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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. Γπηθμηκςκήζαμε με όια ηα πμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη είπαμε 

ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ θαη ημοξ εθπ/θμύξ θι. ΠΓ04 γηα ημκ μνηζμό ηςκ οπεοζύκςκ πμιηθώκ 

Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ (ΓΦΓ), ημκ πνμγναμμαηηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ πμο 

ζα πναγμαημπμηεζμύκ ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ θαη ημκ ηειηθό απμιμγηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ 

αζθήζεςκ πμο πναγμαημπμηήζεθακ.  οκενγαζηήθαμε με ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε θαη απμζπάζηεθε γηα 

3ε ζοκεπή πνμκηά, δάζθαιμξ ζημ ΓΗΦΓ, γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2008-09. 

 

ΙΙ. Πνμβάιαμε ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ΓΗΦΓ ζημκ ημπηθό Σύπμ, ζομμεηείπαμε ζε ζεμηκάνηα θαη 

ζε εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθέξ με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. οκδημνγακώζαμε με ηε 

πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 ηε 2ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ Ηανδίηζα. 

 

ΙΙΙ. Γκενγήζαμε: γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο ηςκ θαζεγεηώκ ημο θι. ΠΓ04, γηα ηεκ 

εκεμένςζε θαη πνμεημημαζία ηςκ πμιείςκ ώζηε κα απειεοζενώζμοκ ηηξ αίζμοζεξ ηςκ 

ενγαζηενίςκ Φ.Γ. από άιιεξ πνήζεηξ θαη κα είκαη ζε ζέζε κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ πνμβιεπόμεκεξ 

ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2008-09, γηα ηε ζοκεπή εκεμένςζε ηεξ ηζημζειίδαξ 

ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ ζημ πμιηθό Δίθηομ, γηα ημκ εμπιμοηηζμό ηεξ βηβιημζήθεξ ημο ΓΗΦΓ με όιεξ 

ηηξ κέεξ εθδόζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΟΓΔΒ ηηξ ζπεηηθέξ με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ, γηα ημκ 

εμπιμοηηζμό ηςκ βηβιημζεθώκ ηςκ ενγαζηενίςκ Φ.Γ. ηςκ ζπμιείςκ με ζεμεηώζεηξ με 

ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, θαη γηα ηε δηεοθόιοκζε ηςκ ζπμιείςκ θαηά ηεκ παναιαβή, έιεγπμ θαιήξ 

ιεηημονγίαξ θαη ηαθημπμίεζεξ δηαθόνςκ ζοζθεοώκ θαη μνγάκςκ ζηα ενγαζηήνηα Φ.Γ. ηςκ Θοθείςκ. 

οκεηζθέναμε επίζεξ ζηεκ δεμημονγία θαη ιεηημονγία ηςκ κέςκ ενγαζηενίςκ Φ.Γ. ζηα 5μ–16μ θαη 7μ-

21μ Δεμμηηθά πμιεία Ηανδίηζαξ.  

 

IV. Γνγαζηήθαμε πνμζθένμκηαξ επί ηόπμο βμήζεηα γηα εκεμένςζε, επηζθεοή μνγάκςκ, επίιοζε 

πνμβιεμάηςκ θαη ηαθημπμίεζε Γνγαζηενίςκ Φ.Γ. Δεμμηηθώκ πμιείςκ, Γομκαζίςκ, Γεκηθώκ 

Θοθείςκ θαη ΓΠΑΘ. Δακείζαμε ζε μεγάιμ ανηζμό ζπμιείςκ όνγακα γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε 

πεηναμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ, απμζύναμε άπνεζηεξ θαη δηαζέζαμε κέεξ πεμηθέξ μοζίεξ ή θαη άιια 

οιηθά ζε ζπμιεία όηακ αοηό ήηακ εθηθηό θαη δακείζαμε γηα πνήζε ζημ Σμήμα Σεπκμιμγίαξ Σνμθίμςκ 

ημο ΣΓΖ Θάνηζαξ (Πανάνηεμα Ηανδίηζαξ) ημκ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ με όιμ ημκ 

ελμπιηζμό ημο γηα έκα πνςηκό ηεκ εβδμμάδα με ζθμπό κα γίκεηαη ημ μάζεμα  Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ 

ημο Α´ ελαμήκμο. 

 

V.  Δημνγακώζαμε είθμζη μία επημμνθςηηθέξ ζογθεκηνώζεηξ θαζεγεηώκ (Γομκαζίςκ, ΓΓ.Θ, θαη 

ΓΠΑ.Θ.) θαη δαζθάιςκ ζημ πώνμ ημο ΓΗΦΓ, ζημ 1μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ θαη ζημ 1μ Δεμμηηθό πμιείμ 

Ιμοδαθίμο, όπμο όιμη εκεμενώζεθακ, είδακ ηα οιηθά θαη αζπμιήζεθακ με ηηξ πεηναμαηηθέξ 

δηαηάλεηξ πμο πνέπεη κα πναγμαημπμηήζμοκ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ βάζεη ηςκ μδεγηώκ ημο ΤΠΓΠΘ.  

 

VI. Ηάκαμε πεηνάμαηα ζε εθαηόκ πεκήκηα μθηώ ημήμαηα μαζεηώκ, πμο είηε ημοξ οπμδεπζήθαμε 

ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (ή ζηα ΓΦΓ ηςκ 5μο ή 7μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ) με ημοξ θαζεγεηέξ ή 

δαζθάιμοξ ημοξ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ, είηε επηζθεθζήθαμε ηα ζπμιεία 

ημοξ γηα βμήζεηα ζηεκ εθηέιεζε ηςκ πεηναμάηςκ ζημ πώνμ ηςκ Γνγαζηενίςκ Φ. Γ. ηςκ πμιείςκ 

θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ όηακ πνεηάδμκηακ ηε βμήζεηά μαξ ζε ζέμαηα πμο 

αθμνμύζακ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ ή ελμπιηζμό. 
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Α Ν Α Λ Τ Σ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε  Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  
 

Ι. 1. Σηξ πνώηεξ εμένεξ ημο επηεμβνίμο επηθμηκςκήζαμε ηειεθςκηθά, ζηείιαμε e-mails ή 

επηζθεθζήθαμε όια ηα Γομκάζηα, ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ ημο Nμμμύ θαη ζοκενγαζηήθαμε γηα ηεκ δηαδηθαζία επηιμγήξ 

οπεοζύκμο ΓΦΓ, ζύμθςκα με ημ 98622/Γ7/24-07-08/ΤΠΓΠΘ/ΓΠΓΔ/Σμ. Σ´ Ιειεηώκ. Ε δηαδηθαζία 

μιμθιενώζεθε με ηεκ απμζημιή εγγνάθμο από ηεκ Δ/κζε Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ηανδίηζαξ ζημ ΤΠΓΠΘ 

(12431/5-12-2008/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ με ζέμα: «Γπηιμγή Τπεοζύκςκ πμιηθμύ Γνγαζηενίμο Φοζηθώκ 

Γπηζηεμώκ (ΤΓΦΓ) ηςκ πμιηθώκ Ιμκάδςκ Κμμμύ Ηανδίηζαξ»). 

 2. ηηξ 1/9/2008 ζηείιαμε e-mail ζηα ζπμιεία με θμηκμπμίεζε ζηε πμιηθή ύμβμοιμ θι. 

ΠΓ04, με πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηα έκηοπα θαη έγγναθα πμο αθμνμύκ ηα ΓΦΓ θαη οπεκζομίδαμε ζημοξ 

ΤΓΦΓ ηεκ οπμπνέςζή ημοξ κα εημημάζμοκ θαη κα θαηαζέζμοκ ζημ Δ/κηή ημο ζπμιείμο ημοξ ημκ 

πνμγναμμαηηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ γηα ημ ζπμιηθό έημξ 2008-09.  

3. Ιεηά από ζοκενγαζία μαξ με ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε απμζπάζζεθε ζημ ΓΗΦΓ δάζθαιμξ, πμο 

έπεη θαη πηοπίμ Φοζηθμύ (από 1εξ επηεμβνίμο με ηεκ 41/7-7-2008 Πνάλε ΠΤΠΓ Κ. Ηανδίηζαξ), με ζθμπό 

ηεκ πνμώζεζε ηεξ πεηναμαηηθήξ δηδαζθαιίαξ ηςκ Φ.Γ. ζημ Δεμμηηθό. 

4. Ιε ηε ιήλε ηςκ μαζεμάηςκ ανπίζαμε ηε ζογθέκηνςζε ηςκ ζημηπείςκ πμο αθμνμύζακ ημκ 

απμιμγηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ 2008-09, πμο έζηεικακ μη ΤΓΦΓ. 

Αθμύ ζοιιέλαμε, μεηά από επακεηιεμμέκεξ επαθέξ με ηα ζπμιεία, ημοξ ζπεηηθμύξ πίκαθεξ απμιμγηζμμύ θαη 

ηηξ εθζέζεηξ δναζηενημηήηςκ, θάκαμε ζογθεκηνςηηθμύξ πίκαθεξ θαη ζηείιαμε ηα ζπεηηθά ζημηπεία ζημ Γν. 

Γνγαζηενίςκ ημο ΤΠΓΠΘ θαη ζηε πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 με e-mail θαη εγγνάθςξ ζηηξ 15/6/09 

(5019/15-6-2009/ΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα: «Απμιμγηζμόξ ιεηημονγίαξ ηςκ πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ 

Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ»). Ιε ηα ζογθεκηνςηηθά ζημηπεία ηςκ απμιμγηζμώκ ηςκ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ 

θαη ηςκ εθζέζεςκ ηςκ ΤΓΦΓ - μεηά ηεκ επελενγαζία ημοξ - ζοκηάλαμε δύμ εθζέζεηξ (θαη βηβιημδεηήζαμε 

με ζπηνάι), πμο οπμβάιιαμε ζημ Δ/κηή ηεξ Δ.Γ. Κ. Ηανδίηζαξ, ζηεκ Πνμσζηαμέκε Γναθείμο ηεξ Δ.Γ. Κ. 

Ηανδίηζαξ, ζηε πμιηθή ύμβμοιμ ΠΓ04 γηα ημ Κ. Ηανδίηζαξ θαη ζημ Γναθείμ Γνγαζηενίςκ ημο ΤΠΓΠΘ. 

Σηξ απμιμγηζηηθέξ εθζέζεηξ θαηαπςνίζαμε θαη ζηεκ ηζημζειίδα μαξ ζημ δηαδίθηομ.    

 

ΙΙ. 1. ηηξ 3 θαη 4/9/2008 ηοπώζαμε μενηθά ακηίηοπα ηςκ ακακεςμέκςκ εθδόζεςκ ηεξ 

«Κμμμζεζίαξ γηα ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ.», ημο «Γγπεηνηδίμο πνήζεξ ηεξ ηζημζειίδαξ ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ» θαη 

ηεξ «Δηεοζέηεζεξ μνγάκςκ ηςκ ΓΦΓ ηςκ ΓΓΘ» (εθδόζεςκ ημο ΓΗΦΓ Κ. Ηανδίηζαξ). Σα ακηίηοπα αοηά 

εμπιμύηηζακ ηε δακεηζηηθή βηβιημζήθε ημο ΓΗΦΓ θαη έκα ακηίηοπμ δόζεθε ζηε ΔΔΓ Ηανδίηζαξ. 

