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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 ηελ Π/ζκηα Δθπ/ζε θαη απνζπάζζεθε δάζθαινο ζην ΔΚΦΔ ην ζρνιηθό έηνο 2007-08. 
 

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

θαη ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. πλδηνξγαλώζακε κε ηε ρνιηθή 
ύκβνπιν θι. ΠΔ04 εθδήισζε γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (γηα πξώηε θνξά ζηελ Καξδίηζα). 
 

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 2007-08, γηα ηελ 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, 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, Γεληθώλ Λπθείσλ θαη 
ΔΠΑΛ-ΣΔΔ. Γαλείζακε ζε κεγάιν αξηζκό ζρνιείσλ όξγαλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, απνζύξακε άρξεζηεο θαη δηαζέζακε λέεο 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 γίλεηαη ην κάζεκα  Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηνπ Α´ εμακήλνπ. 
 

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

θαη Σ.Δ.Δ.) θαη δαζθάισλ ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ, ζην 1
ν
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο θαη ζην ΓΔΛ Παιακά, όπνπ όινη 

ελεκεξώζεθαλ, είδαλ ηα πιηθά θαη πεηξακαηίζζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
ζηνπο καζεηέο ηνπο βάζεη ησλ νδεγηώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ.  
 

VI. Κάλακε πεηξάκαηα ζε εθαηόλ είθνζη ηέζζεξα ηκήκαηα καζεηώλ, 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. 
 
 

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, ΓΔΛ θαη ΣΔΔ - ΔΠΑΛ ηνπ λνκνύ θαη ζπλεξγαζηήθακε γηα ηελ δηαδηθαζία 
επηινγήο ππεπζύλνπ ΔΦΔ, ζύκθσλα κε ην  81704/Γ7/20-7-07/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Σκ. Σ´ Μειεηώλ. Ζ 
δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε ηελ απνζηνιή εγγξάθνπ από ηελ Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην 
ΤΠΔΠΘ (1393/13-2-2008/ΓΓΔ Ν. Καξδίηζαο κε ζέκα: «Δπηινγή ΤΔΦΔ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ Ν. 
Καξδίηζαο»). 
 2. ηηο 20/9/2007 ζηείιακε ζηα ζρνιεία e-mail κε ηα ζρεηηθά έληππα θαη έγγξαθα θαη 
ππελζπκίδακε ζηνπο ΤΔΦΔ ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα εηνηκάζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ζην Γ/ληή ηνπ 
ζρνιείνπ ηνπο ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2007-08.  

3. Μεηά από ζπλεξγαζία καο κε ηελ Π/ζκηα Δθπ/ζε απνζπάζζεθε ζην ΔΚΦΔ δάζθαινο 
(3790/7-9-2007 Απόθαζε ηνπ Γ/ληή 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. 

4. Με ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ αξρίζακε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηνλ 
απνινγηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2007-08, πνπ έζηειλαλ νη ΤΔΦΔ. 
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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 θαη ζηε ρνιηθή ύκβνπιν θι. ΠΔ04 κε e-mail θαη εγγξάθσο ζηηο 9/6/08 (5534/9-6-2008/ΓΔ 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 (θαη βηβιηνδεηήζακε κε ζπηξάι), πνπ 
ππνβάιιακε ζην Γ/ληή ηεο Γ.Δ. Ν. Καξδίηζαο, ζηελ Πξντζηακέλε Γξαθείνπ ηεο Γ.Δ. Ν. Καξδίηζαο, ζηε 
ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 γηα ην Ν. Καξδίηζαο θαη ζην Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. Σηο απνινγηζηηθέο 
εθζέζεηο θαηαρσξίζακε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην δηαδίθηπν.    

 

ΙΙ. 1. ηηο 7, 10 & 12/9/2007 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ επηκνξθσηήο ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04 

ζηα λέα δηδαθηηθά παθέηα ηνπ Γπκλαζίνπ («Σαρύξπζκα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΔΠΠ - ΑΠ θαη ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα»). Ζ επηκόξθσζε έγηλε ζην 4ν 
Γπκλάζην Καξδίηζαο θαη νξγαλώζεθε από ην ΠΔΚ Λάξηζαο.  
 2. Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ θαη ν απνζπαζκέλνο δάζθαινο ήηαλ εηζεγεηέο ζε ζεκηλάξην, πνπ 
έγηλε ζην Κ.Π.Δ. Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ζ ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ» θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μνπδάθη από 30/11/2007 έσο 2/12/2007. πκκεηείρακε κε ζέκαηα: «Πεηξάκαηα θαη 
θαηαζθεπέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπέο ηεο από κηα κνξθή ζε άιιε» θαη «Ζ δηδαζθαιία 
ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν» αληίζηνηρα. πκπιεξσκαηηθά κε ηηο εηζεγήζεηο  
παξνπζηάζακε πεηξάκαηα, πνπ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ. 
 3. ηηο 1 & 2/12/2007 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ παξαθνινύζεζε ην 16

ν
 Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην 

Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ κε ζέκα: «Ζ Γηδαζθαιία ηεο Υεκείαο Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ» ζην ακθηζέαηξν 
“Αζήλα 8.84” ζην Γθάδη. 

4. ηηο 4/12/2007 δεκνζηεύηεθε εθηελέο άξζξν ζηνλ ηνπηθό Σύπν ζρεηηθό κε ηε λέα ηζηνζειίδα 
ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο.  
 5. ηηο 21 & 22/2/2008 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ παξαθνινύζεζε ηελ ελεκεξσηηθή / επηκνξθσηηθή 
δηεκεξίδα γηα ηνπο ππεπζύλνπο ΔΚΦΔ ζηελ Αζήλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα Γαιάηεηα 
αξάληε (θηίξην ΤΠΔΠΘ) θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ Ν. Φηιαδέιθεηαο. 

6. ηηο 8/3/2008 δεκνζηεύηεθε άξζξν ζηνλ ηνπηθό Σύπν ζρεηηθό κε ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 
ησλ δαζθάισλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΔΚΦΔ Καξδίηζαο.  
 7. Από 20 έσο 23/3/2008 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ παξαθνινύζεζε ην 12

ν
 Παλειιήλην πλέδξην 

Φπζηθήο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ κε ζέκα: «Ζ Φπζηθή ζηε δσή καο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 
Καβάια. ην πλέδξην απηό ήηαλ θαη εηζεγεηήο κε εηζήγεζε ζρεηηθή κε δηδαθηηθή πξόηαζε γηα εξγαζηεξηαθή 
ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαηξνπώλ ηεο από κηα κνξθή ζε άιιε. 

8. ηηο 15/5/2008 δηνξγαλώζακε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04, Δθδήισζε 
γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Ζ εθδήισζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 1

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο (ην πξσί) θαη  ζην 

Παπζίιππν (ην απόγεπκα), πεξηιάκβαλε πεηξάκαηα θαη ζεαηξηθά δξώκελα από καζεηέο θαη εηζεγήζεηο από 
Δθπαηδεπηηθνύο. Δίρε επηπιένλ θαη δύν πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, ηελ Β. Υξεζηίδνπ από ην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαιίαο θαη ηνλ Α. Καζζέηα πγγξαθέα-Φπζηθό. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Δθδήισζεο θαη ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο ρνι. πκβνύινπ, ζπγθεληξώζεθαλ νη εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηώλ, νη νδεγίεο εθηέιεζεο 
πεηξακάησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ κε πεηξάκαηα θαη θσηνγξαθίεο θαη εθδόζεθε κε ην πιηθό απηό έληππν, πνπ 
ζα εθηππσζεί θαη ζα δηαλεκεζεί ζε όια ηα ζρνιεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ λ. Καξδίηζαο κε ηελ έλαξμε ηεο 
επόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

9. ηηο 13 & 16/5/2008 δεκνζηεύηεθαλ ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξα ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε. 
ηηο 13 Μαΐνπ γηα ηελ εθδήισζε πνπ επξόθεηην λα γίλεη θαη ην πξόγξακκά ηεο θαη ζηηο 16 εθηελή 
δεκνζηεύκαηα γηα ηα όζα είραλ γίλεη ζηελ εθδήισζε.  

