνύ ζπιιέμακε, κεηά από επαλεηιεκκέλεο επαθέο κε ηα ζρνιεία, ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο θαη ηηο εθζέζεηο 
δξαζηεξηνηήησλ, θάλακε ζπγθεληξσηηθνύο πίλαθεο θαη ζηείιακε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Γξ. Δξγαζηεξίσλ 
ηνπ ΤΠΔΠΘ κε e-mail ζηηο 14/6/07 θαη εγγξάθσο ζην Γξ. Δξγαζηεξίσλ θαη ζην ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ04 
ζηηο 15/6/07 (5033/15-6-2007/ΓΓΔ Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα: «Απνινγηζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθώλ 
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  
ζην Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη θαηαρσξίζακε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην δηαδίθηπν.    

4. Μεηά από ζπλεξγαζία καο κε ηελ Π/ζκηα Δθπ/ζε απνζπάζζεθε ζην ΔΚΦΔ δάζθαινο 
(3325/29-8-2006 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο), πνπ έρεη θαη πηπρίν Φπζηθνύ, κε 
ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. ζην Γεκνηηθό. 

 

ΙΙ. 1. ηηο 6/9/06, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν από θσηνγξαθίεο, ζρεηηθό 

κε ηε ζπλάληεζε ΔΚΦΔ - θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ έγηλε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 1
νπ

 ΣΔΔ 
Καξδίηζαο. Σν άξζξν δεκνζηεύζεθε ηελ επόκελε 7/9/06, εκέξα Πέκπηε, ζε έμη εθεκεξίδεο θαη ηελ 
Παξαζθεπή 8/9/06 ζε άιιε κηα.  
 2. ηηο 14/9/06 ζπκκεηείρακε ζηελ ζπλάληεζε ησλ ππεπζύλσλ ΔΚΦΔ Θεζζαιίαο, πνπ έγηλε 
ζην Βόιν, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή καο από ηνλ Βηνιόγν Γ. Οηθνλνκίδε, ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Ν. 
Μαγλεζίαο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο. 
 3. ηηο 15 & 17/12/06 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. 
4. ηηο 22/12/2006 δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από θσηνγξαθίεο, 

ζρεηηθό κε ηα ζεκηλάξηα δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ΔΚΦΔ ηνλ ηειεπηαίν κήλα 
θαη κε ηνλ ζπλνπηηθό απνινγηζκό δξάζεο ησλ ηειεπηαίσλ 40 κελώλ πνπ ππεύζπλνο ΔΚΦΔ είλαη ν 
ζπληάζζσλ ηελ έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ. Σν άξζξν δεκνζηεύηεθε ηελ επόκελε 23/12/2006 ζηηο 7 από ηηο 8 
εθεκεξίδεο ηεο Καξδίηζαο.  
 5. Σελ 16/3/07 ζπκκεηείρακε κε αθίζα ζην 5

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ νξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη 
έγηλε ζηα Γηάλλελα από 15 έσο 18/3/07.  

6. ηηο 23/6/2007 δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν ζρεηηθό κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
ηκήκαηνο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Δθθε Καξδίηζαο  
 7. Από 25 έσο 27/6/07 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ζπκκεηείρε ζηα «Σαρύξπζκα επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα ησλ εθπ/θώλ ππνρξεσηηθήο εθπ/ζεο ζηα ΓΔΠΠ – ΑΠ θαη ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα», πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 2

ν
 ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο από ην Π.Η. 

 

ΙΙΙ. 1. ηηο 13/9/06 επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά κε όια ηα ρνιεία ηνπ λνκνύ γηα ηε δηεπζέηεζε 

ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ04 (80066/Γ7/4-8-06/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 8372/15-9-2006/ Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ. 
 2. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2006-2007) θαη ηνπ 82431/Γ7/14-8-2006/ΤΠΔΠΘ/ 
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Γλζε ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηα 
ΔΠΑΛ θαη ΣΔΔ) θαζνξίζακε ηα πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό έηνο 2006-07 ζηα ΔΠΑΛ 
θαη ΣΔΔ (8337/15-9-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία 
ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηα ΔΠΑΛ θαη ΣΔΔ»). Οη παξαπάλσ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 
ήηαλ ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Η. (Πξάμε 26/18-9-06 ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ) πνπ εθδόζεθαλ 
γηα ην ζθνπό απηό θαη θνηλνπνηήζεθαλ πνιύ αξγόηεξα ζηα ΔΠΑΛ κε ην 119481/Γ2/10-11-2006/ΤΠΔΠΘ. 
(Πξόηαζε ηνπ Π. Η.) 
 3. ηηο 4/9/2006 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. 
 4. Από ηηο 29/8/2006 θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνι έηνπο αλαλεώλακε θαη εκπινπηίδακε 
ζπλερώο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ (http://ekfe.kar.sch.gr) ζην ρνιηθό Γίθηπν, ώζηε λα είλαη έλα ρξήζηκν 
θαη έγθπξν εξγαιείν γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
ζηελ Π/ζκηα θαη Γ/ζκηα Δθπ/ζε. Δπίζεο ζπλεξγαζηήθακε κε ην ρνιηθό Γίθηπν θαη αθνύ αλαγλώξηζε ηελ 
ρξεζηκόηεηα ησλ όζσλ ζηελ ηζηνζειίδα καο παξνπζηάδνληαη καο δηέζεζε ζηηο 21/11/2006 δηπιάζην ρώξν 
(200ΜΒ) ζην δηαδίθηπν απ’ όηη πξνβιέπεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  
 5. Δπαλεηιεκκέλα ζπλεξγαζηήθακε κε πνιιά Γεληθά 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. Δπίζεο παξαιάβακε εκείο θαη δηαλείκακε ζηα 
ΔΦΔ ησλ ΓΔΛ εμαξηήκαηα ησλ θπγνθεληξηθώλ δηαρσξηζηήξσλ, πνπ από ακέιεηά ηεο ε εηαηξεία δελ 
ζπκπεξηέιαβε ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζθεπώλ πνπ είρε δηαλείκεη ζηα ζρνιεία. 
 6.  πλεξγαζηήθακε κε ηνλ Γ/ληή ηνπ 3