            2. ηηξ 12/9/2008 άνπηζε ε εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία ηςκ βηβιίςκ ηεξ εθδήιςζεξ γηα ηηξ 

Φ.Γ., πμο έγηκε ζηηξ 15 Ιαΐμο 2008 ζηεκ Ηανδίηζα, με ζθμπό κα δηακεμεζμύκ ζηα ζπμιεία, πνάγμα πμο έγηκε 

ζηηξ 18/9/2008. Σεκ ίδηα εμένα ζηάιζεθακ e-mails ζηα ζπμιεία ζπεηηθά με ημ πείναμα ημο αηώκα ζημ CERN 

θαη ημκ πνμγναμμαηηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ δναζηενημηήηςκ από ημοξ ΤΓΦΓ.  

3. ηηξ 29/9/2008 θαη αθμύ είπε πνμεγεζεί εθηεηαμέκε ένεοκα από ηεκ πιεονά μαξ (θαη 

θςδηθμπμίεζε με εκδείλεηξ ζε ζειίδεξ θαη παναγνάθμοξ), ζηείιαμε με e-mail ζηα ΓΠΑΘ ημο Κ. Ηανδίηζαξ ηεκ 

ύιε γηα ηα μαζήμαηα Φοζηθήξ, Υεμείαξ θαη Βημιμγίαξ (οπήνπε μεγάιε αζάθεηα γηαηί πμιιά από ηα μαζήμαηα 

γηκόηακ γηα πνώηε πνμκηά θαη δεκ ήηακ λεθάζανμ από έγγναθα ημο ΤΠΓΠΘ ηη έπνεπε αθνηβώξ κα δηδαπζεί 

θαη από πμηα βηβιία). Γπίζεξ ημοξ ζηείιαμε θαη πίκαθεξ γηα ημκ  πνμγναμμαηηζμό ηςκ ενγαζηενηαθώκ 

δναζηενημηήηςκ. Σμ ίδημ e-mail με ηεκ ύιε ηςκ ΓΠΑΘ ζηείιαμε θαη ζε όια ηα ΓΗΦΓ, θαζώξ θαη ζημ 

ΤΠΓΠΘ/Γν. Γνγαζηενίςκ γηα επηβεβαίςζε ηεξ μνζόηεηάξ ηεξ. (Ε ύιε επηζήμςξ ζηα ΓΠΑΘ έθζαζε ημ 

Δεθέμβνημ θαη ήηακ ηαοηόζεμε με αοηή πμο ημοξ είπαμε γκςζημπμηήζεη). 

4.  ηηξ 11/10/2008 δεμμζηεύηεθε άνζνμ ζημκ ημπηθό Σύπμ ζπεηηθό με ηε ιεηημονγία ημο ΓΦΓ 

ζηα 5μ θαη 16μ Δεμμηηθά πμιεία Ηανδίηζαξ. ημ άνζνμ επηζεμαίκμκηακ ε ζομβμιή ημο ΓΗΦΓ ζηε δεμημονγία 

ημο, θαζώξ θαη ζηε μειιμκηηθή ιεηημονγία ημο ζακ ενγαζηήνημ, πμο με ηε βμήζεηα ημο ΓΗΦΓ ζα μπμνεί κα 

ελοπενεηεί θαη άιια Δεμμηηθά πμιεία ημο Κ. Ηανδίηζαξ. 

5.  ηηξ 2/2/2009 παναθμιμοζήζαμε ηεκ εμενίδα, πμο δημνγάκςζακ μη πμιηθμί ύμβμοιμη 

Φοζηθώκ, Ιαζεμαηηθώκ θαη Φηιμιόγςκ γηα ηεκ αλημιόγεζε PISA θαη έγηκε ζημ 3μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ. 
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6. Ο Τπεύζοκμξ ημο ΓΗΦΓ θαη μ απμζπαζμέκμξ ζοκενγάηεξ A. Κηάκεξ ήηακ εηζεγεηέξ ζε 

ζεμηκάνημ, πμο έγηκε ζημ Η.Π.Γ. Γηακκηηζώκ ζημ πιαίζημ ημο Πνμγνάμμαημξ: «Ε εκένγεηα ζημ πενηβάιιμκ ημο 

παηδημύ» με ζέμα: «Ε Γκένγεηα ημο Ιέιιμκημξ είκαη … Πνάζηκε», από 26 έςξ 28/3/2009. Ο Τπεύζοκμξ 

ζομμεηείπε με ζέμα: «Πεηνάμαηα θαη θαηαζθεοέξ γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ εκένγεηαξ θαη μεηαηνμπέξ ηεξ από μηα 

μμνθή ζε άιιε» ζημ ενγαζηενηαθό ημήμα ημο ζεμηκανίμο (δύμ ενγαζηήνηα με πεηνάμαηα, πμο απεοζύκμκηαη ζε 

μαζεηέξ Δεμμηηθμύ θαη Γομκαζίμο) θαη μ ζοκενγάηεξ έθακε πανμοζίαζε ημο δηθηύμο «Ε εκένγεηα ζημ 

πενηβάιιμκ ημο παηδημύ».  

7.  ηηξ 9/4/2009 παναθμιμοζήζαμε ηεκ εμενίδα με ζέμα «Δηα βίμο μάζεζε», πμο δημνγάκςζε 

ημ ΤΠΓΠΘ ζημ λεκμδμπείμ Ηηένημ ζηεκ Ηανδίηζα.  

8.  ηηξ 11/4/2009 δεμμζηεύηεθε άνζνμ ζημκ ημπηθό Σύπμ ζπεηηθό με ημ κέμ ενγαζηήνημ Φ. Γ. 

πμο δεμημονγήζεθε ζηα 7μ θαη 21μ Δεμμηηθά πμιεία Ηανδίηζαξ ζηα πιαίζηα ημο ΓΠΓΑΓΗ ΖΖ. ’ αοηό γηκόηακ 

ηδηαίηενε ακαθμνά ζηε ζομβμιή ημο ΓΗΦΓ ζηεκ μνγάκςζε θαη ιεηημονγία ημο. 
9. ηηξ 5/5/2008 δεμμζηεύηεθε ζημκ ημπηθό Σύπμ άνζνμ ζπεηηθό με ηεκ Γθδήιςζε γηα ηηξ 

Φ.Γ., πμο επνόθεηημ κα γίκεη μεηά από δύμ εμένεξ θαη πενηείπε θαη ημ πνόγναμμά ηεξ.  

10. ηηξ 7/5/2009 δημνγακώζαμε, ζε ζοκενγαζία με ηε πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04, εθδήιςζε 

γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. Ε εθδήιςζε, πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ 1μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ από 11:30πμ έςξ 

2μμ,  πενηιάμβακε αθίζεξ, πεηνάμαηα θαη θαηαζθεοέξ από μαζεηέξ θαη εηζεγήζεηξ από ηε πμιηθή ύμβμοιμ 

θι. ΠΓ04 θ. Β. Πακαγηςηίδμο, ημκ Τπεύζοκμ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ θ. . Ιπίηζημ θαη ημοξ ζοκενγάηεξ ημο Ζ. 

Κηειή, Α. Κηάκε θαη Γ. Φαιηάγθα. Ιεηά ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ Γθδήιςζεξ ζογθεκηνώζεθακ μη 

εηζεγήζεηξ ηςκ μμηιεηώκ, μη μδεγίεξ εθηέιεζεξ πεηναμάηςκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ με πεηνάμαηα ζπμιείςκ θαη 

θςημγναθίεξ θαη δεμημονγήζεθε με ημ οιηθό αοηό έκηοπμ, πμο εθηοπώζεθε θαη ζα δηακεμεζεί με ηεκ έκανλε 

ηεξ επόμεκεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζε όια ηα ζπμιεία Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη ζηα Δεμμηηθά πμο 

ζομμεηείπακ ζηε Γθδήιςζε. 

11. ηηξ 8/5/2008 δεμμζηεύηεθακ ζημκ ημπηθό Σύπμ εθηεκή άνζνα γηα ηεκ Γθδήιςζε γηα ηηξ Φ. 

Γ., πμο ακαθενόηακ ακαιοηηθά ζημ ηη είπε ζομβεί, ζηε ζομμεημπή μαζεηώκ θαη θμηκμύ, ζημοξ επίζεμμοξ πμο 

παναβνέζεθακ, ζηηξ εηζεγήζεηξ, θ.ά. 

12. Από 15/5/2009 έςξ 18/6/2009 έγηκε ε ζογγναθή, εθηύπςζε θαη βηβιημδεζία ηςκ βηβιίςκ 

ηεξ 2εξ  εθδήιςζεξ γηα ηηξ Φ.Γ., πμο έγηκε ζηηξ 7 Ιαΐμο 2009 ζηεκ Ηανδίηζα, θαζώξ επίζεξ θαη ηςκ βηβιίςκ 

με πεηνάμαηα Φοζηθήξ – Υεμείαξ - Βημιμγίαξ Γομκαζίμο θαη Υεμείαξ Θοθείμο με ζθμπό κα δηακεμεζμύκ ζηα 

ζπμιεία, με ηεκ έκανλε ηεξ επόμεκεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ. 

 

ΙΙΙ. 1. Ιε βάζε ηηξ μδεγίεξ ημο εγγνάθμο 102034/Γ7/30-7-08/ΤΠΓΠΘ/ΓΠΓΔ/Σμ. Σ´ 

Ιειεηώκ θαη μεηά από ζοκενγαζία με ηε πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 ζηείιαμε ζηα πμιεία ημο Κμμμύ ημ 

έγγναθμ 8184/1-9-2008/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ γηα ηε δηεοζέηεζε ημο ςνανίμο ηςκ θαζεγεηώκ θιάδμο 

ΠΓ04, πμο ζθμπό είπε κα μνηζζεί μένα θαη ώνεξ πμο μη θαζεγεηέξ θι. ΠΓ04 ημο θάζε πμιείμο κα μπμνμύκ 

κα θαιμύκηαη ζε ζοκενγαζία από ηε πμιηθή ύμβμοιμ θαη ημ ΓΗΦΓ, γηα ζέμαηα πμο ημοξ αθμνμύκ, πςνίξ κα 

πανεμπμδίδεηαη ε μμαιή δηελαγςγή ηςκ μαζεμάηςκ. 