 

ΙΙΙ. 1. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ 91087/Γ7/21-8-07/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Σκ. Σ´ Μειεηώλ θαη 

κεηά από ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 ζηείιακε ζηα ρνιεία ηνπ λνκνύ ην έγγξαθν 8097/3-9-
2007/ΓΓΔ Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ04, πνπ ζθνπό 
είρε λα νξηζζεί κέξα θαη ώξεο πνπ νη θαζεγεηέο θι. ΠΔ04 ηνπ θάζε ρνιείνπ λα κπνξνύλ λα θαινύληαη ζε 
ζπλεξγαζία από ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 θαη ην ΔΚΦΔ, γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, ρσξίο λα 
παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. 
 2. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2007-2008) θαη ηνπ 81709/Γ7/20-7-2007/ΤΠΔΠΘ/ 
Γλζε ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηα 
ΣΔΔ - ΔΠΑΛ) θαζνξίζακε ηα πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό έηνο 2007-08 ζηα ΔΠΑΛ θαη 
ΣΔΔ (8624/19-9-2007/ΓΓΔ Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη 
Υεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηα ΣΔΔ - ΔΠΑΛ»). 
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 3. ηηο 4, 19 & 26/9/2006 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, θαζεγεηή, ηεηξάδηα εξγαζηεξίνπ θαη εξγαζηεξηαθνύο νδεγνύο) 
αλαλεώλνληαο θαη εκπινπηίδνληαο έηζη ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΦΔ. 
 4. Από ηηο 4/9/2007 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 από ηηο 15/11/2007 απνζύξακε ηελ ηζηνζειίδα αληηθαζηζηώληαο ηελ κε 
λέα, πνπ είλαη ζεκαληηθά πην γξήγνξε, πην νινθιεξσκέλε θαη πην θαιαίζζεηε από ηελ πξνεγνύκελε  
 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, ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο όηαλ ππήξραλ αιιαγέο ζηε 
ζύλζεζε ησλ επηηξνπώλ παξαιαβήο νξγάλσλ ηνπ ζρνιείνπ, θιπ. Γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνπο ΤΔΦΔ ησλ 
ΓΔΛ, κε ηε δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζηα λέα εξγαζηήξηα από ΔΠΔΑΔΚ, ζπληάμακε έληππν κε ζρεκαηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο θαη θσηνγξαθίεο ησλ ληνπιαπηώλ θαη ινηπώλ ρώξσλ ηνπ ΔΦΔ θαη ηνπο ην ζηείιακε κε e-
mail ζηηο 4-10-08. 
   

IV. 1. Από ηελ 1/11/2007 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 Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηνπ Α´ εμακήλνπ.  
 2. Γαλείζακε πιηθά, από ην ΔΚΦΔ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηα 
ζρνιεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 1

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο (25-2-08), 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο (14-5-08), 1

ν
 Δζπεξηλό 

ΔΠΑΛ Καξδίηζαο (4-2-08), 3
ν
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο (10-10-07), 1

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (23-11-07, 22-1-07), 2

ν
 

Γπκλάζην Καξδίηζαο (28-2-08), 3
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (10-12-07, 4-4-08), 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (28-11-

07), 6
ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (9-10-07, 22-1-07, 5-2-08), 7

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο (14-12-07, 22-1-08, 27-3-

08, 15-4-08), Γπκλάζην Καξδίηζνκαγνύιαο (4-3-08), 1
ν
 Γπκλάζην νθάδσλ (9-10-07), 1

ν
 Γπκλάζην Παιακά 

(6-11-07), 2
ν
 Γπκλάζην Μνπδαθίνπ (30-10-07, 6-11-07), Γπκλάζην Κέδξνπ (8-4-08), Γπκλάζην Μεζεληθόια 

(9-10-07), ΔΠΑΛ νθάδσλ (8-10-07), θαζώο επίζεο θαη ζηo ΣΔΗ Λάξηζαο / Παξάξηεκα Καξδίηζαο / Σκήκα 
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (10 κηθξνζθόπηα από 28-9-05 έσο 7-12-07, 21-3-08). 
 3. πλεξγαζηήθακε ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ΤΔΦΔ ηνπ Γπκλαζίνπ Αγλαληεξνύ 
Γ. Φηιίππνπ ζηηο 4/10/2007 γηα ηνλ ηξόπν ηαθηνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ΔΦΔ. 
 4. ηηο 18/10, 1 & 22/11/2007 κεηαβήθακε ζην ΓΔΛ Φαλαξίνπ θαη πξνζθέξακε βνήζεηα ζηνπο 
ΤΔΦΔ ηνπ ΓΔΛ Β. Βαζηιείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Α. Σζηάηα λα μεθαζαξίζνπλ θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο 
ρεκηθέο νπζίεο θαη λα νξγαλώζνπλ ηελ δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ ζηηο ληνπιάπεο ηνπ ΔΦΔ. 
 5. Δπηζθεθζήθακε ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ, γηα λα ελεκεξώζνπκε ηνπο δαζθάινπο θαη 
ηνπο Γ/ληέο ηνπο 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. 
Δπίζεο ηνπο θάλακε επίδεημε ηεο ζπιινγήο “Βαιηηζάθη Πεηξακάησλ”, πνπ επηκειήζεθε ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο 
θαη πεξηιακβάλεη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο νη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ην λέν βηβιίν “Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ” ησλ Δ´ θαη Σ´ ηάμεσλ.  
Οη επηζθέςεηο έγηλαλ ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: 
10/9/2007 ην 5

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο,  

21/9/2007 ην Γεκνηηθό ρνιείν ηαπξνύ, 
5/10/2007 ην Γεκνηηθό ρνιείν Πύξγνπ Κηεξίνπ θαη ην Γεκνηηθό ρνιείν Ηηέαο, 
8/10/2007 ην Γεκνηηθό ρνιείν Καιιίζεξνπ θαη ην Γεκνηηθό ρνιείν Καιιηθσλίνπ, 
 6. ηηο 16/1/2008 κεηαβήθακε ζην ΔΠΑΛ Παιακά θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ΤΔΦΔ Υ. 
Μαληόπνπιν θαη ηνλ Γ/ληή Β. ηεθαλόπνπιν γηα ηε δεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ζην ζρνιείν. 
 7. ηηο 14/2/2008 κεηαβήθακε ζην Γπκλάζην Κέδξνπ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ΤΔΦΔ . 
Γεκόπνπιν θαη ηνλ Γ/ληή γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ. 
 8. ηηο 19/2/2008 κεηαβήθακε ζην 1

ν
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ΤΔΦΔ Α. 

Λάληδν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ. 
 9. ηηο 7/3/2008, κεηά από ζπλελλόεζε κε ην Γ/ληή ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο Ζ. 
Καπέια, επήγακε ζην εξγνηάμην ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη ζπλεξγαζηήθακε επί ηόπνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΔΦΔ. 
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10.  ηηο 7 & 10/3/2008 κεηαθέξακε θαη παξαδώζακε ζηνλ θ. Κ. Παπαζαλαζίνπ Υεκηθό 
Μεραληθό ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γήκνπ Καξδίηζαο θνπηηά κε άρξεζηεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απνζύξακε 
από ηα Γπκλάζηα Κέδξνπ θαη Μαηαξάγθαο. 
 11. ηηο 13/3/2008, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε Γ/ληξηα . Κάκπα, επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην 
Μαηαξάγθαο θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηελ ΤΔΦΔ Δ. Βπηηληώηνπ ζην μεθαζάξηζκα ησλ νξγάλσλ, ζπζθεπώλ 
θαη πιηθώλ Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο, πνπ ππήξραλ ζηελ απνζήθε ηνπ ζρνιείνπ. Παξαιάβακε αξθεηά 
πιηθά πνπ δηαζέζακε ζην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο, πνπ πξνζπαζεί λα νξγαλώζεη λέν ΔΦΔ (ρώξν - πιηθά).