νπ
 ΔΠΑΛ (3

νπ
 ΣΔΔ) Καξδίηζαο Β. Καιθαηδή θαη ηελ 

1/11/2006 ηνπ δώζακε ιίζηα κε βηβιία, πνπ επηιέμακε γηα λα αγνξαζηνύλ γηα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ 
πνπ πξόθεηηαη πξνζερώο λα δεκηνπξγεζεί. 
 7.  ηηο 24/11/2006 & ζηηο 13/6/2007 κεηαθέξακε θαη παξαδώζακε ζηνλ θ. Κ. Παπαζαλαζίνπ 
Υεκηθό Μεραληθό ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γήκνπ Καξδίηζαο επηά θνύηεο κε παιηέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
είρακε απνζύξεη από ζρνιεία ηνπ Ν. Καξδίηζαο. Απηό ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο ηξηεηνύο πξνζπάζεηαο λα 
απαιιάμνπκε ηα ζρνιεία από επηθίλδπλεο θαη άρξεζηεο ρεκηθέο νπζίεο, πνπ ππήξραλ ζ’ απηά πνιιά 
ρξόληα. Σηο ζπιιέμακε, ηηο δηαρσξίζακε ζε δπλάκελεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε άρξεζηεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηηο άρξεζηεο ηηο δηαρσξίζακε ζε πγξέο θαη ζηεξεέο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ 
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ηηο απνζύξακε.  
   

IV. 1. Από ηηο 12/10/2006 θαη θάζε Πέκπηε, παξαρσξήζακε γηα ρξήζε ην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

ηνπ ΔΚΦΔ κε όινλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο - Παξάξηεκα 
Καξδίηζαο. Απηό έγηλε κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηαηί ην 
Σκήκα απηό δελ είρε πξνιάβεη λα πξνκεζεπηεί ηνλ απαξαίηεην εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό, ώζηε λα είλαη 
έηνηκν λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ πεηξακαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο.  
 2. Γαλείζακε πιηθά, από ην ΔΚΦΔ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηα 
ζρνιεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 1

ν
 Δζπεξηλό ΣΔΔ & ΔΠΑΛ Καξδίηζαο (11-1-07, 24-1-07), 3

ν
 Γπκλάζην 

Καξδίηζαο (11-12-06 & 24-4-07), 1
ν
 Γπκλάζην νθάδσλ (24-4-07), 7

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (24-1-07, 16-4-

07 & 24-4-07), Μνπζηθό ρνιείν Καξδίηζαο (3-10-06), Γπκλάζην Βξαγθηαλώλ (1-11-06), 1
ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο 

(29-1-07), 3
ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο (1-3-07), ΣΔΔ νθάδσλ (15-9-06), ΣΔΔ Παιακά (25-10-06), θαζώο επίζεο θαη 

ζηo ΣΔΗ Λάξηζαο - Παξάξηεκα Καξδίηζαο - Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (10 κηθξνζθόπηα από 28-9-05 κε 
ηα νπνία ιεηηνπξγεί ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο ηνπ). Δπίζεο δηαλείκακε ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ν. Καξδίηζαο ηα 
πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ όια ηα πεηξάκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ην ΤΠΔΠΘ λα γίλνπλ ην 
ζρνι. έηνο 2006-07 ζηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία, δειαδή δηαιύκαηα ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ, δείθηεο, 
ρξσζηηθέο, δηεζεηηθό ραξηί, θιπ. 
 3. Πξνζθέξακε βνήζεηα ζηνλ ΤΔΦΔ ηνπ Γπκλαζίνπ Μεζεληθόια γηα λα ηαθηνπνηήζεη θαη λα 
θαζαξίζεη όξγαλα θαη ζπζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ην ζθνπό απηό πήγακε ζην Γπκλάζην 
Μεζεληθόια δύν θνξέο ζηηο 31/10 θαη 7/11/2006. Δπίζεο ηνπ εμεγήζακε ηε ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα 
κεξηθώλ εθ ησλ παιαηώλ νξγάλσλ πνπ δηέζεηε ζην εξγαζηήξηό ηνπ.  
 4. ηηο 15/11/2006 πξνζθέξακε βνήζεηα ζηελ ΤΔΦΔ ηνπ Γπκλαζίνπ – Λ.Σ. Μαηαξάγθαο Δ. 
Βπηηληώηε λα ηαθηνπνηήζεη θαη λα θαζαξίζεη όξγαλα θαη ζπζθεπέο ηνπ παιηνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, 
πνπ βξηζθόηαλ επί ζεηξά εηώλ ζε απνζεθεπηηθό ρώξν. Αλαρσξώληαο παξαιάβακε πνιιά παιηά όξγαλα 
θαη ζπζθεπέο ζην ΔΚΦΔ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε.  
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 5. ηηο 29/11/2006 πήγακε ζην 4
ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