2. Ιε βάζε ηηξ μδεγίεξ ηεξ Τ.Α. 88162/Γ7/4-7-2008/ΤΠΓΠΘ (Θεηημονγία πμιηθώκ 

Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2008-09) θαη ημο 98620/Γ7/24-7-2008/ΤΠΓΠΘ/ 

Δκζε ΓΠΓΔ/Γν. Γνγαζηενίςκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ Γεκηθήξ 

Παηδείαξ ζηα ΓΠΑ.Θ θαη ζηε Δ΄ Σάλε ηςκ Γζπενηκώκ ΣΓΓ) θαζμνίζαμε ηα πεηνάμαηα πμο ζα 

πναγμαημπμηεζμύκ ημ ζπμιηθό έημξ 2008-09 ζηα ΓΠΑΘ θαη ζηε Δ΄ Σάλε ημο Γζπενηκμύ ΣΓΓ ημο Κ. 

Ηανδίηζαξ (9465/29-9-2008/ΔΔΓ Κ. Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ 

Ιαζεμάηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ Γεκηθήξ Παηδείαξ ζηα ΓΠΑ.Θ. θαη ζημ 2μ θύθιμ ηςκ Γζπενηκώκ Σ.Γ.Γ.»). 

 3. ηηξ 2/9/2008 παναιάβαμε από ηεκ απμζήθε βηβιίςκ ηεξ Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ ηηξ 

κέεξ εθδόζεηξ ηςκ βηβιίςκ ημο ΟΓΔΒ γηα ηα μαζήμαηα ηεξ Φοζηθήξ, Υεμείαξ, Βημιμγίαξ (Γομκαζίςκ θαη 

Θοθείςκ - βηβιία μαζεηή, θαζεγεηή, ηεηνάδηα ενγαζηενίμο - ενγαζηώκ θαη ενγαζηενηαθμύξ μδεγμύξ) 

ακακεώκμκηαξ θαη εμπιμοηίδμκηαξ έηζη ηεκ βηβιημζήθε ημο ΓΗΦΓ. 

 4. Από ηηξ 4/9/2008 θαη θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ημο ζπμι. έημοξ ακακεώκαμε θαη εμπιμοηίδαμε 

ζοκεπώξ ηεκ ηζημζειίδα ημο ΓΗΦΓ (http://ekfe.kar.sch.gr) ζημ πμιηθό Δίθηομ, ώζηε κα είκαη έκα πνήζημμ 
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θαη έγθονμ ενγαιείμ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη θαζεγεηέξ πμο αζπμιμύκηαη με ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ ζηεκ 

Π/ζμηα θαη Δ/ζμηα Γθπ/ζε. Από ηα μεκύμαηα πμο παίνκμομε απ’ όιε ηεκ Γιιάδα, θαίκεηαη κα είκαη από ηηξ 

πημ πιήνεηξ ηζημζειίδεξ ΓΗΦΓ ηεξ πώναξ.   

 5. Από ηηξ 6-9/10/2008 αζπμιεζήθαμε με ηεκ μνγάκςζε θαη πνμεημημαζία ημο ΓΦΓ ηςκ 5μο-

16μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ (αγμνάδμκηαξ, θαζανίδμκηαξ, επηζθεοάδμκηαξ θαη ηαθημπμηώκηαξ οιηθά,  

όνγακα θαη ζοζθεοέξ). ηηξ 10/10/2009 έγηκε ε πανμοζίαζε ημο ενγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ ηεξ 

ζπμιηθήξ μμκάδαξ ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ηςκ ζπμιείςκ, με επίδεηλε ηςκ μνγάκςκ, οιηθώκ θαη πεηναμαηηθώκ 

δηαηάλεςκ. Έθημηε ημ ενγαζηήνημ πνεζημμπμηείηαη, εθηόξ ηςκ ζπμιείςκ ζηα μπμία ακήθεη θαη από πμιιά άιια 

Δεμμηηθά, πμο ζε ζοκενγαζία με ημκ ζοκενγάηε ημο ΓΗΦΓ από ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε (θαζώξ θαη άιιςκ 

ζοκενγαηώκ ημο ΓΗΦΓ) πεγαίκμοκ εθεί γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε πεηναμάηςκ, ζηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ 

«Γνεοκώ θαη Ακαθαιύπης» ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ. 

 6. Από ηηξ 5-17/12/2008 επηθμηκςκήζαμε με όια ηα ζπμιεία ημο Κμμμύ, πμο δεκ είπακ πάνεη 

ΓΦΓ από ημ ΓΠΓΑΓΗ θαη ζοιιέλαμε ζημηπεία (θαηόπηκ εκημιήξ ημο ΤΠΓΠΘ/Γν. Γνγαζηενίςκ) ζπεηηθά με 

ηε δοκαηόηεηα δηάζεζεξ πώνμο πμο κα πιενμί ηηξ απαναίηεηεξ πνμδηαγναθέξ γηα δεμημονγία ενγαζηενίμο. Ιε 

ηα ζημηπεία πμο ζογθεκηνώζαμε ζομπιενώζαμε έκακ πίκαθα, πμο ζηείιαμε με e-mail ζημ ΤΠΓΠΘ ζηηξ 

19/12/2008 θαη πμο έδεηπκε πμηα είκαη ε θαηάζηαζε ηςκ ΓΦΓ ζηε Δ/ζμηα Γθπ/ζε ημο Κ. Ηανδίηζαξ θαη 

πμηα πμιεία μπμνμύκ κα δηαζέζμοκ ημκ απαηημύμεκμ πώνμ γηα ηε δεμημονγία πιήνμοξ ΓΦΓ. Σα ζημηπεία 

αοηά δεηήζεθακ από ημ ΤΠΓΠΘ γηα κα δηενεοκεζεί ε δοκαηόηεηα κα εκηαπζμύκ ζημ ΓΠΓΑΓΗ θαη ηα 

οπόιμηπα ζπμιεία, πμο ζήμενα δεκ δηαζέημοκ πιήνςξ ελμπιηζμέκμ ΓΦΓ.  

 7. Σμκ Ζακμοάνημ 2009 πήγαμε θαη’ επακάιερε ζημ 7μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ θαη είπαμε 

ζοκενγαζία με ημ Δ/κηή ημο γηα ημ ΓΦΓ, πμο δεμημονγήζεθε ζημ ζπμιείμ με πηιμηηθό πνόγναμμα ημο 

ΤΠΓΠΘ. Υνεηάζηεθε κα επηθμηκςκήζμομε πμιιέξ θμνέξ με ημ ΤΠΓΠΘ (Γν. Γνγαζηενίςκ θαη ΔΖΓΦΓ) γηα 

ηεκ επίιοζε δηάθμνςκ μηθνμπνμβιεμάηςκ. Από ηηξ 15-29/1/2009 αζπμιεζήθαμε με ημκ έιεγπμ θαη ηεκ 

ηαθημπμίεζε ηςκ μνγάκςκ, πμο πανειήθζεζακ από ηεκ εηαηνεία ΓΠΖΣΕΙΟΚΖΗΓ ΓΠΖΥΓΖΡΕΓΖ. Έηζη 

από ημ Ιάνηημ θαη μεηά ζηα 7μ - 21μ Δεμμηηθά πμιεία Ηανδίηζαξ οπάνπεη έκα πιήνςξ ελμπιηζμέκμ ΓΦΓ, 

πμο εθηόξ από ηα ζπμιεία όπμο ακήθεη θαιύπηεη - όπςξ θαη αοηό ημο 5μο Δεμμηηθμύ - θαη ηηξ ακάγθεξ ηςκ 

άιιςκ Δεμμηηθώκ πμιείςκ ηεξ πόιεξ ηεξ Ηανδίηζαξ. 

 8. ηηξ 20/1/2009 ζοκενγαζηήθαμε, ζημ ΓΗΦΓ με ημκ θ. Ζ. Θαδηά (ενεοκεηή ζημ Υάνβανκη, 

Ηανδηηζηώηε ζηεκ θαηαγςγή) θαη ημοξ θ. . Θαιά θαη θ. Ό. Γθμνηδή (θαζεγεηέξ ημο Σμ. Σεπκμιμγίαξ 

Σνμθίμςκ ημο ΣΓΖ Θάνηζαξ/Πανανηήμαημξ Ηανδίηζαξ) γηα κα δηενεοκήζμομε ηε δοκαηόηεηα επημόνθςζεξ 

μαζεηώκ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θαη θαζεγεηώκ ζε ζέμαηα Βημηεπκμιμγίαξ με ηε ζοκδνμμή ημοξ. Ε ζοκενγαζία 

αοηή, μεηά θαη από άιιεξ ζοδεηήζεηξ πμο αθμιμύζεζακ, πηζακόκ κα θένεη πναθηηθά απμηειέζμαηα με ηεκ 

έκανλε ημο επόμεκμο ζπμιηθμύ έημοξ.  

 

IV. 1. Από ηεκ 15/10/2008 θαη θάζε Πέμπηε, παναπςνήζαμε γηα πνήζε ημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο 

ημο ΓΗΦΓ με όιμ ημκ ελμπιηζμό ημο ζημ Σμήμα Σεπκμιμγίαξ Σνμθίμςκ ημο ΣΓΖ Θάνηζαξ - Πανάνηεμα 

Ηανδίηζαξ. Αοηό έγηκε μεηά από ζοκεκκόεζε με ημκ Πνόεδνμ θαη ημοξ θαζεγεηέξ ημο Σμήμαημξ γηαηί ημ 

Σμήμα αοηό δεκ έπεη πνμμεζεοηεί ημκ απαναίηεημ ενγαζηενηαθό ελμπιηζμό, ώζηε κα μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί 

ζηηξ πεηναμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη από ημ Πνόγναμμα πμοδώκ ημο, γηα ημ μάζεμα ημο Α´ 

ελαμήκμο «Γνγαζηήνημ Φοζηθήξ».  

 2. Δακείζαμε οιηθά, από ημ ΓΗΦΓ, γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ ζηα 

ζπμιεία. Γκδεηθηηθά ακαθένμομε: 1μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ (19/3/09), 3μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ (20/1/09), 1μ ΓΠΑΘ 

Ηανδίηζαξ (1/10/08), 3μ ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ (24/11/08, 6/4/09), ΓΠΑΘ μθάδςκ (23/9/08, 10/11/08), 1μ 

Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (1/10/08, 3/11/08, 11/11/08, 28/11/08), 2μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (18/9/08, 23/9/08), 

3μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (8/12/08), 4μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (23/10/08, 4/11/08), 5μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ 

(21/10/08), 6μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (10/11/08, 19/1/09, 20/1/09), 7μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (15/10/08, 

27/1/09), Γζπενηκό Γομκάζημ Ηανδίηζαξ (21/10/08), Γομκάζημ Ηανδηηζμμαγμύιαξ (23/9/08, 14/10/08), 

Ιμοζηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ (2/10/08, 3/11/08), Γομκάζημ Ηέδνμο (23/9/08), Γομκάζημ Αγκακηενμύ 

(30/9/08), 5μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ (10/12/08), ΗΠΓ Ιμοδαθίμο (16/12/08). 
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 3. ηηξ 2 θαη 8/9/2008 ζοκενγαζηήθαμε με θμνείξ ημο 4μο Γομκάζημο Ηανδίηζαξ (Δ/κηή θ. Γ. 