 12. ηηο 13/3/2008 κεηαβήθακε ζην 5
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ 

Γ/ληή ηνπ Β. Κσηνύια γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ΔΦΔ. 
 13. ηηο 13 & 14/3/2008 κεηαβήθακε ζην 4

ν
 Γπκλάζην Καξδίηζαο κεηαθέξνληαο γπάιηλα ζθεύε 

Υεκείαο θαη ζεηξά ρεκηθώλ νπζηώλ, πξνπιάζκαηα αλζξσπίλνπ ζώκαηνο θαη απηηνύ, θ.ά. γηα ην λέν ΔΦΔ 
πνπ εηνηκάδνπλ. 
 14. ηηο 30, 31/3 & 1/4/2008 μαλαπήγακε ζην 5

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη εξγαζηήθακε 

νξγαλώλνληαο ηνλ ρώξν ηνπ ΔΦΔ, θαζαξίδνληαο, ζπληεξώληαο θαη δηεπζεηώληαο όξγαλα θαη ζπζθεπέο. 
 15. ηηο 14/4/2008 κεηαβήθακε ζην ΓΔΛ Παιακά θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο ΤΔΦΔ Α. 
Βειεζηώηε θαη Δ. Καιατηδαλησλάθε γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ ησλ εξγαζηεξίσλ. 
 16. ηηο 16/4/2008 επηζθεθζήθακε ην 8

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη είρακε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δαζθάινπο ησλ Δ’ θαη Σ’ Σάμεσλ γηα πεηξάκαηα νπηηθήο. 
 17. ηηο 10//6/2008 επηζθεθζήθακε ην ΔΚΦΔ Σξηθάισλ θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνλ ππεύζπλν 
Α. Αξηζηείδε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξνθνδνηηθώλ πςειώλ θαη ρακειώλ ηάζεσλ.  
 18. ηηο 23/6/2008 πήγακε ζην ΓΔΛ Παιακά θαη ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο ΤΔΦΔ Α. Βειεζηώηε 
θαη Δ. Καιατηδαλησλάθε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ ησλ εξγαζηεξίσλ 
Φ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ. 
 

V. 1. ηηο 7, 10 & 12/9/07 έγηλε ζην 4ν Γπκλάζην Καξδίηζαο επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ 

ΠΔ04 γηα ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα ηνπ Γπκλαζίνπ. ε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ επηκνξθώζεθαλ ζηα 
«Σαρύξπζκα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΔΠΠ-ΑΠ 
θαη ηα λέα δηδαθηηθά παθέηα» δηαλείκακε από έλα CD, πνπ εηνίκαζε ε ΠΑΝΔΚΦΔ θαη αλαπαξαγάγακε εκείο  
κε πεξηερόκελν: α) όια ηα ινγηζκηθά ησλ καζεκάησλ Φ.Δ., πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα λέα βηβιία θαη δελ 
δηαλεκήζεθαλ καδί κ’ απηά ζηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, β) όια ηα λέα βηβιία Φ.Δ. θαζεγεηή, καζεηή, 
εξγαζηεξηαθό νδεγό θαη ηεηξάδην εξγαζηεξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη γ) όιν ην ζρεηηθό επηκνξθσηηθό 
πιηθό, όπσο δηαλεκήζεθε από ην Π.Η. ζηνπο επηκνξθσηέο. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνκεζεύηεθαλ όινη νη 
θαζεγεηέο, πνπ δηδάζθνπλ ζηα Γπκλάζηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο (άξα εκκέζσο θαη ηα ζρνιεία ηνπο) - θαη 
όρη κόλνλ απηνί - εγθαίξσο ην απαηηνύκελν πιηθό γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην κάζεκά ηνπο.   
 2. ηηο 1 & 2/10/2007 ζπλδηνξγαλώζακε κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 δύν ζπγθεληξώζεηο 
θαζεγεηώλ [Λπθείσλ ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ θαη Γπκλαζίσλ ζηε βηβιηνζήθε] ζην 1

ν
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο 

(26/24-9-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. ρνι. πκβνύισλ κε ζέκα «Υαηξεηηζκόο - Πξόζθιεζε θαζεγεηώλ 
ΠΔ04»). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο γλσξίζηεθαλ κε ηε λέα ρνιηθή ύκβνπιν, ελεκεξώζεθαλ 
γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο, 
ζπδήηεζαλ γηα ηα λέα βηβιία, αληάιιαμαλ απόςεηο γηα ηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο, θηι.   
 3. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνι. έηνο 2007-08), ηνπ 81707/Γ7/20-7-2007/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/ 
Σκήκα Σ’ Μειεηώλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γεληθά Λύθεηα), ηνπ 81709/ 
Γ7/20-7-2007/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Σκήκα Σ’ Μειεηώλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο θαη Υεκείαο γελ 
παηδείαο ζηα ΣΔΔ-ΔΠΑΛ), θαη ηνπ 8624/19-9-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ηεο 
Φπζηθήο θαη Υεκείαο γεληθήο παηδείαο ζηα ΣΔΔ-ΔΠΑΛ) δηνξγαλώζακε ζηηο 8/10/2007 κηα ζπγθέληξσζε 
θαζεγεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ (9103/2-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηελ Α' Σάμε ησλ 
ΓΔΛ θαη ησλ ΔΠΑΛ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηελ Α′ Σάμε αζθήζεθαλ 
ζηε ρξήζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο κε ηελ νπνία κειεηάκε ηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε. 
ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί 8 πάγθνη κε αληίζηνηρεο δηαηάμεηο [ειεθηξηθνύο ρξνλνκεηξεηέο θαη 
ακαμίδηα] γηα ην ζθνπό απηό. 
 4. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2007-2008) θαη ηνπ 81705/Γ7/20-7-2007/ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Σκήκα Σ’ Μειεηώλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα), 
δηνξγαλώζακε κηα ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ (9/10/2007) ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ 
(9102/2-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ 
δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηε Β' θαη Γ' Σάμε ησλ Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ 
δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηηο Β' θαη Γ' Σάμεηο αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο κε ηελ νπνία 
κειεηάκε ηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί νθηώ πάγθνη κε αληίζηνηρεο 
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δηαηάμεηο [ειεθηξηθνύο ρξνλνκεηξεηέο θαη ακαμίδηα] γηα ην ζθνπό απηό. Δπίζεο ζηνπο θαζεγεηέο κνηξάζηεθε 
έληππν πιηθό ζρεηηθό κε ηελ πξναλαθεξόκελε εξγαζηεξηαθή άζθεζε.  
 5. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 16/10/2007 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (9281/5-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηελ Α' Σάμε ησλ 
Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηελ Α' Σάμε αζθήζεθαλ ζηηο 4 
πξώηεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ζηνπο καζεηέο ηνπο. 
ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί ηξεηο πάγθνη γηα ηηο αζθήζεηο 1 & 2, δύν πάγθνη γηα ηελ 7 θαη άιινη ηξεηο 
γηα ηελ 10. 
 6. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηεο Τ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΤΠΔΠΘ (Λεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2007-2008) θαη ηνπ 81707/Γ7/20-7-2007/ΤΠΔΠΘ/ 
ΔΠΔΓ/Σκήκα Σ’ Μειεηώλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γεληθά Λύθεηα), 
δηνξγαλώζακε ζηηο 22/10/2007 κηα ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γεληθώλ Λπθείσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ 
(9562/12-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, 
πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηηο Β' θαη Γ' Σάμεηο ησλ ΓΔΛ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ 
δηδάζθνπλ Βηνινγία αζθήζεθαλ ζε όιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ 
ζρνιηθό έηνο ζηνπο καζεηέο ηνπο. ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί πέληε πάγθνη κε 10 κηθξνζθόπηα θαη 
άιινη ηξεηο κε δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο θαη άιια πιηθά.  
 7. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 23/10/2007 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (9564/12-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηελ Γ' Σάμε ησλ 
Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηελ Γ' Σάμε αζθήζεθαλ ζηηο 3 
πξώηεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ζηνπο καζεηέο ηνπο. 
ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί έμη πάγθνη κε κηθξνζθόπηα, laptop-βηληενπξνβνιέα θαη δηαθαλνζθόπην.  
ηνπο θαζεγεηέο δόζεθαλ κόληκα παξαζθεπάζκαηα κε βαθηήξηα θαη δηάθνξα άιια πιηθά, πνπ ρξεηαδόηαλ ν 
θαζέλαο γηα ην ζρνιείν ηνπ. 
 8. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 30/10/2007 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (9825/19-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία ζηε Β' Σάμε ησλ 
Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία ζηε Β' Σάμε αζθήζεθαλ ζηηο 2
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, 
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 αζθήζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ νδεγνύ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ζηνπο 

