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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
(από 1/9/2003 έως 30/6/2004)
Ι.

Δπηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά θαη’ επαλάιεςε ή επηζθεθζήθακε όια ηα ρνιεία
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ λ. Καξδίηζαο θαη είρακε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο θαη ηνπο
Τπεύζπλνπο Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. γηα λα έρνπκε άπνςε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε
θάζε εξγαζηήξην ρνιηθήο Μνλάδαο ηνπ λνκνύ.

ΙΙ.

Γηεθπεξαηώζακε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηα Σ.Γ.Δ. ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ.
ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ).

ΙΙΙ.

Δλεξγήζακε γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ θι. ΠΔ4, γηα ηελ
απόζπξζε παιηώλ αρξεζηκνπνίεησλ ρεκηθώλ νπζηώλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζήκαλζε
ηνπ ρώξνπ ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ, γηα ηελ απόθηεζε (από
αλαθαηαλνκή) εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο, γηα ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζε ιίγα ρνιεία σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ησλ
Δξγαζηεξίσλ σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο, γηα ην ζπληνληζκό ησλ ρνιείσλ ώζηε λα είλαη
έηνηκα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ην επόκελν
ζρνιηθό έηνο.
Δξγαζηήθακε πξνζθέξνληαο επί ηόπνπ βνήζεηα γηα ην ζηήζηκν ή ηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ελληά Δληαίσλ Λπθείσλ θαη ηε λέα ηαθηνπνίεζε ηνπ
Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ.

IV.

Γηνξγαλώζακε δώδεθα επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ ζην ρώξν ηνπ
ΔΚΦΔ (ηέζζεξηο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ, ηέζζεξηο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηέζζεξηο όισλ ησλ
ρνιείσλ), όπνπ όινη ελεκεξώζεθαλ, είδαλ ηα πιηθά θαη πεηξακαηίζζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο βάζεη ησλ νδεγηώλ ηνπ
ΤΠΔΠΘ. Δπίζεο αξρίζακε ζπλεξγαζία κε ην ΚΠΔ Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Η ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ».

V.

Τπνδερζήθακε ηκήκαηα καζεηώλ κε ηνπο θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο ηνπο ζην
ρώξν καο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, επηζθεθζήθακε ρνιεία
γηα βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ζην ρώξν ησλ Δξγαζηεξίσλ ησλ ρνιείσλ
θαη ζπλεξγαζηήθακε κε εθπαηδεπηηθνύο όηαλ ρξεηάδνληαλ ηε βνήζεηά καο ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύζαλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ή εμνπιηζκό.

VI.

VII. πκκεηείρακε ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη δηαγσληζκνύο ζρεηηθνύο κε ηνλ θιάδν
ΠΔ4 θαη πξνβάιακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν θπξίσο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
(από 1/9/2003 έως 30/6/2004)
1.
ηηο 25/9/2003 ν ππεύζπλνο ΔΚΦΔ επηζθέθζεθε ηα 1ν, 2ν, 3ν, 4ν, 5ν, 6ν θαη
7ν Γπκλάζηα Καξδίηζαο γηα επόπηεπζε ηνπ ρώξνπ, όζσλ έρνπλ, ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ.
θαη είρε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη ηνπο θαζεγεηέο
ππεπζύλνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ (είδε ηελ θαηάζηαζε – άθνπζε ηα πξνβιήκαηα).
2.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά θαη’
επαλάιεςε κε όια ηα Γπκλάζηα θαη ΣΔΔ ηνπ λνκνύ θαη ζπλεξγαζηήθακε γηα ζέκαηα ησλ
Δξγαζηεξίσλ (ελεκέξσζε, πξνβιήκαηα, θιπ).
3.
Από ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ επηεκβξίνπ επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά κε
όια ηα Δληαία Λύθεηα ηνπ λνκνύ θαη δεηήζακε από ηνπο θαζεγεηέο ππεπζύλνπο ησλ
Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. λα καο νξίζνπλ εκεξνκελίεο γηα λα επηζθεθζνύκε ηα ρνιεία ηνπο
γηα ηαθηνπνίεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ζέηεη ην ΤΠΔΠΘ
(33595/Γ2/2-4-02/ΤΠΔΠΘ/ΓΓΔ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ).