Ηαννά, θαζεγεηέξ Φ. Κάθα, Π. Ηανβμύκε θαη Πνόεδνμ ημο οιιόγμο Γμκέςκ θαη Ηεδεμόκςκ θ. Ιηπαιάθε) 

γηα ημ ΓΦΓ πμο ζθέπημκηαη κα θάκμοκ ζημ πμιείμ. οκενγαζία γηα ημ ίδημ ζέμα είπαμε επίζεξ με ημ 

ΤΠΓΠΘ θαη ημ ΓΗΦΓ Θάνηζαξ. 

 4. ηηξ 24/9/2008 επηζθεθζήθαμε ημ ΓΗΦΓ Σνηθάιςκ θαη ζοκενγαζηήθαμε γηα ηεκ επηζθεοή 

εκόξ ηνμθμδμηηθμύ παμειήξ θαη ορειήξ ηάζεξ ημο 4μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ. 

 5. ηηξ 24/9/2008 έγηκε εκεμένςζε γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ θαη δοκαηόηεηεξ ημο ΓΗΦΓ ζημοξ 

δαζθάιμοξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθά ζηηξ Γ’ θαη Σ’ Σάλεηξ ηςκ 1μο θαη 12μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ. 

Σμοξ έγηκε επίζεξ, επίδεηλε ηςκ ζπεηηθώκ ζεμεηώζεςκ θαη ημο CD, πμο έπεη παναπζεί από ημ ΓΗΦΓ 

Ηανδίηζαξ θαη έπεη μμηναζηεί ζε όια ηα Δεμμηηθά πμιεία ημο Κ. Ηανδίηζαξ. 

 6. ηηξ 25/9/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 4μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ηoκ 

ΤΓΦΓ ημο Φ. Κάθα γηα ηεκ αίζμοζα πμο πνμμνίδμοκ κα δεμημονγεζεί κέμ ενγαζηήνημ Φ.Γ. ημο ζπμιείμο θαη  

ηεκ μνγάκςζε ημο οπάνπμκημξ ΓΦΓ. 

            7. ηηξ 30/9/2008 ζοκενγαζηήθαμε με ημοξ Δ/κηέξ ημο 5μο ΓΓΘ θαη ημο 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ 

θαζώξ θαη με ημοξ ΤΓΦΓ ημο 4μο Γομκαζίμο θαη ημο 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ γηα ημοξ πάγθμοξ πμο ακήθμοκ 

ζημ 5μ ΓΓΘ (πνώεκ ΓΠΘ) θαη είκαη απμζεθεομέκμη ζημ 3μ ΓΠΑΘ θαη πνεηάδμκηαη γηα ημκ ελμπιηζμό ηςκ 

ΓΦΓ ηςκ πνμακαθενζέκηςκ ζπμιείςκ (4μο Γομκαζίμο θαη 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ).  

 8. ηηξ 1/10/2008 έγηκε εκεμένςζε ηςκ δαζθάιςκ ημο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ιαηανάγθαξ, πμο 

δηδάζθμοκ Φοζηθά ζηηξ Γ’ θαη Σ’ Σάλεηξ, ζπεηηθά με ηε ιεηημονγία ημο ενγαζηενηαθμύ πώνμο. Γίπε πνμεγεζεί 

ηαθημπμίεζε ηςκ οιηθώκ θαη μνγάκςκ ημο ενγαζηενίμο ημο ζπμιείμο από ημκ ζοκενγάηε ημο ΓΗΦΓ γηα ηεκ 

Π/ζμηα Γθπ/ζε. 

 9. ηηξ 31/10/2008 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδηηζμμαγμύιαξ θαη είπαμε 

ζοκενγαζία με ημ Δ/κηή ημο, γηα ηηξ εκένγεηεξ ζηηξ μπμίεξ πνέπεη κα πνμβεί ώζηε κα μνγακώζεη ζημ πμιείμ 

ημο ενγαζηήνημ Φ.Γ. Γπίζεξ ημο έγηκε πανμοζίαζε ηςκ ζεμεηώζεςκ ημο ΓΗΦΓ γηα ηεκ Π/ζμηα Γθπ/ζε, ημο  

ζοκμδεοηηθμύ ημοξ CD θαη εκόξ δηπιμύ DVD με βηκηεμζθμπεμέκα πεηνάμαηα (παναγςγήξ ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ). 

 10. ηηξ 20/11/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 3μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ηεκ 

ΤΓΦΓ Ι. Ιειηώκε γηα εγθαηάζηαζε ιμγηζμηθώκ ζημκ Ε.Τ. ημο ενγαζηενίμο Φ.Γ.  

 11. ηηξ 25/11/2008 μεηαβήθαμε ζημ ΓΠΑΘ Παιαμά θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημκ ΤΓΦΓ Υ. 

Ιακηόπμοιμ, γηα ηαθημπμίεζε μνγάκςκ ζημ ενγαζηήνημ Φ.Γ. θαη εκεμένςζε γηα ηε πνήζε ημοξ. 

 12. ηηξ 28/11/2008 μεηαβήθαμε ζημ 1μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ γηα κα παναιάβμομε μηθνμζθόπηα, 

πμο ημοξ είπαμε δακείζεη θαη με ηεκ εοθαηνία κα ημοξ δακείζμομε θαη άιια οιηθά. 

 13. ηηξ 28/11/2008 επηζθεθζήθαμε ηα 3μ θαη 13μ Δεμμηηθά πμιεία Ηανδίηζαξ θαη 

ηαθημπμηήζαμε όνγακα θαη οιηθά Φοζηθήξ θαη Υεμείαξ. 

 14. ηηξ 16/12/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 3μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ θαη ζε ζοκενγαζία με 

ηε δαζθάια Δςή Ιπακάζημο ηαθημπμηήζαμε ηα όνγακα Φοζηθήξ θαη Υεμείαξ ηεξ  ζπμιηθήξ μμκάδαξ.  

 15. ηηξ 11/2/2009 επηζθεθζήθαμε ημ ΗΠΓ Ιμοδαθίμο θαη πανμοζηάζαμε ζημοξ εθπ/θμύξ, πμο 

ενγάδμκηαη εθεί, πεηνάμαηα ζπεηηθά με ηεκ ακίπκεοζε ζνεπηηθώκ μοζηώκ ζε ηνμθέξ, με ζθμπό ηεκ 

εκζςμάηςζή ημοξ ζημ πνόγναμμα «Δηαηνμθή θαη Πενηβάιιμκ», πμο οιμπμημύκ ηα ΗΠΓ.  

 16.  ηηξ 16/2/2009 πήγαμε ζημ Δεμμηηθό πμιείμ Ανηεζηακμύ θαη ζε ζοκενγαζία με ημοξ 

δαζθάιμοξ ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ Αζακάζημ Ιπμονιηάζθμ θαη Γιέκε Ηώζηα θαζανίζαμε θαη ηαθημπμηήζαμε 

ηα όνγακα Φοζηθήξ θαη Υεμείαξ, πμο δηέζεηε ημ ζπμιείμ. 

 17. ηηξ 16/3/2009 μεηαβήθαμε ζημ ΓΓΘ Παιαμά θαη ζοκενγαζηήθαμε με ημοξ ΤΓΦΓ γηα κα 

ημοξ πανάζπμομε βμήζεηα ζπεηηθά με ηεκ πναγμαημπμίεζε μνηζμέκςκ πεηναμάηςκ, πμο μαξ είπακ δεηήζεη. 

Γπίζεξ επηζθεθζήθαμε ηα ΓΠΑΘ, 1μ θαη 2μ Γομκάζηα Παιαμά θαη είπαμε ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ  θαη ημοξ 

ΤΓΦΓ γηα ζέμαηα ζπεηηθά με ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ. ηςκ ζπμιείςκ ημοξ. 

 18. ηηξ 17/3/2009 επηζθεθηήθαμε ηα ΓΓΘ, ΓΠΑΘ, 1μ θαη 2μ Γομκάζηα μθάδςκ θαη είπαμε 

ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ θαη ημοξ ΤΓΦΓ γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ. ηςκ ζπμιείςκ ημοξ. 

 19. ηηξ 19/3/2009 μεηαβήθαμε ζηα ΓΓΘ, ΓΠΑΘ, 1μ θαη 2μ Γομκάζηα Ιμοδαθίμο θαη είπαμε 

ζοκενγαζία με ημοξ Δ/κηέξ θαη ημοξ ΤΓΦΓ γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηα ενγαζηήνηα Φ.Γ. ηςκ ζπμιείςκ ημοξ. 
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 20. ηηξ 16/4/2009 επηζθεθζήθαμε ημ 8μ Δεμμηηθό πμιείμ Ηανδίηζαξ θαη είπαμε ζοκενγαζία 

με ημοξ δαζθάιμοξ ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ γηα πεηνάμαηα Οπηηθήξ. 

 

V. 1. ηηξ 15/9/2008 ζοκδημνγακώζαμε με ηε πμιηθή ύμβμοιμ θι. ΠΓ04 ζηεκ αίζμοζα 

εθδειώζεςκ ημο 1μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ εκεμενςηηθή ζοκάκηεζε εθπαηδεοηηθώκ θι. ΠΓ04 ηςκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ 

(8593/9-9-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ) με ζέμα: «Απμιμγηζμόξ πεπναγμέκςκ ζπμιηθμύ έημοξ 

2007-08 θαη πνμγναμμαηηζμόξ ενγαζηώκ ηνέπμκημξ ζπμιηθμύ έημοξ γηα ηα μαζήμαηα ηςκ Φοζηθώκ 

Γπηζηεμώκ». ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ, εκεμενώζεθακ γηα ηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο 

μθείιμοκ κα πναγμαημπμηήζμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ, ζοδήηεζακ θαη ακηάιιαλακ απόρεηξ ζπεηηθά μ’ 

αοηέξ.   

 2. ηηξ 16/9/2008 εκεμενςηηθή ζοκάκηεζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04  Γομκαζίςκ, ζηεκ αίζμοζα 

εθδειώζεςκ ημο 1μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ (8594/9-9-2008 ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ), με ζέμα 

«Απμιμγηζμόξ πεπναγμέκςκ ζπμιηθμύ έημοξ 2007-08 θαη πνμγναμμαηηζμόξ ενγαζηώκ ηνέπμκημξ ζπμιηθμύ 

έημοξ γηα ηα μαζήμαηα ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ». ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ, εκεμενώζεθακ γηα 

ηηξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο μθείιμοκ κα πναγμαημπμηήζμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ, 

ζοδήηεζακ θαη ακηάιιαλακ απόρεηξ γηα ηα δηαζεμαηηθά ζπέδηα ενγαζίαξ, θ.η.ι.  