καζεηέο ηνπο, θαζώο θαη ζε άιιεο 4 εθαξκνγέο από ην βηβιίν ηνπ καζεηή (απόζηαμε, θπγνθέληξηζε, θηι). 
ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί νθηώ πάγθνη γηα ην ζθνπό απηό θαη ζηνπο θαζεγεηέο δόζεθαλ δηάθνξα 
πιηθά γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αζθήζεηο ζηα ζρνιεία ηνπο. 
 9. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 6/11/2007 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (9972/24-10-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηε Β' θαη ζηε Γ' 
Σάμε ησλ Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηηο Β' θαη Γ' Σάμεηο 
αζθήζεθαλ ζην λόκν ηνπ Hook, ζηελ αξρή ηνπ Αξρηκήδε θαη ζηε ζύλζεζε δπλάκεσλ. Πξνο ηνύην είραλ 
πξνεηνηκαζηεί ηξεηο πάγθνη κε πέληε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ λόκνπ ηνπ Hook, δύν γηα ηε ζύλζεζε 
νκόξξνπσλ, αληίξξνπσλ θαη θαζέησλ δπλάκεσλ θαη άιινη ηξεηο γηα ηελ άλσζε κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 
εθδνρέο πεηξακαηηθήο επαιήζεπζεο ηεο αξρήο ηνπ Αξρηκήδε. ηνπο θαζεγεηέο δόζεθαλ θαη πξόζζεηα 
έληππα κε πιεξνθνξίεο γηα ην πείξακα ηεο επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο.  
 10. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §3, δηνξγαλώζακε ζηηο 19/11/2007 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ (10638/7-11-2007/ΓΓΔ 
Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία 
ζηα ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία είδαλ όιεο ηηο αζθήζεηο, 
πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. ε ελλέα πάγθνπο είρακε πξνεηνηκάζεη έληεθα 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Πξνο ηνύην εθηόο ησλ εξγαζηεξηαθώλ πιηθώλ Υεκείαο ρξεζηκνπνηήζακε laptop, 
βηληενπξνβνιέα θαη MultiLog. 
 11. ηηο 10/12/2007 ε ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ04 δηνξγάλσζε ζεκηλάξην Βηνινγίαο ζην ΔΚΦΔ κε 
ζέκα «Σερληθέο Γελεηηθήο Μεραληθήο» θαη πξνζθεθιεκέλν νκηιεηή ηνλ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Βηνρεκείαο - 
Βηνηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θ. Κ. Μαζηόπνπιν (97/3-12-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. ρνι. 
πκβνύισλ). Σν ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πνπ δηέζεζε, ζπλέβαιε ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ θαη 
ζηελ θαιή νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
 12. ηηο 18/12/2007 ε ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ04 δηνξγάλσζε ζεκηλάξην ζην ΔΚΦΔ κε ζέκα 
«Τινπνίεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο ζην κάζεκα Βηνινγίαο Α’ Γπκλαζίνπ» (104/11-12-2007/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. 
ρνι. πκβνύισλ). Σν ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ πιηθώλ πνπ δηέζεζε, ζπλέβαιε ζηελ ελεκέξσζε 
ησλ ζρνιείσλ θαη ζηελ θαιή νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
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 13. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 22/1/2008 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (169/10-1-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε 
ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία ζηηο Β' θαη Γ' Σάμεηο ησλ 
Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία αζθήζεθαλ ζε 4 αζθήζεηο ηνπ 
εξγαζηεξηαθνύ νδεγνύ (κία ηεο Β' θαη 3 ηεο Γ' Σάμεο), πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 
ζηνπο καζεηέο ηνπο, θαζώο θαη ζε άιιεο 10 εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο από ην βηβιίν ηνπ καζεηή (7 ηεο 
Β' θαη 3 ηεο Γ' Σάμεο). ην εξγαζηήξην είραλ πξνεηνηκαζηεί νθηώ πάγθνη γηα ην ζθνπό απηό θαη ζηνπο 
θαζεγεηέο δόζεθαλ δηάθνξα πιηθά γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αζθήζεηο ζηα ζρνιεία ηνπο. 
 14. ηηο 24/1/2008 ζπλδηνξγαλώζακε κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ δαζθάισλ θ. Α. Γαξόπνπιν 
κηα ζπγθέληξσζε δαζθάισλ ηνπ 4

νπ
 Γξαθείνπ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην ΔΦΔ ηνπ ΓΔΛ Παιακά 