2
νπ

 εξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ . Μηράιε ζηε δνθηκή ηνπ πεηξάκαηνο νγθνκέηξεζεο ηνπ μηδηνύ κε ηε 
ρξήζε ηνπ MultiLog.  
 6. ηηο 12/1 θαη ζηηο 20/2/2007 πήγακε ζην 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο 

ππεύζπλνπο ησλ .Δ.Φ.Δ. Υ. Μαληδηάξα θαη Α. Καξαΐζθν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο κεηά 
ηελ κεηαθόκηζε ζην λέν θηίξην ηνπ ζρνιείνπ. 
 7. ηηο 13/3/2007 πήγακε ζην Γπκλάζην θαη ζην ΓΔΛ Λενληαξίνπ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο 
θαζεγεηέο θι. ΠΔ04 ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ηνπο εμεγήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ, λα ηνπο δείμνπκε πσο 
γίλνληαη κεξηθά πεηξάκαηα, λα ηνπο δώζνπκε ην DVD ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο θαη λα ηνπο θαηαηνπίζνπκε 
ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελό ηνπ θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπο. 
 8. Δπηζθεθζήθακε ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ, γηα λα ελεκεξώζνπκε ηνπο δαζθάινπο γηα 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε απηό, θαζώο θαη γηα 
ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ πιηθώλ θαη νξγάλσλ ησλ ζρνιείσλ, ζηηο παξαθάησ 
εκεξνκελίεο: 
15/11/2006 ην Γεκνηηθό ρνιείν Μαηαξάγθαο,  
20/11/2006 ην 1

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Παιακά, ην 3

ν
 & 13

ν
 Καξδίηζαο θαη ην 5

ν
 & 16

ν
 Καξδίηζαο, 

21/11/2006 ην 10
ν
 & 18

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη ην 1

ν
 & 12

ν
 Καξδίηζαο, 

22/11/2006 ην 9
ν
 & 17

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη ην 4

ν
 Καξδίηζαο, 

23/11/2006 ην 6
ν
 & 20

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη ην 14

ν
 Καξδίηζαο, 

24/11/2006 ην 2
ν
 & 15

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη ην 8

ν
 Καξδίηζαο, 

23/2/2007 ην 1
ν
 & 2

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Μνπδαθίνπ, 

28/2/2007 ην Γεκνηηθό ρνιείν Βινρνύ, 
8/3/2007 ην 1

ν
, 2

ν
 & 3

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Παιακά, 

15/3/2007 ην 4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο, 

19/3/2007 ην 7
ν
 & 21

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο, 

 

V. 1. Γηαλείκακε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ Ν. Καξδίηζαο έλα CD (7672/30-8-2006/Γ.Γ.Δ. Ν. 

Καξδίηζαο/ ΔΚΦΔ κε ζέκα «CD ζρεηηθό κε ηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο») κε πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηελ 
πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο. Πεξηείρε εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, θύιια 
εξγαζίαο, θσηνγξαθηθό πιηθό, βίληεν θαη πνιιά άιια ρξήζηκα ζηνλ θαζεγεηή, πνπ δηδάζθεη Βηνινγία ζην 
Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. Σελ επηκέιεηα ησλ πεξηερνκέλσλ είρε ην ΔΚΦΔ Μαγλεζίαο (Γ. Οηθνλνκίδεο), πνπ 
είρε ηελ θαινζύλε λα καο δώζεη ηελ άδεηα λα δηαλείκνπκε ην πιηθό απηό θαη ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ καο. 
 2. ηηο 6/9/2606 δηνξγαλώζακε κία ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 
1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο (7865/1-9-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε 

εθπ/θώλ, θι. ΠΔ04, από ην ΔΚΦΔ Ν. Καξδίηζαο»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο ελεκεξώζεθαλ 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. Δπίζεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηα ζπκπεξάζκαηα 
πνπ πξνέθπςαλ από ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
Παλειιαδηθά θαη ζην Ν. Καξδίηζαο ην πεξαζκέλν ζρνιηθό έηνο.  
 3. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2006-07) θαη ηνπ 82427/Γ7/14-8-2006 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Σκήκα Σ’ Μειεηώλ/Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ 
ζηα Γπκλάζηα) δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ (3, 4 & 5/10/2006) ζην ρώξν ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ (8548/20-9-2006 & 8610/22-9-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). 
ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή, Υεκεία θαη Βηνινγία ζηα Γπκλάζηα  
αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην 
πξώην ηεηξάκελν θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ. Δπίζεο παξέιαβαλ από 
ην ΔΚΦΔ θπιιάδην κε ζεκεηώζεηο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο θαη κηα ζαθνύια κε όια 
ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
 4. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2006-07), ηνπ 82428/Γ7/14-8-2006/ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γεληθά Λύθεηα), ηνπ 
82431/Γ7/14-8-2006/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο & Υεκείαο 
γεληθήο παηδείαο ζηα ΔΠΑΛ θαη ΣΔΔ) θαη ηνπ 8337/15-9-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ, 
δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (24, 25 & 26/10/2006) ζην Δξγαζηήξην Φ.Δ. 
ηνπ 1

νπ
 ΣΔΔ Καξδίηζαο (9414 / 11-10-2006 / Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο / ΔΚΦΔ κε ζέκα 

«Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή θαη Υεκεία ζηελ Α′ Σάμε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ θαη 
Γεληθώλ Λπθείσλ, από ην ΔΚΦΔ»). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή θαη 
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Υεκεία ζηελ Α’ Σάμε ησλ ΔΠΑΛ θαη ησλ ΓΔΛ αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ επηά 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 πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, 
δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε θαιιηέξγεηα πξσηόδσσλ θαη ηξία ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα (κε pH 4, 7 θαη 10) γηα ην 
περάκεηξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 
 5. Από ηηο 27/11/2006 κέρξη ηηο 20/12/2006 έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηα απνγεύκαηα 
δέθα ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο δαζθάισλ, από πέληε γηα όζνπο δηδάζθνπλ ζηελ Δ’ θαη Σ’ Σάμε ην 
βηβιίν «Δξεπλώ θαη αλαθαιύπησ» (4817/14-11-2006/Γλζε Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο κε ζέκα 
«εκηλάξην εθπ/θώλ γηα ην κάζεκα “Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ”»). ηνπο δαζθάινπο δόζεθε ε επθαηξία λα 
δνθηκάζνπλ ηα πεηξάκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ζηνπο καζεηέο ηνπο, ηνπο 
δόζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηα “δύζθνια ζεκεία” πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πεηξάκαηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπο 
παξνπζηάζηεθε ην «βαιηηζάθη ηνπ δαζθάινπ» - έλα βαιηηζάθη εξγαιείσλ πνπ πεξηέρεη όια ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεηαζηεί ν δάζθαινο γηα λα θάλεη όια ηα πεηξάκαηα ησλ βηβιίσλ θπζηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ – πνπ ήηαλ ηδέα 
ηνπ απνζπαζκέλνπ ζην ΔΚΦΔ δαζθάινπ Η. Νηειή. Οη δάζθαινη απνρσξώληαο από ην ζεκηλάξην έπαηξλαλ 
γηα ην ζρνιείν ηνπο βηβιηνδεηεκέλεο ζεκεηώζεηο, ζπλνδεπόκελεο από CD, πνπ ήηαλ πξαθηηθέο νδεγίεο γηα 
ηα πεηξάκαηα.     
 6. Από ηηο 19/12/2006 κέρξη ηηο 21/12/2006 δηνξγαλώζακε ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηξεηο 
ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04 (11317/29-11-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο / 
ΔΚΦΔ), πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηα ζρνιεία ηνπο, κε πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηα όξγαλα κέηξεζεο. Οη 
θαζεγεηέο κε θύιια εξγαζίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην ΔΚΦΔ θαη ηνπο δηαλεκήζεθαλ, εθπαηδεύηεθαλ - 
πεηξακαηίζζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ ηξνθνδνηηθώλ πςειώλ θαη ρακειώλ ηάζεσλ, πνιπκέηξσλ,  
παικνγξάθσλ θαη γελλεηξηώλ ζπρλνηήησλ. Φεύγνληαο από ηε ζπλάληεζε ηνπο δηαλεκήζεθε CD, 
παξαγσγήο ΔΚΦΔ Καξδίηζαο, κε πεξηερόκελα πνπ αλαθέξνληαη ακέζσο παξαθάησ. 
 7. Γεκηνπξγήζακε ζην ΔΚΦΔ έλα CD, επηκειεζήθακε ην εμώθπιιό ηνπ θαη ην ηππώζακε ζε 
αληίηππα, όζα θαη νη θαζεγεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο ζπλαληήζεηο από 19-21/12/2006, κε πεξηερόκελν 
επηά θαθέινπο, σο εμήο: ν 1

νο
 ηα πεξηερόκελα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο, ν 2

νο
 ην πξόγξακκα 

Modellus ζηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε, ν 3
νο

 νδεγίεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ζην 
Γπκλάζην από ηνλ ζρνιηθό ζύκβνπιν Η. Βιάρν, ν 4

νο
 πεηξάκαηα Βηνινγίαο θ.ά. από ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ 

ΔΚΦΔ Ν, Μαγλεζίαο Γ. Οηθνλνκίδε, ν 5
νο

 ην ηαμίδη ηνπ Αιέμαλδξνπ από ην ΔΚΦΔ Ν. Μεζζελίαο, ν 6
νο

 
πιήζνο πιεξνθνξηώλ γηα όξγαλα κέηξεζεο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη από ην ΔΚΦΔ Ν. Σξηθάισλ θαη ν 
7

νο
 ηα πεξηερόκελα ηνπ ζπλνδεπηηθνύ CD ηνπ MultiLog. 