 3. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Τ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΤΠΓΠΘ (Θεηημονγία ηςκ 

πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2008-2009) θαη ημο 98614/Γ7/24-7-

2008/ΤΠΓΠΘ/ΓΠΓΔ/Σμήμα Σ’ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Ιαζεμάηςκ ζηα 

Γομκάζηα), δημνγακώζαμε ζηηξ 23/9/2008 μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ 

(8905/15-9-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο 

δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γομκάζηα»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηηξ Β' θαη Γ' 

Σάλεηξ αζθήζεθακ ζηα ηνία πνώηα πεηνάμαηα ηεξ Β’ θαη ζηα ηνία πνώηα πεηνάμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ, πμο 

πνμβιέπμκηαη κα γίκμοκ από ηεκ παναπάκς Τ.Α. ημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί μθηώ πάγθμη με ηηξ 

ακηίζημηπεξ πεηναμαηηθέξ δηαηάλεηξ γηα ημ ζθμπό αοηό. ημοξ θαζεγεηέξ μμηνάζηεθε έκηοπμ οιηθό, ζπεηηθό 

με ηηξ πνμακαθενόμεκεξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ. 

 4. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §3, δημνγακώζαμε ζηηξ 30/9/2008 μηα 

ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (9198/22-9-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με 

ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα Γομκάζηα»). ηε 

ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηε Β' θαη Γ’ Σάλε αζθήζεθακ ζηα πεηνάμαηα ημο 

ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ, πμο πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ, θαζώξ 

θαη ζε άιιεξ 4 πεηναμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ από ημ βηβιίμ ημο μαζεηή (απόζηαλε, θογμθέκηνηζε, θ.η.ι). ημ 

ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί επηά πάγθμη γηα ημ ζθμπό αοηό θαζώξ θαη μία πανμοζίαζε (.ppt). ημοξ 

θαζεγεηέξ δόζεθακ ζεμεηώζεηξ θαη δηάθμνα οιηθά γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ αζθήζεηξ ζηα ζπμιεία ημοξ. 

 5. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Τ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΤΠΓΠΘ (Θεηημονγία ηςκ 

πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2008-2009) θαη ημο 98617/Γ7/24-7-

2008/ΤΠΓΠΘ/ΓΠΓΔ/Σμήμα Σ’ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Φοζηθώκ Ιαζεμάηςκ ζηα 

Γεκηθά Θύθεηα θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2008-2009), δημνγακώζαμε ζηηξ 6/10/2008 μηα ζογθέκηνςζε 

θαζεγεηώκ ΓΓΘ ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (9500/29-9-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα  

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γεκηθά Θύθεηα»). ημ 

ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί 9 πάγθμη με δηαηάλεηξ γηα 5 πεηνάμαηα. ηε ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ 

πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηεκ Α′ Σάλε αζθήζεθακ ζε δύμ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ, ζηε μέηνεζε μήθμοξ, 

βάνμοξ, θ.η.ι. θαη ζηε μειέηε επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ με αμαλίδημ θαη πνμκμμεηνεηή, πμο ήηακ ζηεμέκεξ ζε 

δύμ πάγθμοξ. Οη ηεξ Β’ Σάλεξ ζηε μειέηε ηςκ κόμςκ αενίςκ ζε ηέζζενηξ πάγθμοξ θαη μη ηεξ Γ’ Σάλεξ ζε δύμ 

αζθήζεηξ, μία γεκηθήξ παηδείαξ, μειέηε θαζμάηςκ ζε έκα πάγθμ θαη μία θαηεύζοκζεξ, απιή ανμμκηθή 

ηαιάκηςζε, ζε έκα πάγθμ με Multilog θαη ζε έκα πςνίξ. Οη θαζεγεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ηε δηαδηθαζία ηςκ 

αζθήζεςκ, ηηξ δμθίμαζακ θαη πήνακ ζπεηηθέξ ζεμεηώζεηξ.  

 6. Αθμιμοζώκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ Τ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΤΠΓΠΘ (Θεηημονγία ηςκ 

πμιηθώκ Γνγαζηενίςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2008-2009), ημο 98620/Γ7/24-7-

2008/ΤΠΓΠΘ/ ΓΠΓΔ/Σμήμα Σ’ Ιειεηώκ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ Φοζηθώκ 
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Γπηζηεμώκ Γεκηθήξ Παηδείαξ ζηα ΓΠΑ.Θ θαη ζηε Δ΄ Σάλε ηςκ Γζπενηκώκ ΣΓΓ) θαη ημο 9465/29-9-2008/ 

ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ (Γνγαζηενηαθή Δηδαζθαιία ηςκ Ιαζεμάηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ Γεκηθήξ Παηδείαξ 

ζηα ΓΠΑ.Θ. θαη ζημ 2μ θύθιμ ηςκ Γζπενηκώκ Σ.Γ.Γ.) δημνγακώζαμε ζηηξ 20/10/2008 μηα ζογθέκηνςζε 

θαζεγεηώκ ΓΠΑΘ-TEE πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή, ζημ πώνμ ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ (10012/13-10-

2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ 

Φοζηθή ζηα Γπαγγειμαηηθά Θύθεηα θαη ζημ 2μ θύθιμ ημο εζπενηκμύ ΣΓΓ»). ηε ζογθέκηνςζε αοηή 

πανμοζηάζηεθακ ζε μθηώ πάγθμοξ 9 πεηνάμαηα. ε έκα πάγθμ ήηακ ε απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε θαη ε 

ακάθιαζε. ημ 2μ ε δηάζιαζε, ε μιηθή ακάθιαζε θαη ε θαηκμμεκηθή ακύρςζε. ημκ 3μ μ θακόκαξ ημο lenz, ε 

αμμηβαία επαγςγή θαη ε αοηεπαγςγή. ημκ 4μ ζηαηηθόξ ειεθηνηζμόξ. ημκ 5μ μ μεηαζπεμαηηζηήξ ακύρςζεξ 

θαη οπμβηβαζμμύ ηάζεξ εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ. ημκ 6μ ημ ειεθηνηθό θύθιςμα θαη μ κόμμξ ημο Ohm. 

ημκ 7μ ε εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε με αμαλίδημ θαη ζημκ 8μ ε μέηνεζε μήθμοξ, πνόκμο, 

δύκαμεξ. ημ ηέιμξ δόζεθακ ζεμεηώζεηξ ζημοξ θαζεγεηέξ, ζπεηηθέξ με ηα πεηνάμαηα πμο αζθήζεθακ. 

     7. ηηξ 22/10/2008 ζε ζοκενγαζία με ηε πμιηθή ύμβμοιμ ηεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ρίηζα 

Ιήηζημο δημνγακώζαμε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηεκ Γ’ Σάλε ηεξ 1εξ 

Γθπαηδεοηηθήξ Πενηθένεηαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (176/16-10-2008/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ/πμι. ύμβμοιμξ 

1εξ Πενηθένεηαξ). Οη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Τιηθά ώμαηα, Ιίγμαηα, Θενμόηεηα 

θαη Γκένγεηα. 

     8. ηηξ 29/10/2008 ζε ζοκενγαζία με ηε πμιηθή ύμβμοιμ ηεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ρίηζα 

Ιήηζημο δημνγακώζαμε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηε Σ’ Σάλε ηεξ 1εξ 

Γθπαηδεοηηθήξ Πενηθένεηαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (179/22-10-2008/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ/πμι. ύμβμοιμξ 

1εξ Πενηθένεηαξ). Οη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Θενμόηεηα, Φοηά, Ιηθνμζθμπήζεηξ 

θαη Γκένγεηα. 

     9. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §5, δημνγακώζαμε μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ 

ΓΓΘ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ ζηηξ 3/11/2008 (10456/23-10-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα 

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα Γεκηθά Θύθεηα»). ηε 

ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία αζθήζεθακ ζε όιεξ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, πμο 

πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ. ημ ενγαζηήνημ είπακ 

πνμεημημαζηεί πέκηε πάγθμη με 10 μηθνμζθόπηα θαη άιιμη ηνεηξ με δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ θαη άιια οιηθά.  

     10. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §3, δημνγακώζαμε μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ 

Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ ζηηξ 4/11/2008 (10457/23-10-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα 

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζηα Γομκάζηα»). ηε 

ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Βημιμγία ζημ Γομκάζημ, αζθήζεθακ ζε όιεξ ηηξ ενγαζηενηαθέξ 

αζθήζεηξ, πμο πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ. ημ ενγαζηήνημ 

είπακ πνμεημημαζηεί επηά πάγθμη με μηθνμζθόπηα, laptop - βηκηεμπνμβμιέα θαη δηαθακμζθόπημ. ημοξ 

θαζεγεηέξ δόζεθακ μόκημα παναζθεοάζμαηα με βαθηήνηα θαη δηάθμνα άιια οιηθά, πμο πνεηαδόηακ μ θαζέκαξ 

γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεςκ ζημ ζπμιείμ ημο. 

 11. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ §5 θαη 6 δημνγακώζαμε ζογθέκηνςζε ζημ ΓΗΦΓ 

θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζε όιεξ ηηξ ηάλεηξ ηςκ ΓΓΘ θαη ηςκ ΓΠΑΘ ζηηξ 10/11/2008 

(10894/3-11-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, 

πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα Γεκηθά Θύθεηα θαη ΓΠΑΘ»), γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ 

πμο πνμβιέπμκηαη γηα ημ Α’ ηεηνάμεκμ ημο ζπμιηθμύ έημοξ 2008-09, ζημ μάζεμα ηεξ Υεμείαξ.  

 12. ηηξ 11/11/2008 ζοκδημνγακώζαμε με ηε πμιηθή ύμβμοιμ ηεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ιανία 

Παπαδμπμύιμο επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηηξ Γ’ θαη Σ’ Σάλεηξ ηεξ 3εξ 

Γθπαηδεοηηθήξ Πενηθένεηαξ, ζημ 1μ Δεμμηηθό πμιείμ Ιμοδαθίμο (289/7-11-2008/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ/πμι. 

ύμβμοιμξ 3εξ Πενηθένεηαξ). Οη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Τιηθά ώμαηα, Ιείγμαηα, 

Θενμόηεηα θαη Γκένγεηα. 

 13. ηηξ 26/11/2008 ζε ζοκενγαζία με ημ πμιηθό ύμβμοιμ ηεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ιάκζμ 

Παπάγγειμ δημνγακώζαμε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηεκ Γ’ Σάλε ηεξ 2εξ 

Γθπαηδεοηηθήξ Πενηθένεηαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ  (266/17-11-2008/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ/πμι. 

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


ΕΚΦΕ  Καρδίηζας    ηηλ: 24410 79170 -1    fax: 24410 79172    e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr 

Σσνηάκηης ηης  έκθεζης:  ο  σπεύθσνος Ε .Κ .Φ.Ε .  Ν.  Καρδί ηζας Σεραθε ίμ  Μπί ηζ ιος  8

� 

ύμβμοιμξ 2εξ Πενηθένεηαξ). Οη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Ειεθηνηζμόξ, Θενμόηεηα 

θαη Γκένγεηα. 