(22/21-1-2008/ΓΠΔ Καξδίηζαο/ρνι. ύκβνπινο 4
εο

 Πεξηθέξεηαο κε ζέκα «Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε»). ηε 
ζπγθέληξσζε απηή νη δάζθαινη ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ «Δξεπλώ θαη 
Αλαθαιύπησ» ησλ Δ′ θαη Σ′ Σάμεσλ, ηηο δνθίκαζαλ ζηελ πξάμε, αληάιιαμαλ απόςεηο, θηι.  
  15. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §4, δηνξγαλώζακε ζηηο 29/1/2008 κηα 
ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ Γπκλαζίσλ ζην Δξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ (558/22-1-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ κε 
ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηε Γ' Σάμε ησλ 
Γπκλαζίσλ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο αζθήζεθαλ ζηε ζύλδεζε αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά θαη 
παξάιιεια. Πξνο ηνύην είραλ πξνεηνηκαζηεί 6 πάγθνη κε όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιινη 2 πάγθνη κε έηνηκεο ηηο ζπλδεζκνινγίεο, ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ 
βνεζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θαζεγεηώλ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ. 
 16. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §3, δηνξγαλώζακε ζηηο 4/2/2008 ζην ρώξν ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ κηα ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (754/28-1-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ 
ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηα ΓΔΛ θαη 
ΔΠΑΛ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηηο Α’ θαη Β’ Σάμεηο είδαλ ηέζζεξηο 
από ηηο αζθήζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. ε έλα πάγθν είρακε πξνεηνηκάζεη 
ηελ άζθεζε ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο γηα ηελ Α’ Σάμε (κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πνπ παξειήθζεζαλ από ηα ΔΦΔ 
ησλ ΓΔΛ), ζε έλαλ άιιν ηελ άζθεζε ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θπθιώκαηνο κε αληηζηάηε θαη θηλεηήξα ηεο Β’ 
Γελ. Παηδείαο, ζε δύν άιινπο ηελ άζθεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο πεγήο ζπλερνύο ηάζεο-αληηζηάηε 
ηεο Β’ Γελ. Παηδείαο θαη ζε άιινπο ηέζζεξηο ηελ άζθεζε γλσξηκία κε ηνλ παικνγξάθν - κειέηε θαηλόκελνπ 
επαγσγήο κε παικνγξάθν ηεο Β’ Καηεύζπλζεο (κε ηνπο παικνγξάθνπο δηπιήο δέζκεο). Οη θαζεγεηέο 
θεύγνληαο παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ ζεκεηώζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αζθήζεηο πνπ δνθίκαζαλ. 
 17. ηηο 11, 12/2/2008 ζπλδηνξγαλώζακε κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 ζπλάληεζε ζην ΔΚΦΔ 
κε ζέκα «Δθδήισζε γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (24/4-2-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. ρνι. πκβνύισλ). 
Δλεκεξώζακε ηνπο θαζεγεηέο γηα κηα ζρεηηθή εθδήισζε πνπ ζθεπηόκαζηε λα δηνξγαλώζνπκε ζην ηέινο 
ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηνπο παξνηξύλακε λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα λα έρνπλ 
ελεξγή ζπκκεηνρή ζ’ απηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο νη θαζεγεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 
πνιιέο θαηαζθεπέο, ζρεηηθέο κε ην ζέκα, από ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο. 
 18. Με βάζε ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ §3, δηνξγαλώζακε ζηηο 18/2/2008 ζην ρώξν 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ κηα ζπγθέληξσζε θαζεγεηώλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (1099/7-2-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/ 
ΔΚΦΔ κε ζέκα «Πξόζθιεζε από ην ΔΚΦΔ ησλ θαζεγεηώλ θι. ΠΔ04, πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή ζηα ΓΔΛ θαη 
ΔΠΑΛ»). ηε ζπγθέληξσζε απηή νη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ Φπζηθή είδαλ ηέζζεξηο από ηηο αζθήζεηο, πνπ 
πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. ε δύν πάγθνπο είρακε πξνεηνηκάζεη ηελ άζθεζε ηεο 
δηαηήξεζεο ηεο νξκήο γηα ηελ Α’ Σάμε, ζε άιινπο δύν ηελ άζθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηηάρπλζεο 
ηεο βαξύηεηαο ηεο Β’ Γελ. Παηδείαο, ζε έλαλ ηελ άζθεζε ηεο κέηξεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ κε 
αηζζεηήξα Geiger-Muller ηεο Γ’ Γελ. Παηδείαο θαη ζε άιινπο δύν ηελ άζθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 
ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ ηεο Γ’ Καηεύζπλζεο. 
 19. ηηο 5/3/2008 ζπλδηνξγαλώζακε κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ησλ δαζθάισλ θ. Α. Σαζζηό κηα 
ζπγθέληξσζε δαζθάισλ ηνπ 2

νπ
 Γξαθείνπ Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο ζην ΔΚΦΔ (20/27-2-2008/ΓΠΔ 

Καξδίηζαο/ρνι. ύκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο κε ζέκα «Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε»). ηε ζπγθέληξσζε νη 
δάζθαινη ελεκεξώζεθαλ γηα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ Δ′ θαη Σ′ Σάμεσλ ζηηο ελόηεηεο ειεθηξηζκόο, 
ειεθηξνκαγλεηηζκόο, νπηηθή, ήρνο θαη νμέα-βάζεηο-άιαηα, ηηο δνθίκαζαλ θαη αληάιιαμαλ απόςεηο.  
 20. ηηο 11/3/2008 ζπλδηνξγαλώζακε κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 ζπλάληεζε ζην ΔΚΦΔ 
(57/4-3-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. ρνι. πκβνύισλ κε ζέκα «εκηλάξην Βηνινγίαο»), γηα ηνπο θαζεγεηέο 
πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζην Γπκλάζην. 
 21. ηηο 17/3/2008 ζπλδηνξγαλώζακε κε ηε ρνιηθή ύκβνπιν ΠΔ04 ζπλάληεζε ζην ΔΚΦΔ 
(64/11-3-2008/ΓΓΔ Καξδίηζαο/Γξ. ρνι. πκβνύισλ κε ζέκα «εκηλάξην Βηνινγίαο»), γηα ηνπο θαζεγεηέο 
πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζην Γεληθό Λύθεην. 
 22. ηηο 26/3/2008 νξγαλώζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ επνπηεύνληνο ρνιηθνύ πκβνύινπ ησλ 
δαζθάισλ κηα ζπγθέληξσζε δαζθάισλ θαη λεπηαγσγώλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο ζην ΔΚΦΔ (19/5-3-2008/ΓΠΔ 
Καξδίηζαο/ρνι. ύκβνπινο 2εο Πεξηθέξεηαο κε ζέκα «Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα ηελ εθδήισζε γηα ηηο 
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Φπζηθέο Δπηζηήκεο»). ηε ζπλάληεζε νη δάζθαινη θαη νη λεπηαγσγνί πνπ παξαβξέζεθαλ ελεκεξώζεθαλ γηα 
ηελ εθδήισζε ζηηο 15/5/2008 θαη ηνπο δεηήζεθε, αλ ην επηζπκνύλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο. 
 

VI. 1. ηηο 26/9/2007 ήξζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α´ Σάμεο ηνπ 3
νπ

 ΔΠΑΛ 

Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πείξακα Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηε κέηξεζε κήθνπο, ρξόλνπ, 
κάδαο θαη βάξνπο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε έμη νκάδεο θαη ην πείξακα έγηλε κεησπηθά. 
 2. ηηο 11/10/2007 θάλακε ζε δύν ηκήκαηα ηεο Β´ ηάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο ηα δύν 

πξώηα πεηξάκαηα Φπζηθήο, δειαδή κέηξεζε κήθνπο, εκβαδνύ, όγθνπ, κάδαο, δύλακεο θαη ππθλόηεηαο. Οη 
καζεηέο ήξζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ ζπλνδεπόκελνη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. 
Κξηπνύξε θαη έθαλαλ ηα πεηξάκαηα ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 3. ηηο 12/10/2007 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καξδηηζνκαγνύιαο, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ έμη κηθξνζθόπηα, laptop, βηληενπξνβνιέα, κπαιαληέδεο θαη έηνηκα παξαζθεπάζκαηα. ε κηα αίζνπζα 
ηνπ ζρνιείνπ πνπ κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην, ελώλνληαο ζξαλία γηα λα θηηάμνπκε πάγθνπο εξγαζίαο, 
θάλακε παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε θπηηθώλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. Σα πεηξάκαηα Βηνινγίαο 
αθνινύζεζαλ ηε γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην θαη έγηλαλ κε ηξία ηκήκαηα, έλα ηεο Α´ θαη δύν ηεο Γ´ Σάμεο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ν. Βιάρν. 
 4. ηηο 17/10/2007 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α´ ηάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ 

Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην γηα πεηξάκαηα Βηνινγίαο. Οη καζεηέο έκαζαλ λα εηνηκάδνπλ 
παξαζθεπάζκαηα θπηηθώλ θπηηάξσλ θαη λα ηα παξαηεξνύλ. ην εξγαζηήξην ππήξραλ γηα ηνλ παξαπάλσ 
ζθνπό 12 κηθξνζθόπηα, ηνπνζεηεκέλα ζε έμη πάγθνπο, ώζηε νη καζεηέο αλά δύν ζε θάζε κηθξνζθόπην λα 
κάζνπλ ηε ρξήζε ηνπ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα θύηηαξα. 
 5. ηηο 31/10/2007 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα Δ´ Σάμεο ηνπ 4

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καξδίηζαο κε ην δάζθαιό ηνπο Κ. Υαιαλνύιε γηα πεηξάκαηα ζηα θπζηθά.  Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε πέληε 
νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ πεηξακαηίζζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ην δηαρσξηζκό κηγκάησλ, κε ηε θύζε 
ησλ πιηθώλ ζσκάησλ θαη ηελ ελέξγεηα.  
 6. ηηο 2/11/2007 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα Δ´ Σάμεο ηνπ 4