 8. ηηο 16 & 17/1/2007 δηνξγαλώζακε ζην ΔΚΦΔ δύν ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο θαζεγεηώλ 
θι. ΠΔ04 (11905/15-12-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηα 
Γεληθά Λύθεηα, κε πεηξάκαηα ζρεηηθά κε θαιιηέξγεηεο κηθξννξγαληζκώλ θαη αλάπηπμεο δπκνκπθήησλ ζηε 
καγηά. Οη θαζεγεηέο κε θύιια εξγαζίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην ρνιηθό ύκβνπιν θαη ην ΔΚΦΔ 
Μαγλεζίαο θαη ηνπο δηαλεκήζεθαλ, εθπαηδεύηεθαλ θαη πεηξακαηίζζεθαλ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα. 
 9. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2006-07) θαη ηνπ 82427/Γ7/14-8-2006 /ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Σκήκα Σ’ Μειεηώλ/Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ 
ζηα Γπκλάζηα) δηνξγαλώζακε ηξεηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ (23, 24 & 25/1/2007) ζην ρώξν 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ (11906/15-12-2006/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). ηηο 
ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή, Υεκεία θαη Βηνινγία ζηα Γπκλάζηα  αζθήζεθαλ 
ζηε ρξήζε ησλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην δεύηεξν 
ηεηξάκελν θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ. Δπίζεο παξέιαβαλ από ην 
ΔΚΦΔ όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζην ζρνιείν ηνπο ηεο άζθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ. 
 10. Γεκηνπξγήζακε ζην ΔΚΦΔ έλα DVD (4,2GB), επηκειεζήθακε ην εμώθπιιό ηνπ θαη ην 
δηαλείκακε ζε όια ηα ΔΦΔ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ν. Καξδίηζαο (1553/27-2-2007/Γ.Γ.Δ. Ν. Καξδίηζαο/ 
ΔΚΦΔ κε ζέκα «Απνζηνιή DVD από ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο ζηα εξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ζρνιείσλ») κε βηβιία, 
παξνπζηάζεηο, θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο θαη βίληεν ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 
 11. ηηο 16/4/07 ζηείιακε κε e-mail ζε όια ηα ΓΔ.Λ. ηνπ Ν. Καξδίηζαο, πνπ πήξαλ ΔΦΔ από 
ην ΔΠΔΑΔΚ, έλα θπιιάδην (ζεκεηώζεηο ζειηδνπνηεκέλεο, έηνηκεο γηα εθηύπσζε θαη βηβιηνδέηεζε) κε 
πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηε δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ ζηα εξγαζηήξηα Φ.Δ., ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή νκνηνκνξθία ζε όια ηα εξγαζηήξηα ηνπ λνκνύ. 
 12. ηηο 21/6/2007 δηνξγαλώζακε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 1

νπ
 ΔΠΑΛ - ΣΔΔ Καξδίηζαο 

κηα επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίνπ (4683/8-6-2007/Γ.Γ.Δ. Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), κε ζέκα: 
«Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε κέζνδν Project. Απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 
(project) ζε 4 Γπκλάζηα ηνπ Ν. Μαγλεζίαο.» ηε ζπλάληεζε εηζεγεηήο ήηαλ ν ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ04 θ. 
Μηράιεο Αλδξηώηεο θαη ζηνπο θαζεγεηέο δηαλεκήζεθαλ CD κε ην ζρεηηθό πξόγξακκα (από έλα CD γηα 
θάζε Γπκλάζην).  
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VI. 1. ηηο 6/11/2006 επηζθεθζήθακε ην 1
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ 

νθηώ κηθξνζθόπηα. ην ΔΦΔ ηνπ ζρνιείνπ θάλακε γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην θαη παξαηήξεζε θπηηάξσλ 
κε ηξία ηκήκαηα ηεο Α’ θαη δύν ηεο Γ’ Σάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ν. Πνηακίηνπ, . 
Καηζηανύλε θαη Γ. Μπέζζα.  
 2. ηηο 8/11/2006 θάλακε ζε πέληε ηκήκαηα ηεο Α’ θαη δύν ηεο Γ’ Σάμεο πεηξάκαηα Βηνινγίαο, 
όπσο θαη πξνεγνπκέλσο αλαθέξεηαη ζην ίδην ζρνιείν. Μεηά ην πέξαο ηνπ επηαώξνπ κεηαθέξακε ηα 
κηθξνζθόπηα ζην ΔΦΔ ηνπ παξαθείκελνπ 6

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο. 

 3. ηηο 10/11/2006 θάλακε πείξακα γλσξηκίαο κε ην κηθξνζθόπην θαη παξαηήξεζεο θπηηθνύ 
θπηηάξνπ ζε δύν ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 6

νπ
 Γπκλαζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ν. Ησάλλνπ. 

ηε ζπλέρεηα κεηαθέξακε ηα κηθξνζθόπηα ζην 4
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο. 

 4. ηηο 13/11/2006 θάλακε πείξακα γλσξηκίαο κε ην κηθξνζθόπην θαη παξαηήξεζεο θπηηθνύ 
θπηηάξνπ ζε έλα ηκήκα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 4

νπ
 Γπκλαζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Π. Σζίλα. Σα 

κηθξνζθόπηα παξέκεηλαλ ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 24/11/2006 γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα όια ηα ηκήκαηα ησλ Α’ 
θαη Γ’ Σάμεσλ θαη κεηά παξειήθζεζαλ από ηνλ Τπεύζπλν ΔΚΦΔ θαη επέζηξεςαλ ζην ΔΚΦΔ. 
 5. ηηο 29//11/2006 επηζθεθζήθακε ην ΔΚΦΔ Σξηθάισλ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ππεύζπλν 
θαη ηνπο απνζπαζκέλνπο εθεί εθπαηδεπηηθνύο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ παικνγξάθνπ 
θαη ην πείξακα ηεο ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ.  
 6. ηηο 11/12/2006 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Λώιε θαη . Γθηνύξε γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα ζηα θπζηθά.   
 7. ηηο 12/12/2006 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα Δ’ Σάμεο ηνπ 9