Ι.

ΙΙ.

1.
Από 22 έσο 24/10/2003 (κεηά από κεγάιε θηλεηνπνίεζε ησλ Γ/ληώλ ησλ
αληίζηνηρσλ ρνιείσλ) πξνβήθακε ηαρύηαηα, γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, ζε δηνξζώζεηο
ησλ ΣΓΔ/Τ γηα ην κέηξν 5.2.2. ηνπ ΔΠΔΑΔΚ επηά ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Δληαίσλ
Λπθείσλ ηνπ λνκνύ καο, πνπ δεηήζεθαλ από ην Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηηο
22/10/2003 θαη απεζηάιεζαλ κε Courier ζην ΤΠΔΠΘ ζηηο 24/10/2003 (7503/24-10-03
/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ).
2.
Απνζηείιακε αληίγξαθα ησλ ΣΓΔ/Τ, κεηά ηηο δηνξζώζεηο πνπ
πξνεγήζεθαλ, ζε όια ηα Δληαία Λύθεηα ηνπ λνκνύ πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα
«πκπιήξσζε Δμνπιηζκνύ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ.» γηα λα ππάξρνπλ ζην αξρείν ησλ
ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ.

ΙΙΙ.

1.
Από 8 έσο 18/9/03 είρακε επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε
όια ηα ρνιεία ηνπ λνκνύ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ θιάδνπ ΠΔ4
(90438/Γ7/28-8-2003/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ. Δξγαζηεξίσλ), πνπ ζθνπό έρεη λα νξηζζεί
κέξα θαη ώξεο πνπ νη θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 ηνπ θάζε ρνιείνπ λα κπνξνύλ λα θαινύληαη
ζε ζπλεξγαζία από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν θαη ην ΔΚΦΔ, γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ,
ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Η νινθιήξσζε ηεο
παξαπάλσ δξάζεο έγηλε κε ηελ απνζηνιή ζην ΤΠΔΠΘ ηνπ εγγξάθνπ 6381/18-9-2003/
Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ.
2.
ηηο 3/10/2003 απνζηείιακε ζε όια ηα Δληαία Λύθεηα ηνπ λνκνύ, πνπ
έρνπλ ηα λέα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. θάθειν κε έληππν πιηθό θαζώο θαη δύν δηζθέηεο (ε κηα
αθνξνύζε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ζηηο νξγαλνζήθεο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ
θαζεγεηή θαη ε άιιε ηε ζήκαλζε ησλ νξγαλνζεθώλ), πνπ βνεζνύζαλ ζηε δηεπζέηεζε
ηνπ ρώξνπ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ (6820/3-102003/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). θνπόο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο
είλαη λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ ώζηε νη
όπνηεο κεηαθηλήζεηο θαζεγεηώλ από ρνιείν ζε ρνιείν λα κε ζπλνδεύνληαη από
απώιεηα ρξόλνπ γηα πξνζαξκνγή ζην λέν ρώξν.
3.
Αθνύγνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκό αξθεηώλ ζπλαδέιθσλ όηη ζηα ρνιεία
ηνπο ππάξρνπλ ρεκηθέο νπζίεο από πνιιά ρξόληα, άιιεο αηηηινδόηεηεο (άγλσζηεο), άιιεο
αλελεξγέο (παιηέο, νμεηδσκέλεο), άιιεο πνπ αλαδύνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη σο εθ
ηνύηνπ άρξεζηεο θαη κε ρξεζηκνπνηνύκελεο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηε ΓΔΤΑΚ (βηνινγηθό
πληάθηεο ηεο έθζεζεο: ν ππεύζπλνο Δ.Κ.Φ.Δ. λ. Καξδίηζαο εξαθείκ Μπίηζηνο