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καξδίηζαο κε ην δάζθαιό ηνπο Γ. Ννύθν γηα πεηξάκαηα ζην “Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ”. Οη καζεηέο 
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο πεηξακαηίζζεθαλ κε ηα κίγκαηα, ηελ ελέξγεηα θαη ηε δηαιπηόηεηα ησλ νπζηώλ. 
 7. ηηο 5/11/2007 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Μαηαξάγθαο, όπνπ θάλακε πεηξάκαηα 
γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην δηαρσξηζκό κηγκάησλ κε ηνπο καζεηέο ηεο Δ´ θαη ηεο Σ´ ηάμεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Κπξγηάθνπ θαη Α. Νηηλόπνπιν. 
 8. ηηο 7/11/2007 ππνδερζήθακε δύν ηκήκαηα ηεο Γ´ ηάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο Ζ. Σέιην γηα γλσξηκία κε ηνλ ειεθηξηθό ρξνλνκεηξεηή θαη κειέηε ηεο επζύγξακκεο 
νκαιήο θίλεζεο. ηνπο καζεηέο δόζεθε θύιιν εξγαζίαο, πνπ εηνίκαζε ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο, γηα λα κάζνπλ 
ηε ρξήζε ηνπ ρξνλνκεηξεηή κε ηε ραξηνηαηλία θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δόζεθε έηνηκε ηππσκέλε ραξηνηαηλία 
κε επζύγξακκε νκαιή θίλεζε γηα λα θάλνπλ νη καζεηέο ηελ εξγαζία ηνπ εξγαζηεξηαθνύ νδεγνύ. Οη καζεηέο 
δνύιεςαλ ζε έμη πάγθνπο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 9. ηηο 9/11/2007 ππνδερζήθακε δύν ηκήκαηα ηεο Γ´ ηάμεο ηνπ 5

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Ζ. Σέιην θαη Κ. Κξηπνύξε. ε έμη πάγθνπο ππήξραλ 12 κηθξνζθόπηα θαη άιιν έλα κε 
θάκεξα ζπλδεδεκέλν κε laptop θαη βηληενπξνβνιέα. Οη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ ΔΚΦΔ 
εηνίκαζαλ παξαζθεπάζκαηα κε πξσηόδσα θαη ηα παξαηήξεζαλ. 
 10. ηηο 12/11/2007 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Λώιε, . Γθηνύξε, Ν. Καξαγεώξγνπ θαη Α. Μπάγθν. Οη 
καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ πεηξακαηίζζεθαλ κε ην δηαρσξηζκό κηγκάησλ θαη ηηο 
κνξθέο ελέξγεηαο.  
 11. ηηο 13/11/2007 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Αγλαληεξνύ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ 
ελλέα κηθξνζθόπηα, laptop, βηληενπξνβνιέα θαη κπαιαληέδα. ηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 
κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην, ελώλνληαο ζξαλία γηα λα θηηάμνπκε πάγθνπο εξγαζίαο, θάλακε παξαζθεπή θαη 
παξαηήξεζε θπηηθώλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ Α´ θαη πξσηόδσσλ γηα ηελ Γ´ ηάμε. Σα πεηξάκαηα 
Βηνινγίαο αθνινύζεζαλ ηε γλσξηκία κε ην κηθξνζθόπην θαη έγηλαλ κε δύν ηκήκαηα, έλα ηεο Α´ θαη έλα ηεο Γ´  
Σάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Γ. Φηιίππνπ. 
 12. ηηο 21/11/2007 επηζθεθζήθακε ην ΔΠΑΛ - ΣΔΔ Μνπδαθίνπ θαη θάλακε πεηξάκαηα επίδεημεο 
ζηελ Α' ΔΠΑΛ θαη ζηελ Α' Σάμε ηνπ 2νπ θύθινπ ΣΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Λ. Γθαγθά. 
ηελ Α' ΔΠΑΛ θάλακε ζηε Φπζηθή κειέηε ηεο επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο θαη ζηε Υεκεία 
κέηξεζε pH κε περάκεηξν θαη παξαζθεπή θαη αξαίσζε δηαιύκαηνο νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο. ηελ Α' Σάμε 
ηνπ 2νπ θύθινπ ΣΔΔ θάλακε Φπζηθή γηα ηε δύλακε Laplace, ην πείξακα Oersted θαη αλαπαξάζηαζε 
καγλεηηθώλ πεδίσλ κε ηε βνήζεηα ξηληζκάησλ ζηδήξνπ θαη δηαθόξσλ καγλεηώλ. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ κε 
πιηθά πνπ κεηαθέξακε από ην ΔΚΦΔ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είρακε 
πξνεγνπκέλσο δηακνξθώζεη θαηάιιεια. 
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13. ηηο 5/12/2007 ήξζαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Α´ Σάμεο ηνπ 3
νπ

 ΔΠΑΛ 
Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα γηα πείξακα Φπζηθήο ζρεηηθό κε ηε κειέηε ηεο επηηαρπλόκελεο 
θίλεζεο. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε πέληε νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη ην πείξακα έγηλε 
κεησπηθά. 
 14. ηηο 13/12/2007 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καξδηηζνκαγνύιαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
θαζεγήηξηά ηνπο Β. Κόγηα θάλακε πεηξάκαηα Υεκείαο (κέηξεζε pH κε περάκεηξν θαη περακεηξηθό ραξηί, 
αιιαγή ρξώκαηνο δεηθηώλ ζε όμηλν - βαζηθό πεξηβάιινλ θαη εμνπδεηέξσζε ζε κηθξνθιίκαθα) ζε δύν 
ηκήκαηα ηεο Γ’ Σάμεο θαη Φπζηθήο (κέηξεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θπιίλδξνπ κε παρύκεηξν, 
κέηξεζε όγθνπ πγξώλ θαη ζηεξεώλ κε νγθνκεηξηθό θύιηλδξν θαη ππνινγηζκό ππθλόηεηαο) ζε έλα ηκήκα ηεο 
Β’ Σάμεο. Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηα πεηξάκαηα κεηαθέξζεθαλ όια από ην ΔΚΦΔ θαη νη καζεηέο 
εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 15. ηηο 19/12/2007 δερζήθακε ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β´ ηάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Γ. Σδηαηδηάθε θαη Κ. Υαηδή. Οη καζεηέο ζε έμη πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4 
αηόκσλ έκαζαλ λα παξαζθεπάδνπλ δηαιύκαηα νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο %w/w, %w/v θαη %v/v. 
 16. ηηο 14/1/2008 επηζθεθζήθακε ην 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Α. 

Καξαΐζθν πξαγκαηνπνηήζακε ηελ άζθεζε γηα ηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα ζε 2 ηκήκαηα ηεο Γ΄ Σάμεο ζεηηθήο 
θαηεύζπλζεο. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. 
 17. ηηο 15/1/2008 ππνδερζήθακε ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ´ ηάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο 

κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Κ. Υαηδή. Οη καζεηέο ζε έμη πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4 αηόκσλ 
αζθήζεθαλ ζηελ επαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηεο ειαζηηθόηεηαο (Hook). 
 18. ηηο 17/1/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 1

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Μ. Κνπηξνπκάλνπ θαη Δ. Ρίδνπ. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε 8 
νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζεξκόηεηαο. 
 19. ηηο 28/1/2008 πήγακε ην 3