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Λ. Παπαγεσξγίνπ, Κ. Μνπιαηδίθν θαη Α. Σζάβαιν γηα λα θάλνπλ 
πεηξάκαηα ζηα θπζηθά.   
 8. ηηο 13/12/2006 καο επηζθέθζεθαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ’ 
Σάμεο, δύν ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Φεκκέλν θαη δύν ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πείξακα επαιήζεπζεο ηνπ λόκνπ ηνπ Hook. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νθηώ 
νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ αηόκσλ θαη ην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κεησπηθά. 
 9. ηηο 15/12/2006 καο επηζθέθζεθαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ άιια δύν ηκήκαηα ηεο Γ’ 
Σάμεο, δύν ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Φεκκέλν γηα πείξακα επαιήζεπζεο ηνπ 

λόκνπ ηνπ Hooke, όπσο πξνεγνπκέλσο 
 10. ηηο 18/12/2006 ήξζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β’ Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 

3
νπ

 ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα επίδεημεο ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαη δύν 
ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο κε ηελ ίδηα θαζεγήηξηα γηα πείξακα Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηε 

κέηξεζε κήθνπο, ρξόλνπ, κάδαο θαη δύλακεο. 
 11. ηηο 10/1/2007 ήξζε ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Β’ Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 3

νπ
 

ΣΔΔ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα επίδεημεο ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ.  
 12. ηηο 16/1/2007 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Αγλαληεξνύ, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ πιηθά γηα πεηξάκαηα θπζηθώλ ηεο Δ’ θαη η’ Σάμεο. ηελ Δ’ έγηλαλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ δαζθάισλ 
ηνπο Δ. Υηάκπνπ θαη Α. Εακπξαΐια θαη ζηελ Σ’ κε ηνλ δάζθαιό ηνπο Γ. Παιάληδα. 
 13. ηηο 19/1/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Δ’ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Απ. αθειιαξίνπ θαη Κ. Μνπιαζηώηε γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα ζηα 
θπζηθά.   
 14. ηηο 26/1/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα Δ’ Σάμεο, δύν ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Ρ. Σξηαληαθύιινπ θαη Κ. Σζηακαληά θαη έλα ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνύ κε ηνλ 
δάζθαιό ηνπο Β. Σζηώλα, γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα κεησπηθά (ζε νθηώ πάγθνπο) ζηνλ ειεθηξηζκό θαη 
επίδεημεο ζηε δηαζηνιή ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ.   
 15. ηηο 29/1/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Ζ. Σέιην. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νθηώ νκάδεο έθαλαλ κεηξήζεηο κήθνπο, κάδαο, όγθνπ, βάξνπο θαη 
ππθλόηεηαο. 
 16. ηηο 31/1/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Ζ. Σέιην. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νθηώ νκάδεο έθαλαλ έιεγρν δηαιπηόηεηαο δηαθόξσλ πιηθώλ ζε 
λεξό θαη αηζαλόιε θαζώο επίζεο θαη παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο %w/w θαη %w/v. 
 17. ηηο 1/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 θαη 15

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Π. Παπαρξήζηνπ θαη Κ. Φηιίππνπ γηα πεηξάκαηα, όπσο ζηηο 
26/1/07 πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  
 18. ηηο 2/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Ζ. Σέιην. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ κεηαηξνπή πγξνύ ζε αέξην θαη ην βξαζκό. Οη κεηξήζεηο 
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έγηλαλ από έλαλ καζεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζε κηιιηκεηξέ ραξηί 
έθαλαλ ηε ζρεηηθή γξαθηθή παξάζηαζε θαζώο θαη ηηο αλάινγεο παξαηεξήζεηο. 
 19. ηηο 6/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 
2

νπ
 ΓΔΛ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Δ. Γθαξαγθάλε. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο 

έθαλαλ νγθνκέηξεζε μηδηνύ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε επίδεημε θαη ηε βνήζεηα κηαο καζήηξηαο έγηλε ε ίδηα 
δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ηνπ MultiLog. 
 20. ηηο 7/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Δ’ Σάμεο ηνπ 10

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Η. Πξάληδηνπ θαη Β. Κνπηζηά γηα πεηξάκαηα, όπσο ζηηο 26/1/07 
πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  
 21. ηηο 8/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. Κξηπνύξε. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ νμέσλ (πεηξάκαηα Η 
θαη ΗΗ). Σα πεηξάκαηα έγηλαλ κε επίδεημε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. 
 22. ηηο 12/2/2007 επηζθέθζεθε ην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 ΓΔΛ Καξδίηζαο κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Αζαλαζόπνπιν. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο έθαλαλ ππνινγηζκό ηνπ 
ζπληειεζηή ηξηβήο νιηζζήζεσο ρξεζηκνπνηώληαο ζώκα πνπ νιίζζαηλε ζε θεθιηκέλν επίπεδν θαη ζηελ 
ζπλέρεηα κε επίδεημε έγηλε ε ίδηα δηαδηθαζία από ηνλ ππεύζπλν ΔΚΦΔ κε ηε ρξήζε ηνπ MultiLog. 
 23. ηηο 13/2/2007 πήγακε ζην 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο θαη βνεζήζακε ηνλ θαζεγεηή Α. Καξαΐζθν 

ζην πείξακα κε ηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα ζηελ Γ΄Σάμε ζεηηθήο θαηεύζπλζεο (ζε δύν ηκήκαηα). Οη καζεηέο 
ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ θαη ην πείξακα έγηλε κεησπηθά. 
 24. ηηο 14/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ 

θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ παξαηήξεζε κνλνθύηηαξσλ επθαξπσηηθώλ 
νξγαληζκώλ θαη δπκνκπθήησλ από παξαζθεπάζκαηα πνπ κόλνη ηνπο παξαζθεύαζαλ. Οη παξαηεξήζεηο 
έγηλαλ ζε δέθα κηθξνζθόπηα κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά κηθξνζθόπην.  
 25. ηηο 22/2/2007 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καιιηθσλίνπ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ 
ελλέα κηθξνζθόπηα, laptop, βηληενπξνβνιέα θαη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
πεηξακάησλ θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. ε κηα αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ κεηαηξέςακε ζε 
εξγαζηήξην ηνπνζεηώληαο ηα ζξαλία ζαλ πάγθνπο, θάλακε γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην θαη παξαηήξεζε 
θπηηάξσλ κε ηξία ηκήκαηα ηεο Α’, Β’ θαη Γ’ Σάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Αλαζηαζηάδε. 
ηε ζπλέρεηα κε ηνπο καζεηέο ηεο Β’ Σάμεο θάλακε παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο 
%w/w θαη %w/v θαζώο θαη παξαζθεπή θαη δηαρσξηζκό κηγκάησλ. Οη καζεηέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ήηαλ 
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ αηόκσλ. 
 26. ηηο 23/2/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ 

Καξδίηζαο κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. Κξηπνύξε. Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν 
αηόκσλ αλά κηθξνζθόπην, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 10 κηθξνζθόπηα γηα γλσξηκία κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ. πγρξόλσο έλα άιιν κηθξνζθόπην κε θάκεξα, πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε 
Ζ/Τ θαη βηληενπξνβνιέα, ηνπο έδεηρλε ηη αλακέλνληαλ λα παξαηεξήζνπλ θάζε θνξά.  
 27. ηηο 26/2/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Λώιε θαη . Γθηνύξε γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα ζηα θπζηθά. Οη 
καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ.  
 28. ηηο 27/2/2007 καο επηζθέθζεθε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα Σ’ Σάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Κξύαο 
Βξύζεοκε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Μ. Γηαλλέιν θαη Κ. Γθαξαγθάλε γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα όπσο ζηηο 26/2.  
 29. ηηο 28/2/2007 πήγακε ζην 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο θαη βνεζήζακε ηνλ θαζεγεηή Α. Καξαΐζθν 

ζην πείξακα ηεο νγθνκέηξεζεο ηνπ μηδηνύ κε ηελ ρξήζε ηνπ MultiLog ζε δύν ηκήκαηα ηεο Γ΄ Σάμεο ζεηηθήο 
θαηεύζπλζεο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ θαη ην πείξακα έγηλε κεησπηθά.  
 30. ηηο 28//2/2007 επηζθεθζήθακε ην ΔΚΦΔ Σξηθάισλ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ππεύζπλν 
θαη ηνπο απνζπαζκέλνπο εθεί εθπαηδεπηηθνύο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ηνπο δώζακε έλα DVD θαη 
επηζθεπάζακε θαη κηα ζπζθεπή Wimshurst ηνπ 1

νπ
 Γεκνηηθνύ Μνπδαθίνπ.  

 31. ηηο 1/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Δ’ Σάμεο ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ Καξδίηζαο 
κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Κ. Καηεκή θαη Γ. Νηθνιάνπ γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα κεησπηθά (ζε νθηώ πάγθνπο) 
ζηνλ ειεθηξηζκό θαη επίδεημεο ζηε δηαζηνιή ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ.   
 32. ηηο 7/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ 

Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα. Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ αλά 
κηθξνζθόπην, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 12 κηθξνζθόπηα γηα γλσξηκία κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη παξαηήξεζε 
παξαζθεπαζκάησλ. πγρξόλσο έλα άιιν κηθξνζθόπην κε θάκεξα, πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε Ζ/Τ θαη 
βηληενπξνβνιέα, ηνπο έδεηρλε ηη αλακέλνληαλ λα παξαηεξήζνπλ θάζε θνξά.  
 33. ηηο 9/3/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Γ. Κνπηζνύ, Β. Παλά θαη Β. σηεξνπνύινπ γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα 
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ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νθηώ νκάδεο θαη ηα πεξηζζόηεξα ησλ πεηξακάησλ 
έγηλαλ κεησπηθά.  
 34. ηηο 12/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ έμη ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο, ηέζζεξα από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Ζ. Σέιην. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ δηάζιαζε ηνπ θσηόο θαη αθνύ πήξαλ κεηξήζεηο κε κηα 
δηάηαμε ζηε ζπλέρεηα ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ ηελ εξγαζία ππνινγηζκνύ ησλ 
γσληώλ πξόζπησζεο θαη δηάζιαζεο. 
 35. ηηο 15/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 
2

νπ
 ΓΔΛ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Δ. Γθαξαγθάλε γηα πεηξάκαηα Υεκείαο. 

 36. ηηο 20/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο, ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ 
Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε γηα πεηξάκαηα ζηα κίγκαηα (παξαζθεπή θαη δηαρσξηζκόο) 
θαη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο (παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο). 
 37. ηηο 21/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ 

Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα γηα πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαηήξεζε 
κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ. Οη καζεηέο, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 12 κηθξνζθόπηα (ζε 6 πάγθνπο) 
γηα παξαηήξεζε θαη άιινπο δύν πάγθνπο γηα εηνηκαζία παξαζθεπαζκάησλ. Δπίζεο έλα κηθξνζθόπην κε 
θάκεξα ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε Ζ/Τ θαη βηληενπξνβνιέα θαη έδεηρλε ηα παξαζθεπάζκαηα πνπ εηνίκαδε ν 
ππεύζπλνο ΔΚΦΔ. 
 38. ηηο 22/3/2007 ήξζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α’ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 ΔΠΑΛ 

Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα κέηξεζε ηνπ pH δηαθόξσλ νπζηώλ κε περάκεηξν, 
περακεηξηθό ραξηί θαη δείθηεο. 
 39. ηηο 26/3/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηνπ 1

νπ
 Γεκνηηθνύ Μνπδαθίνπ, 

έλα ηεο Δ’ θαη έλα ηεο Σ’ Σάμεο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Νηόιθεξα, Π. Μπηξλάξα θαη Π. Σξπθέξε γηα λα 
θάλνπλ πεηξάκαηα πάλσ ζην «Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ» ησλ Σάμεώλ ηνπο. 
 40. ηηο 27/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο, δύν από ην 2

ν
 

Γπκλάζην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη άιια δύν από ην 5
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο Κ. Κξηπνύξε. Οη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ βάζεσλ θαη κε ηελ αλίρλεπζε 
ησλ αινγόλσλ. 
 41. ηηο 28/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ 

Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε γηα πεηξάκαηα Υεκείαο, όπσο θαη ηελ πξνεγνπκέλε. 
 42. ηηο 28/3/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 3

νπ
 Σ.Δ.Δ.  

Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο 
νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm θαη κε ηε ζε ζεηξά ζύλδεζε αληηζηάζεσλ, 
επηβεβαηώλνληαο πεηξακαηηθά ηνλ ηύπν γηα ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε. 
 43. ηηο 19/4/2007 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Μαηαξάγθαο, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ πιηθά γηα πεηξάκαηα θπζηθώλ ηεο Δ’ θαη η’ Σάμεο. ηελ Δ’ έγηλαλ κε ηε ζπλδξνκή ηεο δαζθάιαο 
ηνπο Δ. Γανύια θαη ζηελ Σ’ κε ηνλ δάζθαιό ηνπο Γ. Νηίγθα. 
 44. ηηο 20/4/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Γ. Κνπηζνύ, Π. Καληδά θαη Α. Παπαεπαγγέινπ γηα πεηξάκαηα ζεξκόηεηαο 
θαη ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε επηά νκάδεο θαη ηα πεξηζζόηεξα ησλ πεηξακάησλ 
έγηλαλ κεησπηθά.  
 45. ηηο 23/4/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Β’ Σάμεο 1

νπ
 θύθινπ ηνπ 3

νπ
 Σ.Δ.Δ.  

Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο 
νκάδεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm θαη κε ηε ζε ζεηξά ζύλδεζε αληηζηάζεσλ, 
επηβεβαηώλνληαο πεηξακαηηθά ηνλ ηύπν γηα ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε. 
 46. ηηο 26/4/2007 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Πξναζηίνπ, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ πιηθά γηα πεηξάκαηα θπζηθώλ ηεο Δ’ θαη η’ Σάμεο. ηελ Δ’ έγηλαλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ δαζθάισλ 
ηνπο Κ. Κσλζηαληάθνπ θαη Β. Παπαγηάλλε θαη ζηελ Σ’ κε ηνπο Αζ. Κνληνβνπλήζην θαη Β. Κάληα. 
 47. ηηο 27/4/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 4

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Ννύθν θαη . Γακάζθνπ γηα πεηξάκαηα ζηα νμέα, βάζεηο, άιαηα θαη 
νπηηθήο. 
 48. ηηο 3/5/2007 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Αξηεζηαλνύ, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ πιηθά γηα πεηξάκαηα θπζηθώλ ηεο Δ’ θαη η’ Σάμεο. ηελ Δ’ έγηλαλ πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ κε ηε 
ζπλδξνκή ηεο δαζθάιαο ηνπο Δ. Κώζηα θαη ζηελ Σ’ πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ κε ηε δαζθάια ηνπο 
Δ. Νανύκε. 
 49. ηηο 4/5/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 10

νπ
 

Γεκνηηθνύ Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Β. Βνινηνπνύινπ, Β. Παπαδεκεηξίνπ, Κ. Καληεξέ θαη Α. Ληαζή 
γηα πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
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 50. ηηο 7/5/2007 καο επηζθέθζεθαλ ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα Σ’ Σάμεο ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνύ 
Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Λώιε θαη . Γθηνύξε γηα λα θάλνπλ πεηξάκαηα ζηα νμέα θαη ηηο 
βάζεηο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ.  
 51. ηηο 11/5/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ’ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Ρ. Σξηαληαθύιινπ θαη Κ. Σζηακαληά γηα πεηξάκαηα ζηνλ ήρν, ζην θσο 
θαη κεραληθήο. Οη καζεηέο πεηξακαηίζζεθαλ ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 52. ηηο 14/5/2007 επηζθέθζεθαλ ην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Δ’ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 θαη 21

νπ
 

Γεκνηηθνύ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. αθειιαξίνπ, Β. Σζηώλα θαη Κ. Μνπιαζηώηε γηα 
πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ. Οη καζεηέο πεηξακαηίζζεθαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 εκεηώλεηαη όηη ζην ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ απνζπαζζεί 
σο ζπλεξγάηεο ν Ησάλλεο Νηειήο, Γάζθαινο - Φπζηθόο (εμ’ νινθιήξνπ από 12-9-06 κε ηελ 3325/29-8-2006 
Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο), ε Μπξηώ Σζηνύθα, Φπζηθόο & ε Διέλε Γθαξαγθάλε, 
Υεκηθόο (γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα από 26-9-06 κε ηελ 9582/18-10-2006 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο).  
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