 14. ηηξ 2/12/2008 ζε ζοκενγαζία με ημ πμιηθό ύμβμοιμ ηεξ Π/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Ιάκζμ 

Παπάγγειμ δημνγακώζαμε επημμνθςηηθή ζοκάκηεζε δαζθάιςκ, πμο δηδάζθμοκ ζηε Σ’ Σάλε ηεξ 2εξ 

Γθπαηδεοηηθήξ Πενηθένεηαξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (266/17-11-2008/ΔΠΓ Ηανδίηζαξ/πμι. ύμβμοιμξ 

2εξ Πενηθένεηαξ). Οη δάζθαιμη αζθήζεθακ ζε πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα: Θενμόηεηα, Φοηά, Ιηθνμζθμπήζεηξ 

θαη Ειεθηνμμαγκεηηζμόξ. 

 15. Δημνγακώζαμε ζηηξ 16/12/2008 δύμ ζοκακηήζεηξ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 Γομκαζίςκ ζημ πώνμ 

ημο ΓΗΦΓ (473/8-12-2008/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/Γν. πμιηθώκ ομβμύιςκ με ζέμα «Δηαζεμαηηθά ζπέδηα 

ενγαζίαξ ζηα μαζήμαηα Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ») ηεκ 1ε θαζεγεηέξ από Γομκάζηα ηεξ πόιεξ θαη ζηε 2ε ηεξ 

πενηθένεηαξ ζοδήηεζακ με ηε πμιηθή ύμβμοιμ γηα ηεκ οιμπμίεζε δηαζεμαηηθώκ ζπεδίςκ ενγαζίαξ ζηα 

μαζήμαηα Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. 

 16. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §3, δημνγακώζαμε ζηηξ 27/1/2009 μηα 

ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ (267/16-1-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με 

ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γομκάζηα»). ηε 

ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηε Β' Σάλε, αζθήζεθακ ζημ κόμμ ημο Hook θαη ζηεκ 

ανπή ημο Ανπημήδε θαη μη θαζεγεηέξ ηεξ Γ’ Σάλεξ αζθήζεθακ ζημκ πεηναμαηηθό έιεγπμ ηςκ κόμςκ ημο απιμύ 

εθθνεμμύξ θαη ζημοξ ζογθιίκμκηεξ θαθμύξ. ημοξ θαζεγεηέξ δόζεθακ ζεμεηώζεηξ ζπεηηθέξ με ηεκ 

πναγμαημπμίεζε ηςκ παναπάκς αζθήζεςκ θαη πνόζζεηα έκηοπα με πιενμθμνίεξ γηα ημ πείναμα ηεξ 

εοζύγναμμεξ μμαιήξ θίκεζεξ.  

 17. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ §3, δημνγακώζαμε μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ 

Γομκαζίςκ ζημ Γνγαζηήνημ ημο ΓΗΦΓ ζηηξ 3/2/2009 (487/23-1-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα 

«Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα Γομκάζηα»). ηε 

ζογθέκηνςζε αοηή μη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηε Β’ Σάλε αζθήζεθακ ζηεκ 8ε άζθεζε ημο 

ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ, πμο πνμβιέπεηαη κα θάκμοκ ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ ζημοξ μαζεηέξ ημοξ, θαζώξ θαη 

ζε άιιεξ ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ από ημ βηβιίμ ημο μαζεηή (πανάζονμ ζημ ενγαζηήνημ ζει. 48, 56, 

64, 74, 76, 80). Οη θαζεγεηέξ πμο δηδάζθμοκ ζηε Γ΄ Σάλε αζθήζεθακ ζηεκ 8.1 άζθεζε ημο ενγαζηενηαθμύ 

μδεγμύ, θαζώξ θαη ζε ενγαζηενηαθέξ δναζηενηόηεηεξ από ημ βηβιίμ ημο μαζεηή (πείναμα ζει. 53, 58, 82, 98, 

83, 101). ημ ενγαζηήνημ είπακ πνμεημημαζηεί μθηώ πάγθμη γηα ημ ζθμπό αοηό θαη ζημοξ θαζεγεηέξ δόζεθακ 

δηάθμνα οιηθά γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ αζθήζεηξ ζηα ζπμιεία ημοξ. 

 18. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ §5 θαη 6 δημνγακώζαμε ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ 

πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ ζημ ΓΗΦΓ ζηηξ 23/2/2009 (1134/16-2-2009 ΔΔΓ 

Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Υεμεία ζηα 

Γεκηθά Θύθεηα θαη ΓΠΑΘ»), γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηηξ ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ: παναζθεοή δηαιύμαημξ 

μνηζμέκεξ ζογθέκηνςζεξ θαη αναίςζε δηαιομάηςκ ηεξ Α’ Σάλεξ, μλείδςζε αηζακόιεξ, όληκμξ παναθηήναξ 

θανβμλοιηθώκ μλέςκ θαη παναζθεοή ζάπςκα ηεξ Β’ Γεκηθήξ Παηδείαξ, ακηηδνάζεηξ μλεηδμακαγςγήξ ηεξ Β’ 

Ηαηεύζοκζεξ θαη οπμιμγηζμόξ ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημο ληδημύ ζε μληθό μλύ με ηε πνήζε ημο Multilog ηεξ Γ’ 

Ηαηεύζοκζεξ. 

 19. Ιε βάζε ηα έγγναθα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ §5 θαη 6 δημνγακώζαμε ζηηξ 9/3/2009 ζημ πώνμ 

ημο Γνγαζηενίμο ημο ΓΗΦΓ μηα ζογθέκηνςζε θαζεγεηώκ ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ (1481/26-2-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ 

ΓΗΦΓ με ζέμα «Πνόζθιεζε από ημ ΓΗΦΓ ηςκ θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04, πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή ζηα Γεκηθά 

Θύθεηα θαη ΓΠΑΘ»), πμο δηδάζθμοκ Φοζηθή. ηεκ Α΄ Σάλε πναγμαημπμηήζεθακ μη αζθήζεηξ: μειέηε 

ειεύζενεξ πηώζεξ, ηνηβή μιίζζεζεξ ζε θεθιημέκμ επίπεδμ, μνηδόκηηα βμιή, μνμή - θνμύζε θαη θεκηνμμόιμξ 

δύκαμε. ηε Β΄ ε άζθεζε γηα ημκ πνμζδημνηζμό ηεξ έκηαζεξ ηεξ βανύηεηαξ με ηε βμήζεηα απιμύ εθθνεμμύξ 

θαη ζηε Γ’ μη αζθήζεηξ: πνμζδημνηζμόξ ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε θεθιημέκμ επίπεδμ, 

ακαθύθιςζε θαη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε μαζεμαηηθμύ εθθνεμμύξ. Οη θαζεγεηέξ θεύγμκηαξ πανέιαβακ από 

ημ ΓΗΦΓ ζεμεηώζεηξ ζπεηηθέξ με ηηξ αζθήζεηξ πμο δμθίμαζακ. 

 20. ηηξ 10/3/2009 ζοκδημνγακώζαμε με ηε πμιηθή ύμβμοιμ ζοκάκηεζε θαζεγεηώκ θι. ΠΓ04 

ζημ ΓΗΦΓ (1631/4-3-2009/ΔΔΓ Ηανδίηζαξ/ΓΗΦΓ με ζέμα «Γθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ»). 

Γκεμενώζαμε ημοξ θαζεγεηέξ Γομκαζίςκ, ΓΓΘ θαη ΓΠΑΘ, γηα ηε 2ε εθδήιςζε γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ, 
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πμο ζθεπηόμαζηε κα δημνγακώζμομε ζημ ηέιμξ ηεξ ηνέπμοζαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ θαη ημοξ πανμηνύκαμε κα 

θηκεημπμηήζμοκ ημοξ μαζεηέξ ημοξ γηα κα έπμοκ εκενγό ζομμεημπή ζ’ αοηή. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκάκηεζεξ 

μη θαζεγεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα δμοκ πμιιέξ θαηαζθεοέξ ημο ΓΗΦΓ Ηανδίηζαξ, ζπεηηθέξ με ημ ζέμα. 

 

VI. 1. ηηξ 24/10/2008 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με 

ηεκ θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ μέηνεζε μήθμοξ, εμβαδμύ, 

όγθμο, μάδαξ, δύκαμεξ, ποθκόηεηαξ. 

 2. ηηξ 24/10/2008 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με 

ηεκ θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ μέηνεζε μήθμοξ, εμβαδμύ, 

όγθμο, μάδαξ, δύκαμεξ, ποθκόηεηαξ. 

 3. ηηξ 30/10/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 6μ Κεπηαγςγείμ Ηανδίηζαξ θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα με επίδεηλε ζηα κήπηα ζπεηηθά με ηε ζενμηθή δηαζημιή ηςκ ζηενεώκ, ηεκ ηήλε, ηεκ πήλε, ηεκ 

ελάημηζε θαη ηε ζομπύθκςζε, ζε ζοκενγαζία με ηηξ κεπηαγςγμύξ Γιέκε Γοθανπίδμο, Ακαζηαζία Ιάκμο θαη 

Πακαγηώηα Υόκδνμο. 

 4. ηηξ 31/10/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 1μ Γομκάζημ μθάδςκ θαη ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΤΓΦΓ 

Σνοθςκία Παηαθίδμο πναγμαημπμηήζαμε ενγαζηήνημ Βημιμγίαξ ζε δύμ ημήμαηα μαζεηώκ, έκα ηεξ Α’ θαη έκα 

ηεξ Γ’ Σάλεξ Σα ενγαζηήνηα έγηκακ ζημ ΓΦΓ ημο παναθείμεκμο ΓΓΘ μθάδςκ, μη μαζεηέξ ήηακ πςνηζμέκμη 

ζε μμάδεξ θαη ημ ακηηθείμεκμ ημοξ ήηακ ε «παναζθεοή θαη παναηήνεζε θοηηθμύ θοηηάνμο θαη άιιςκ 

παναζθεοαζμάηςκ» γηα ηεκ Α’  θαη «ε μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε πνςηόδςςκ» γηα ηε Γ’ Σάλε. 

 5. ηηξ 6/11/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 26μ Κεπηαγςγείμ Ηανδίηζαξ θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα με επίδεηλε ζηα κήπηα ζπεηηθά με ηε ζενμηθή δηαζημιή ηςκ ζηενεώκ, ηεκ ηήλε, ηεκ πήλε, ηεκ 

ελάημηζε θαη ηε ζομπύθκςζε, ζε ζοκενγαζία με ηε κεπηαγςγό Υανίθιεηα Ιάκμο. 

 6. ηηξ 7/11/2008 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ ηεκ άζθεζε με δείθηε ημ θόθθηκμ 

ιάπακμ γηα πνμζδημνηζμό μλέςκ - βάζεςκ. 

 7. ηηξ 12/11/2008 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ Σάλεξ ηςκ 9μο θαη 17μο 

Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Ακηώκημ Σζάβαιμ θαη Γεώνγημ Ιειηζζό, γηα 

πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ Θενμόηεηαξ θαη ηςκ Φοηώκ.                     

 8. ηηξ 24/11/2008 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με 

ημοξ θαζεγεηέξ ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη ςηήνε Φεμμέκμ θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ ηηξ 1ε 

θαη 2ε ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ Υεμείαξ. 