ν
 ΓΔΛ Καξδίηζαο, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ ην laptop, θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ζρνιείνπ Α. Καξαΐζθν,  πξαγκαηνπνηήζακε ηελ άζθεζε γηα ηελ 
νγθνκέηξεζε ηνπ μηδηνύ ζε 2 ηκήκαηα ηεο Γ΄ Σάμεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 
ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο έγηλε κε επίδεημε ε δεκηνπξγία ηεο 
θακπύιεο εμνπδεηέξσζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ MultiLog. 
 20. ηηο 5/2/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δ´ θαη Σ´ Σάμεσλ ηνπ  Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Μαηαξάγθαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Κπξγηάθνπ θαη Α. Νηηλόπνπιν. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε 
νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ έθαλαλ πεηξάκαηα ζεξκόηεηαο. 
 21. ηηο 5/2/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δ´ θαη Σ´ Σάμεσλ ηνπ  Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Κέδξνπ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Ξέλν, Φ. Σζέιην θαη Α. Γηαλλαθνύ γηα πεηξάκαηα ζεξκόηεηαο. 
 22. ηηο 6/2/2008 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Πξνδξόκνπ θαη θάλακε πεηξάκαηα γηα 
ηελ ελέξγεηα, ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκό θαη ηε ζεξκόηεηα κε ηνπο καζεηέο ησλ Δ´ θαη Σ´ ηάμεσλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Αλαγλσζηόπνπιν θαη Κ. Σζηγάξα. 
 23. ηηο 7/2/2008 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Αγλαληεξνύ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ όια ηα 
απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ πιηθά θαη θάλακε πεηξάκαηα Φπζηθήο. ηελ αίζνπζα 
πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην, ελώλνληαο ζξαλία γηα λα θηηάμνπκε πάγθνπο 
εξγαζίαο, θάλακε ζύλζεζε δπλάκεσλ ζηε Β´ θαη λόκν ηνπ Hook ζηε Γ´ ηάμε. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε 
νκάδεο θαη ηα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Γ. Φηιίππνπ. 
 24. ηηο 7/2/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. ηνύηε θαη Ρ. Σξηαληαθύιινπ. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε  
νκάδεο έθαλαλ πεηξάκαηα ζεξκόηεηαο θαη ελέξγεηαο. 
 25. ηηο 18/2/2008 επηζθεθζήθακε ην 11

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξηζκνύ θαη ειεθηξνκαγλεηηζκνύ κε δύν ηκήκαηα καζεηώλ ησλ Δ´ θαη Σ´ ηάμεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Ακπιηαλίηε θαη Λ. ακαξά. 
 26. ηηο 19/2/2008 επηζθεθζήθακε ην 6

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξηζκνύ ζε ηξία ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Δ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Μόιηζα, . 
Μηαξίηε θαη Γ. Κνπξθνύλα. 
 27. ηηο 20/2/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Παπαγηάλλε θαη Κ. Αζαλαζνπνύινπ. Οη καζεηέο 
ρσξηζκέλνη ζε  νκάδεο έθαλαλ πεηξάκαηα γηα ηα κίγκαηα, ηε ζεξκόηεηα θαη ηελ ελέξγεηα. 
 28. ηηο 22/2/2008 επηζθεθζήθακε ην 6

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξνκαγλεηηζκνύ ζε ηξία ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Σ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Ν. 
Γηάθν, Ν. Σδέθνπ θαη Β. Λάππα. 
 29. ηηο 25/2/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαθξπρσξίνπ 
θαη θάλακε πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ θαη ειεθηξνκαγλεηηζκνύ κε ηνπο καζεηέο ησλ Δ´ θαη Σ´ ηάμεσλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο . Αζθεηή θαη Δ. Κίηζηνπ. 
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 30. ηηο 26/2/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ ην 4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε 

πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ κε δύν ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Δ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Κ. 
Υαιαλνύιε θαη Γ. Ννύθν. 
 31. ηηο 28/2/2008 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Αγλαληεξνύ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ όια 
ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ πιηθά θαη θάλακε πεηξάκαηα Υεκείαο. ηελ 
αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην, ελώλνληαο ζξαλία γηα λα θηηάμνπκε 
πάγθνπο εξγαζίαο, θάλακε δηαρσξηζκό κηγκάησλ, αλίρλεπζε θαη παξαγσγή νμπγόλνπ ζηε Β´ θαη ζύγθξηζε 
δξαζηηθόηεηαο ραιθνύ - ζηδήξνπ ζηε Γ´ ηάμε. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαη ηα πεηξάκαηα 
έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Γ. Φηιίππνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην εθπαηδεπηηθό 
ινγηζκηθό (ζπλνδεπηηθό CD ηνπ βηβιίνπ) γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαηλνκέλσλ. 
 32. ηηο 29/2/2008 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καιιηθσλίνπ, κεηαθέξνληαο από ην ΔΚΦΔ όια 
ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ πιηθά θαη θάλακε πεηξάκαηα Υεκείαο θαη 
Βηνινγίαο. ηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ κεηαηξέςακε ζε εξγαζηήξην, ελώλνληαο ζξαλία 
γηα λα θηηάμνπκε πάγθνπο εξγαζίαο, θάλακε παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ ζηελ Α´, 
δηαρσξηζκό κηγκάησλ, αλίρλεπζε θαη παξαγσγή νμπγόλνπ ζηε Β´ θαη ζύγθξηζε δξαζηηθόηεηαο ραιθνύ - 
ζηδήξνπ ζηε Γ´ ηάμε. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαη ηα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
θαζεγεηή ηνπο Β. Αλαζηαζηάδε. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό (ζπλνδεπηηθό CD ηνπ 
βηβιίνπ) γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαηλνκέλσλ. 
 33. ηηο 29/2/2008 επηζθεθζήθακε ην 10

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο ζε δύν ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Δ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο 
Λ. Παπαγεσξγίνπ θαη Ν. Νηάθν. 
 34. ηηο 4/3/2008 επηζθεθζήθακε ην ΓΔΛ νθάδσλ, είρακε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Κ. 
Νηαζνύδε θαη θάλακε ην πείξακα ππνινγηζκνύ ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ κε έλα ηκήκα ηεο Γ´ Σάμεο 
ζεηηθήο θαηεύζπλζεο. 
 35. ηηο 4/3/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δ´ θαη Σ´ Σάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Αξηεζηαλνύ κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Δ. Κώζηα θαη Π. Κόθθα. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 
έθαλαλ πεηξάκαηα νπηηθήο. 
 36. ηηο 6/3/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 2

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο Ο. Κνινβνύ θαη Κ. Ππξγαληή. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο έθαλαλ 
πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ θαη νπηηθήο. 
 37. ηηο 6/3/2008 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Κέδξνπ, γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΔΦΔ θαη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ Υεκείαο θαη Βηνινγίαο. Αθνύ μεθαζαξίζακε θαη ηαθηνπνηήζακε ηηο ρεκηθέο 
νπζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θάλακε παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ ζηελ Α´ θαη δηαρσξηζκό 
κηγκάησλ, αλίρλεπζε θαη παξαγσγή νμπγόλνπ ζηε Β´ ηάμε. Οη καζεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαη ηα 
πεηξάκαηα έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Γεκόπνπιν. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην 
εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό (ζπλνδεπηηθό CD ηνπ βηβιίνπ) γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαηλνκέλσλ. 
 38. ηηο 18/3/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ησλ Δ´ θαη Σ´ Σάμεσλ ηνπ 11

νπ
 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Λ. ακαξά, Α. Ακπιηαλίηε θαη Γ. Σνδηόπνπιν. Οη 
καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο έθαλαλ πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ θαη νπηηθήο. 
 39. ηηο 2/4/2008 ππνδερζήθακε ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β´ ηάμεο ηνπ 2

νπ
 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Α. Μπνύξιηα θαη Κ. Υαηδή. Οη καζεηέο ζε έμη πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4 
αηόκσλ αζθήζεθαλ ζηε ζύλζεζε δπλάκεσλ. Δπίζεο κε επίδεημε ηνπο έγηλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
αηκνζθαηξηθή πίεζε. 
 40. ηηο 4/4/2008 επηζθεθζήθακε ην 5