2

Δ.Κ.Φ.Δ. ΚΑΡΓΙΣΑ - ηει.: 24410 79170 -1, fax: 24410 79172, e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr

θαζαξηζκό) θαη ην ΓΝΝΚ (κηθξνβηνινγηθό ηκήκα) θαη αθνύ δηεξεπλήζακε ηξόπνπο
απόζπξζήο ηνπο ρσξίο λα δεκηνπξγνύκε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απνζηείιακε
ζρεηηθό έγγξαθν ζε όια ηα ρνιεία ηνπ λνκνύ κε ζέκα «Απόζπξζε παιαηώλ
αηηηινθόξεησλ ρεκηθώλ νπζηώλ» (7209/16-10-2003/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν.
Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ).
4.
Μεηά από ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο
(επίζθεςε ζηα Δξγαζηήξηα ηνπ ρνιείνπ θαη θαη’ επαλάιεςε ηειεθσληθή επηθνηλσλία)
εηζεγεζήθακε ζηνλ Γ/ληή Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο
Ν. Καξδίηζαο ηελ αλαθαηαλνκή
εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ησλ Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. πκθώλεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
δηαδηθαζία ηα 2ν, 3ν, 4ν Δληαία Λύθεηα Καξδίηζαο θαη ην 1ν ΣΔΔ Καξδίηζαο θαη έηζη
ζηάιζεθε πξνο ηνύην ην έγγξαθν 7619/29-10-03/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο
/ΔΚΦΔ. Καηόπηλ ζπλελλνήζεσλ θαη εξγαζηώλ, πνπ δηήξθεζαλ από ηηο 13/10 έσο ηηο
8/11/2003, παξαδώζακε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζπγθεληξώζεθε ζην 7ν Γπκλάζην ζηηο
10/11/2003 (8110/10-11-03/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ) θαη ηα
πξσηόθνιια παξάδνζεο - παξαιαβήο ζηα ρνιεία πνπ βνήζεζαλ ζην εγρείξεκα (8106,
8107, 8108, 8109/10-11-03/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ).
5.
Μεηά από e-mail πνπ ιάβακε ζηηο 11/6/2004 από ην ΤΠΔΠΘ/ΓΓΔ/Γξ.
Δξγαζηεξίσλ (πληνληζκόο ησλ ΔΚΦΔ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2004 – 2005), ζηηο 15/6/2004
απνζηείιακε πξόζθιεζε ζε όια ηα ρνιεία ηνπ Ννκνύ (3749/15-6-04/Γλζε Γ/ζκηαο
Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ θαη κε e-mail) δεηώληαο λα καο ελεκεξώζνπλ γηα ην
βαζκό εηνηκόηεηαο ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004
/ΤΠΔΠΘ, πνπ πξνβιέπεη λα γίλνπλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε όια ηα ρνιεία ην
ζρνιηθό έηνο 2004-05. πγθεληξώζακε ηηο απαληήζεηο θαη ζηείιακε ζπγθεληξσηηθά ηα
απνηειέζκαηα γηα ην λ. Καξδίηζαο ζην Γξ. Δξγαζηεξίσλ ζηηο 25/6/2004 (4207/25-604/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ θαη κε e-mail).
1.
Πξνρσξήζακε ζε λέα ηαθηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ
ΔΚΦΔ πξνζπαζώληαο λα ηεξήζνπκε θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, ώζηε λα
ιεηηνπξγήζεη σο ρώξνο πξόηππν – επίδεημεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο, γηα λα δηακνξθώζνπλ
αληίζηνηρα ηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ ρνιείσλ ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή ήηαλ καθξά (από
αξρέο επηεκβξίνπ έσο 8/10/03) θαη αξθεηά δαπαλεξή (γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα
καο), γηαηί ζπλνδεύηεθε από ζεηξά πιαζηηθνπνηεκέλσλ θαξηειώλ.
2.
Δπηζθεθζήθακε ελληά Δληαία Λύθεηα ηεο Πεξηθέξεηαο (30/9/2003
Γπκλάζην – Λ.Σ. Μεηξόπνιεο, 15/10/03 Δ.Λ. Κέδξνπ, 22/10/03 Δ.Λ. Κέδξνπ θαη Δ.Λ.
Λενληαξίνπ, 9/12/03 Δ.Λ. Πξναζηίνπ, 17 & 22/12/03 Δ.Λ. Μνπδαθίνπ, 12/2/2004
Γπκλάζην – Λ.Σ. Μαηαξάγθαο, 23/3/04 Δ.Λ. νθάδσλ, 1/4/04 Γπκλάζην – Λ.Σ.
Μαγνύιαο) θαη εξγαζηήθακε κε ηνπο θαζεγεηέο θι. ΠΔ4 γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ
Δξγαζηεξίσλ Φ.Δ. ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο
εμεγήζακε ηε ιεηηνπξγία θάπνησλ από ηηο ππάξρνπζεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο.
3.
Βνεζήζακε ζηηο 16/10/03 ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ ζην έλα
Δξγαζηήξην θαη ζηελ δηεπζέηεζε ησλ νξγάλσλ ζην άιιν Δξγαζηήξην ηνπ 3νπ Δ.Λ.
Καξδίηζαο (όπνπ ζηεγάδεηαη – σο 3ν Δξγαζηήξην - θαη ην δηθό καο Δξγαζηήξην ηνπ
ΔΚΦΔ) θαη ζπλεξγαζηήθακε πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ππεπζύλνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, πνπ αθνξνύζαλ ζηε
ρξήζε ηνπ Η.Τ. ή ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο.
4.
Αξρίζακε ηελ νξγάλσζε ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ αξρείσλ πεηξακαηηθώλ
δηαηάμεσλ θαηά κάζεκα θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα ηαθηνπνηεζεί θαη λα θαηαγξαθεί
ειεθηξνληθά θαηά κάζεκα θαη ε βηβιηνζήθε, ε ζπιινγή βηληενηαηληώλ, ε ζπιινγή CDs.