 9. ηηξ 1/12/2008 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ ςηήνε Φεμμέκμ θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ επαιήζεοζε ημο κόμμο ημο Ohm θαη 

άζθεζε γηα ηηξ ειεθηνμμαγκεηηθέξ αιιειεπηδνάζεηξ. Σεκ ενγαζηενηαθή δηαδηθαζία παναθμιμύζεζε ε πμιηθή 

ύμβμοιμξ θι. ΠΓ04 θ. Βανβάνα Πακαγηςηίδμο θαη αθμιμύζεζε ζοδήηεζε με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ μεηά ηε 

ιήλε ηεξ.  

 10. ηηξ 3/12/2008 επηζθεθζήθαμε ημ 3μ Κεπηαγςγείμ Παιαμά θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα με επίδεηλε ζηα κήπηα ζπεηηθά με ηε ζενμηθή δηαζημιή ηςκ ζηενεώκ θαη ηηξ αιιαγέξ ηεξ θοζηθήξ 

θαηάζηαζεξ ημο κενμύ, ζε ζοκενγαζία με ηηξ κεπηαγςγμύξ Δέζπμηκα Ιμοηζακίδμο, Κηίκα Αεδόκε θαη Γιέκε 

αμμνγηακίδμο. 

11. ηηξ 8/12/2008 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ημο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο Ιαθνοπςνίμο με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Αζθεηή εναθείμ θαη μθία Ιπαδή, γηα 

πεηνάμαηα Οπηηθήξ. 

 12.  ηηξ 11/12/2008 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ ηαονμύ θαη θάκαμε πεηνάμαηα 

Ειεθηνηζμμύ ζημοξ μαζεηέξ ηςκ Γ´ θαη Σ’ Σάλεςκ, ζε ζοκενγαζία με ηε δαζθάια ημοξ Υνοζμύια 

Σζεζμεηδή.  

 13. ηηξ 19/12/2008 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ημο 4μο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Υαιακμύιε Ηώζηα θαη Κμύθμ Δήμμ, γηα πεηνάμαηα 

ζηα θεθάιαηα ηεξ Γκένγεηαξ θαη ηεξ Θενμόηεηαξ. 
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 14. ηηξ 22/12/2008 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ´ 

Σάλεξ ημο 10μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Κηάθμ Κίθμ θαη Δάπμο Γοαγγειία, 

γηα πεηνάμαηα Θενμόηεηαξ. 

 15. ηηξ 13/1/2009 μεηαβήθαμε ζημ 1μ Γομκάζημ μθάδςκ θαη πναγμαημπμηήζαμε ζε δύμ 

ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ηεκ ενγαζηενηαθή άζθεζε Φοζηθήξ γηα ηε ζύκδεζε ακηηζηαηώκ ζε ζεηνά, με ηε  

ζοκενγαζία ηεξ θαζεγήηνηάξ ημοξ Σνοθςκίαξ Παηαθίδμο. Οη άζθεζε έγηκε με ημοξ μαζεηέξ κα ενγάδμκηαη ζε 

μμάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ αηόμςκ. 

 16. ηηξ 14/1/2009 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ Δεμήηνε Σδηαηδηάθε  θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ έιεγπμ δηάιοζεξ μοζηώκ ζημ κενό 

θαη παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ %w/w θαη %w/V. 

 17. ηηξ 16/1/2009 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ ηεκ άζθεζε γηα ηεκ εοζύγναμμε 

μμαιή θίκεζε. 

 18. ηηξ 16/1/2009 επηζθεθζήθαμε ημ Κεπηαγςγείμ Ιαηανάγθαξ θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα με επίδεηλε ζηα κήπηα ζπεηηθά με ηε ζενμόηεηα θαη με ημκ θύθιμ ημο κενμύ ζηε θύζε, ζε 

ζοκενγαζία με ηηξ κεπηαγςγμύξ Θςμαή Ανπμκηή, Γοαγγειία Υαηνμπμύιμο θαη Βαζηιηθή Δηαμακηάθμο. 

 19. ηηξ 20/1/2009 πήγαμε ζημ 3μ ΓΓΘ Ηανδίηζαξ θαη θάκαμε ημ πείναμα παναζθεοήξ 

νοζμηζηηθώκ δηαιομάηςκ ζε 1 ημήμα ηεξ Γ’ Σάλεξ Θεηηθήξ Ηαηεύζοκζεξ ζε ζοκενγαζία με ημκ θαζεγεηή ημοξ  

Ανηζημηέιε Ηαναΐζθμ. 

 20. ηηξ 20/1/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο  θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ επαιήζεοζε ημο κόμμο ημο Ohm. 

 21. ηηξ 21/1/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ έιεγπμ δηάιοζεξ μοζηώκ ζημ κενό 

θαη παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ πενηεθηηθόηεηαξ %w/w θαη %w/V. 

            22. ηηξ 22/1/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ημο 3μο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο Παιαμά με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Βαζηιηθή Υαηδμύιε, Γιέκε θμοιανάθμο θαη Θςμά 

Παπαδμύιε, γηα πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ημο Ειεθηνηζμμύ θαη ημο Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 23. ηηξ 23/1/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ Σάλεξ ηςκ 3μο θαη 13μο 

Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Άθε Ηύηηανε θαη Βαζίιε Ημύθιανε, γηα πεηνάμαηα 

Θενμόηεηαξ. 

 24. ηηξ 26/1/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο έκα ημήμα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ημο 1μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ηε δαζθάια ημοξ Ιανία Ηαπκηά, γηα πεηνάμαηα Θενμόηεηαξ. 

 25. ηηξ 28/1/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 14μο Δεμμηηθμύ 

πμιείμο Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Ρμδάκζε Σνηακηαθύιιμο θαη Δήμεηνα Δμνμπά, γηα πεηνάμαηα 

Θενμόηεηαξ. 

 26. ηηξ 29/1/2009 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Β΄ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ Δεμήηνε Σδηαηδηάθε θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ δηαπςνηζμό μεηγμάηςκ. 

 27. ηηξ 29/1/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Β΄ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ δηαπςνηζμό μεηγμάηςκ. 

28.  ηηξ 3/2/2009 επηζθεθζήθαμε ημ 7μ Γομκάζημ Ηανδίηζαξ θαη ζοκενγαζηήθαμε με ηεκ 

θαζεγήηνηα Πμιολέκε Ιαθνή ζηεκ εθηέιεζε πεηνάμαημξ γηα ηεκ εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε ζε δύμ ημήμαηα 

ηεξ Β’ Σάλεξ.  

 29. ηηξ 5/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο ηνία ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 6μο θαη 20μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Ιειπμμέκε Πακαγηςηίδμο, 

Αζακάζημ Ανγονόπμοιμ θαη Γιέκε έμμγιμο, γηα πεηνάμαηα Θενμόηεηαξ. 

30. ηηξ 6/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ Σάλεξ ημο 14μο Δεμμηηθμύ 

πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Αζακάζημ Παπαγηάκκε θαη Γεώνγημ ημύηε, γηα πεηνάμαηα ζηα 

θεθάιαηα ηεξ Θενμόηεηαξ θαη ηεξ Γκένγεηαξ, θαζώξ θαη γηα κα θάκμοκ μηθνμζθμπήζεηξ. 
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 31. ηηξ 9/2/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ άζθεζε ζπεηηθή με ηε 

ζοκδεζμμιμγία ακηηζηαηώκ ζε ζεηνά. 

 32. ηηξ 9 θαη ζηηξ 11/2/2009, πήγαμε ζημ 3μ ΓΓΘ θαη θάκαμε πείναμα Υεμείαξ γηα ημκ 

πνμζδημνηζμό ηεξ  πενηεθηηθόηεηαξ ληδημύ ζε μληθό μλύ ζε έκα ημήμα (θάζε θμνά) ηεξ Γ’ Σάλεξ Θεηηθήξ 

Ηαηεύζοκζεξ, ζε ζοκενγαζία με ημκ θαζεγεηή ημοξ Ανηζημηέιε Ηαναΐζθμ. Ο πνμζδημνηζμόξ έγηκε ανπηθά 

μεηςπηθά από ημοξ μαζεηέξ θαη ζηε ζοκέπεηα με ηε πνήζε ημο MultiLog θαη αηζζεηήνςκ βγάιαμε θαη ηε 

γναθηθή πανάζηαζε ηεξ ελμοδεηένςζεξ. 

 33. ηηξ 10/2/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα Γ’ Σάλεξ ημο 5μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Ηαιιηόπε Πάππμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ άζθεζε ζπεηηθή με ηεκ πανάιιειε 

ζοκδεζμμιμγία ακηηζηαηώκ. 

 34. ηηξ 10/2/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Α’ Σάλεξ ημο 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Βαζηιηθή Ηόγηα  θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ 

πενηεθηηθόηεηαξ %w/w θαη %w/V. 

35. ηηξ 11/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ημο    

Δεμμηηθμύ πμιείμο Ανηεζηακμύ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Αζακάζημ Ιπμονιηάθμ θαη Γιέκε Ηώζηα, γηα 

πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ Οπηηθήξ, θαζώξ θαη ηςκ Ολέςκ, Βάζεςκ θαη Αιάηςκ. 

 36. ηηξ 12/2/2009 οπμδεπζήθαμε 1 ημήμα ηεξ Α’ Σάλεξ ημο 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Βαζηιηθή Ηόγηα θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ παναζθεοή δηαιομάηςκ μνηζμέκεξ 

πενηεθηηθόηεηαξ %w/w θαη %w/V. 

37. ηηξ 18/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ Σάλεξ ηςκ 3μο θαη 13μο 

Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Ανηζηέα Παπαδεμεηνίμο θαη Φακή ακηδά, γηα 

πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 38. ηηξ 24/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ημο    

Δεμμηηθμύ πμιείμο Ανηεζηακμύ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Αζακάζημ Ιπμονιηάθμ θαη Γιέκε Ηώζηα, γηα 

πεηνάμαηα Οπηηθήξ θαη ζπεηηθά με ηεκ Αημμζθαηνηθή Πίεζε.  

39. ηηξ 25/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 10μο θαη 18μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Θεοθμζέα Ημιμθύζα θαη 

Ακδνηακή Θηαζή, γηα πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ Θενμόηεηαξ θαη ημο Ειεθηνηζμμύ. 

40. ηηξ 25/2/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 10μο θαη 18μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Κίθμ Κηάθμ θαη Γοαγγειία 

Δάπμο, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ. 

 41. ηηξ 4/3/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ηςκ 3μο θαη 13μο 

Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Κηθόιαμ Υαηδή θαη Βάημ Παπακαζηαζίμο γηα 

πεηνάμαηα ζηα θεθάιαηα ηεξ Οπηηθήξ, ηεξ Ιεπακηθήξ θαη ημο Ήπμο. 

 42. ηηξ 5/3/2009 οπμδεπζήθαμε 4 ημήμαηα ηεξ Β΄ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ Δεμήηνε Σδηαηδηάθε θαη έθακακ μεηςπηθά ενγαζηενηαθή άζθεζε γηα παναζθεοή Ο2, Ε2, 

εκδόζενμςκ ακηηδνάζεςκ θαη ειεθηνόιοζε. 