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξηζκνύ ζε έλα ηκήκα καζεηώλ ηεο Δ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιό ηνπο Γ. Υαζηώηε. 
 41. ηηο 7/4/2008 ππνδερζήθακε ηξία ηκήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ Μεζεληθόια κε ηνλ θαζεγεηή 
ηνπο Α. Γθάηζε. Ήηαλ 3 καζεηέο θαη από ηηο ηξεηο ηάμεηο θαη θάλακε πεηξάκαηα ζε όιε ηελ ύιε, γηαηί ήξζαλ 
όιε ηελ εκέξα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. ηε Βηνινγία πξαγκαηνπνηήζακε, παξαζθεπή θαη παξαηήξεζε 
παξαζθεπαζκάησλ, θαζώο θαη αλίρλεπζε ακύινπ ζηηο ηξνθέο. ηε Υεκεία, κέηξεζε αιθννιηθώλ βαζκώλ κε 
αιθννιόκεηξν, δηαρσξηζκό κηγκάησλ κε απόρπζε, δηήζεζε θαη ρξσκαηνγξαθία, παξαζθεπή θαη αλίρλεπζε 
πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ. ηε Φπζηθή, Αξρή ηνπ Αξρηκήδε, ζύλζεζε δπλάκεσλ, κέηξεζε κήθνπο, εκβαδνύ, 
κάδαο θαη δπλάκεσλ, ηδηόηεηεο αηκνζθαηξηθνύ αέξα, αξρή πξνώζεζεο ππξαύισλ. 
 42. ηηο 8/4/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 10

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Β. Βνινηνπνύινπ, Η. Πξάληδνπ θαη Β. Κνπηζηά. Οη καζεηέο 
ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο έθαλαλ πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. 
 43. ηηο 8/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Α´ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 ΔΠΑΛ Καξδίηζαο 

κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Β. Κόγηα. Έκεηλαλ ζην εξγαζηήξην γηα δύν ώξεο θαη θάλακε πεηξάκαηα Φπζηθήο 
(πεηξακαηηθή επαιήζεπζε ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο) ηελ κία ώξα θαη Υεκείαο (κέηξεζε pH) ηελ 
άιιε. 
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 44. ηηο 9/4/2008 ππνδερζήθακε ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β´ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο 
κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Α. Μπνύξιηα θαη Κ. Υαηδή. Οη καζεηέο ζε έμη πάγθνπο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 4 
αηόκσλ αζθήζεθαλ ζην δηαρσξηζκό κηγκάησλ κε δηήζεζε θαη ρξσκαηνγξαθία θαη ζηελ παξαγσγή θαη 
αλίρλεπζε νμπγόλνπ. Δπίζεο κε επίδεημε ηνπο έγηλαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη αλίρλεπζε 
πδξνγόλνπ θαη ηε δηάζπαζε λεξνύ κε ηελ ειεθηξνιπηηθή ζπζθεπή Hoffman. 
 45. ηηο 10/3/2008 επηζθεθζήθακε ην ΓΔΛ νθάδσλ, είρακε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Κ. 
Νηαζνύδε θαη θάλακε ην πείξακα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο αληηζηάηε θαη πεγήο κε δύν ηκήκαηα ηεο Β´ 
Σάμεο γεληθήο παηδείαο. Δπίζεο κε επίδεημε ηνπο παξνπζηάζηεθαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
αηκνζθαηξηθνύ αέξα, θαζώο θαη παξαγσγή θαη αλίρλεπζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ. 
 46. ηηο 10/4/2008 επηζθεθζήθακε ην 9

ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καξδίηζαο θαη θάλακε πεηξάκαηα 

ειεθηξνκαγλεηηζκνύ ζε ηξία ηκήκαηα καζεηώλ ηεο Σ´ ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Β 
σηεξόπνπιν, Θ. Εαξθηλό θαη Α. Σζάβαιν. 
 47. ηηο 11/4/2008 δερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 3

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καξδίηζαο κε ηε δαζθάια ηνπο . Καξαληώλε. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο έθαλαλ πεηξάκαηα 
ειεθηξνκαγλεηηζκνύ θαη νπηηθήο. 
 48. ηηο 14/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ ηξία ηκήκαηα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 9

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Β. σηεξνπνύινπ, Θ. Εαξθηλό θαη Α. Σζάβαιν γηα πεηξάκαηα 
ζηνλ ήρν, θσο θαη νμέα - βάζεηο - άιαηα. 
 49. ηηο 14/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 4

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο . Γακάζθνπ θαη Η. Νηθνιάνπ γηα πεηξάκαηα 
ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. 
 50. ηηο 15/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Γ´ Σάμεο γεληθήο παηδείαο ηνπ 5

νπ
 

ΓΔΛ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Β. Καξακήηξνπ. Κάλακε πεηξάκαηα επίδεημεο γηα αηκνζθαηξηθή 
πίεζε θαζώο θαη παξαγσγή - αλίρλεπζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ. 
 51. ηηο 16/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Α. Παπαγηάλλε θαη Ρ. Αζαλαζνπνύινπ γηα πεηξάκαηα 
ειεθηξηζκνύ θαη νπηηθήο. 
 52. ηηο 16/4/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ έλα ηκήκα ηεο Δ´ Σάμεο ηνπ 7

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπ δάζθαιό ηνπο Γ. Λώιε γηα πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ. 
 53. ηηο 17/4/2008 επηζθεθζήθακε ην Γπκλάζην Καξδηηζνκαγνύιαο, κεηαθέξνληαο από ην 
ΔΚΦΔ όια ηα απαξαίηεηα γηα ηα πεηξάκαηα πιηθά, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα Β. Κόγηα θάλακε 
πεηξάκαηα ζε ηξία ηκήκαηα, δύν ηεο Γ’ θαη έλα ηεο Β’ Σάμεο. ηε Β’ Σάμε θάλακε πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηηο 
ηδηόηεηεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, παξαγσγή - αλίρλεπζε νμπγόλνπ θαη ζύλζεζε δπλάκεσλ, ελώ ζηε Γ’ 
παξαγσγή - αλίρλεπζε πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ, αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη αληίδξαζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
ραιθνύ από ην ζίδεξν. 
 54. ηηο 9/5/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ 8

νπ
 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Καξδίηζαο, δύν ηεο Δ´ Σάμεο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο . Παδαξιή θαη Γ. Κνπηή θαη δύν ηεο Σ´ Σάμεο κε 
ηνπο δαζθάινπο ηνπο Θ. Σζίην θαη Υ. Σζεζκεηδή. Με ηελ Δ’ Σάμε θάλακε πεηξάκαηα ειεθηξηζκνύ, ελώ κε ηε 
Σ’ νπηηθήο. 
 55. ηηο 16/5/2008 επηζθεθζήθακε ην Γεκνηηθό ρνιείν Αγλαληεξνύ θαη θάλακε πεηξάκαηα 
ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο ζε δύν ηκήκαηα καζεηώλ, έλα ηεο Δ´ θαη έλα ηεο Σ´ Σάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο δαζθάινπο ηνπο Γ. Γξνύηζν θαη Δ. Υηάκπνπ. 
 56. ηηο 2/6/2008 ππνδερζήθακε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκήκαηα ηεο Σ´ Σάμεο ηνπ 14

νπ
 Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Καξδίηζαο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο Ρ. Σξηαληαθύιινπ θαη Γ. ηνύηε γηα πεηξάκαηα ζηα νμέα - 
βάζεηο - άιαηα θαη ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 εκεηώλεηαη όηη ζην ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ απνζπαζζεί 
σο ζπλεξγάηεο ν Ησάλλεο Νηειήο, Γάζθαινο - Φπζηθόο (εμ’ νινθιήξνπ από 3-9-06 κε ηελ 956/28-9-2007 
Αλαθνίλσζε απόζπαζεο - Σνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθνύ ηεο Γ/λζεο Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο) θαη ν 
Υξηζηόθνξνο Μαληδηάξαο, Φπζηθόο (εμ’ νινθιήξνπ από 26-9-06 κε ηελ 9796/18-10-2007 Απόθαζε ηεο 
Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο).  
 
 

Καξδίηζα 28 Ηνπλίνπ 2008  Ο Τπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ν. Καξδίηζαο 

   

  εξαθείκ Μπίηζηνο 
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