 43. ηηξ 11/3/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Γ’ ηάλεξ ημο 5μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ ςηήνε Παπαπνήζημ θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ μειέηε ηεξ απιήξ ανμμκηθήξ 

ηαιάκηςζεξ με ζώμα ζηενεςμέκμ ζε θαηαθόνοθμ ειαηήνημ. 

 44. ηηξ 13/3/2009 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ Ιαθνοπςνίμο θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ ζε έκα ημήμα ηεξ Σ’ Σάλεξ ζε ζοκενγαζία με ηε δαζθάια ημοξ μθία 

Ιπαδή.  

 45. ηηξ 13/3/2009 οπμδεπζήθαμε 3 ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ επαιήζεοζε ημο κόμμο ημο 

Hook. 

 46. ηηξ 16/3/2009 οπμδεπζήθαμε 1 ημήμα Β΄ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ επαιήζεοζε ημο κόμμο ημο 

Hook. 

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


ΕΚΦΕ  Καρδίηζας    ηηλ: 24410 79170 -1    fax: 24410 79172    e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr 

Σσνηάκηης ηης  έκθεζης:  ο  σπεύθσνος Ε .Κ .Φ.Ε .  Ν.  Καρδί ηζας Σεραθε ίμ  Μπί ηζ ιος  12

� 

 47. ηηξ 17/3/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ηςκ 3μο θαη 13μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Σάζμ Σζάβαιμ θαη Γηώνγμ 

Ιειηζζό, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 48. ηηξ 18/3/2009 οπμδεπζήθαμε 2 ημήμαηα ηεξ Γ’ ηάλεξ ημο 5μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ με ημκ 

θαζεγεηή ημοξ ςηήνε Παπαπνήζημ  θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ οπμιμγηζμό ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ 

θοιίκδνμο πμο θοιίεηαη ζε θεθιημέκμ επίπεδμ. 

 49. ηηξ 20/3/2009 οπμδεπζήθαμε 3 ημήμαηα ηεξ Β΄ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με 

ηεκ θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ οπμιμγηζμό ηεξ άκςζεξ 

θαη επαιήζεοζε ηεξ ανπήξ ημο Ανπημήδε. 

 50. ηηξ 23/3/2009 οπμδεπζήθαμε 1 ημήμα ηεξ Β΄ Σάλεξ ημο 2μο Γομκαζίμο Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Αθνμδίηε Υαηδεμήηνμο θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ ηα πεηνάμαηα οπμιμγηζμμύ ηεξ 

άκςζεξ θαη επαιήζεοζεξ ηεξ ανπήξ ημο Ανπημήδε. 

 51. ηηξ 26/3/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο ηνία ημήμαηα ηεξ 

Σ’ Σάλεξ ηςκ 5μο θαη 16μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Γεώνγημ Υαζηώηε, 

Θεςκίδα Δεζόπμοιμ θαη Γιπίδα Ιπαζδέθε, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 52. ηηξ 28/3/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΗΦΓ δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ Σάλεξ ημο 4μο Δεμμηηθμύ 

πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ηέιια Δαμάζθμο θαη Ηώζηα Ηαηεμή γηα πεηνάμαηα 

Ειεθηνηζμμύ. 

 53. ηηξ 30/3/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο ηνία ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 5μο θαη 16μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Γηάκκε αμανά, Αηθαηενίκε 

Ημοηζηώκε θαη Γιέκε Ηαηζίθα, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ. 

 54. ηηξ 1/4/2009 οπμδεπζήθαμε 1 ημήμα ηεξ Α’ Σάλεξ ημο 3μο ΓΠΑΘ Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Βαζηιηθή Ηόγηα θαη έθακακ μεηςπηθά ζημ ενγαζηήνημ μειέηε ηεξ εοζύγναμμεξ μμαιά 

επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ, θαζώξ θαη ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ. 

 55. ηηξ 2/4/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Γεώνγημ Ακηςκίμο θαη μθία Ιηανίηε 

γηα πεηνάμαηα Οπηηθήξ. 

 56. ηηξ 3/4/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ηςκ 1μο θαη 12μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Ιανία Ημοηνμμάκμο θαη Γιέκε 

Ρίδμο, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 57. ηηξ 6/4/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο έκα ημήμα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ημο 2μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημ δάζθαιό ημοξ Θςμά Σζίημ γηα πεηνάμαηα 

Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 58. ηηξ 10/4/2009 οπμδεπζήθαμε έκα ημήμα ηεξ Β’ Σάλεξ ημο 2μο ΓΓΘ Ηανδίηζαξ με ηεκ 

θαζεγήηνηά ημοξ Γιέκε Γθαναγθάκε θαη έθακακ δηάθμνα πεηνάμαηα Υεμείαξ. 

 59. ηηξ 28/4/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο ηνία ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 7μο θαη 21μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ ςηήνε Γθημύνε, Πςιίκα 

Γθμοζηάνε θαη Ηώζηα Ιμιαζηώηε, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ. 

 60. ηηξ 29/4/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ημο 18μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Θεςκίδα Παπαγεςνγίμο θαη 

Δεμήηνημ Γαηζμγηάκκε, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ. 

 61. ηηξ 30/4/2009 μεηαβήθαμε ζημ 2μ Γομκάζημ μθάδςκ θαη πναγμαημπμηήζαμε με επίδεηλε 

ζε δύμ ημήμαηα ηεξ Β’ Σάλεξ ηεκ ενγαζηενηαθή άζθεζε Φοζηθήξ ζηεκ άκςζε, ζε ζοκενγαζία με ηεκ θαζεγήηνηά 

ημοξ Ιανία Ιπέιηζημο.  

 62. ηηξ 15/5/2009 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ Ιαθνοπςνίμο θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα Οπηηθήξ θαη Ολέςκ, Βάζεςκ θαη Αιάηςκ ζε έκα ημήμα ηεξ Σ’ Σάλεξ ζε ζοκενγαζία με ηε 

δαζθάια ημοξ μθία Ιπαδή.  

 63. ηηξ 15/5/2009 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ Ηαιιηθςκίμο θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ, Ιαγκεηηζμμύ θαη Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ ζε δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ζε 

ζοκενγαζία με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Ιίκα Ακηςκίμο θαη Όιγα Γθακηάηζα.  

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


ΕΚΦΕ  Καρδίηζας    ηηλ: 24410 79170 -1    fax: 24410 79172    e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr    website: http://ekfe.kar.sch.gr 

Σσνηάκηης ηης  έκθεζης:  ο  σπεύθσνος Ε .Κ .Φ.Ε .  Ν.  Καρδί ηζας Σεραθε ίμ  Μπί ηζ ιος  13

� 

 64. ηηξ 20/5/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ 

θαη Σ’ Σάλεςκ ημο 11μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Θάμπνμ αμανά θαη 

Ακαζηαζία Κηίκμο γηα πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ θαη Ολέςκ, Βάζεςκ θαη Αιάηςκ. 

 65. ηηξ 20/5/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο έκα ημήμα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ηε δαζθάια ημοξ Πςιίκα Γθμοζηάνε γηα πεηνάμαηα 

Ιεπακηθήξ (Πίεζε, Τδνμζηαηηθή Πίεζε θαη Σνηβή). 

 66. ηηξ 21/5/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ημο 7μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Ηώζηα Ιμιαζηώηε θαη ςηήνε 

Γθημύνε γηα πεηνάμαηα Ιεπακηθήξ (Πίεζε, Τδνμζηαηηθή Πίεζε θαη Σνηβή). 

 67. ηηξ 28/5/2009 επηζθεθζήθαμε ημ Δεμμηηθό πμιείμ Αγκακηενμύ θαη πναγμαημπμηήζαμε 

πεηνάμαηα Ειεθηνηζμμύ θαη Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ ζε δύμ ημήμαηα ηςκ Γ’ θαη Σ’ Σάλεςκ ζε ζοκενγαζία με 

ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Γιέκε Υηάμπμο θαη Πακαγηώηε Σνηακηαθύιιμο.  

 68. ηηξ 29/5/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 1μο θαη 12μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Ιανία Ημοηνμομάκμο θαη Γιέκε 

Ρίδμο, γηα πεηνάμαηα Ολέςκ, Βάζεςκ θαη Αιάηςκ. 

 69. ηηξ 29/5/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο έκα ημήμα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ημο 10μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Ηανδίηζαξ με ηε δαζθάια ημοξ Βάζς Βόγηα, γηα πεηνάμαηα Ολέςκ, 

Βάζεςκ θαη Αιάηςκ. 

 70. ηηξ 3/6/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο ηνία ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 5μο θαη 16μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Γηάκκε αμανά, Αηθαηενίκε 

Ημοηζηώκε θαη Γιέκε Ηαηζίθα, γηα πεηνάμαηα Ιεπακηθήξ. 

71. ηηξ 4/6/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Σ’ 

Σάλεξ ηςκ 10μο θαη 18μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ηηξ δαζθάιεξ ημοξ Βάζς Βόγηα θαη Ακαζηαζία 

Ημομακά, γηα πεηνάμαηα Ειεθηνμμαγκεηηζμμύ θαη Οπηηθήξ. 

72. ηηξ 10/6/2009 οπμδεπζήθαμε ζημ ΓΦΓ ημο 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο δύμ ημήμαηα ηεξ Γ’ 

Σάλεξ ηςκ 10μο θαη 18μο Δεμμηηθώκ πμιείςκ Ηανδίηζαξ με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ Κίθμ Κηάθμ θαη Γοαγγειία 

Δάπμο, γηα πεηνάμαηα Ιεπακηθήξ, Οπηηθήξ θαη Αθμοζηηθήξ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

εμεηώκεηαη όηη ζημ ΓΗΦΓ, εθηόξ ημο ζοκηάθηε ηεξ έθζεζεξ δναζηενημηήηςκ, έπμοκ απμζπαζζεί ςξ 

ζοκενγάηεξ μ Ζςάκκεξ Κηειήξ, Δάζθαιμξ - Φοζηθόξ (ελ’ μιμθιήνμο από 1-9-08 με ηεκ 41/7-7-2008 Πνάλε 

ΠΤΠΓ Κ. Ηανδίηζαξ), μη Φοζηθμί Εναθιήξ Σέιημξ θαη Ιονηώ Σζημύθα, μη Υεμηθμί Ακηώκεξ Κηάκεξ θαη 

Γιέκε Φαιηάγθα θαη μ Βημιόγμξ Γεώνγημξ Ιπέζζαξ (ελ’ μιμθιήνμο με ηεκ 10380/21-10-2008 Απόθαζε ηεξ 

Δ/κζεξ Δ/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Κ. Ηανδίηζαξ).  

 

Ηανδίηζα 23 Ζμοκίμο 2009  Ο Τπεύζοκμξ ΓΗΦΓ Κ. Ηανδίηζαξ 

   

  εναθείμ Ιπίηζημξ 
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