IV.
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1.
Δξγαδόκελνη κε βάζε ην έγγξαθν 106608/Γ2/10-10-2002/ΤΠΔΠΘ/ΓΓΔ/
Γξ. Δξγαζηεξίσλ (Πξνηεξαηόηεηεο ζηε δξάζε ησλ ΔΚΦΔ θαηά ην ζρνι. έηνο 2002-03)
δηνξγαλώζακε ηέζζεξηο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ Δληαίσλ Λπθείσλ (25, 26/11/03 & 2,
3/12/03) ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ (8360/14-11-2003/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν.
Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). ηηο ζπγθεληξώζεηο απηέο νη θαζεγεηέο αζθήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ
πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπεηαη λα θάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο από ην
αλαιπηηθό πξόγξακκα, ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο όπνηεο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεηξακάησλ θαη
παξέιαβαλ από ην ΔΚΦΔ θάθειν κε έληππν πιηθό γηα ηηο ηξεηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο
(i. Πξνζδηνξηζκόο ηεο g κε ηε βνήζεηα απινύ εθθξεκνύο – Β′ Σάμε - Φπζηθή Γεληθήο
Παηδείαο,
ii. Πξνζδηνξηζκόο ηεο Ι θπιίλδξνπ πνπ θπιίεηαη ζε πιάγην επίπεδν – Γ′
Σάμε – Φπζηθή Καηεύζπλζεο,
iii. Τπνινγηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ μηδηνύ ζε
CH3COOH - Γ′ Σάμε – Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο) θαη δηζθέηα κε επηζεκάλζεηο γηα
ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα από άιια ΔΚΦΔ θαζώο θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο όζσλ
ΔΚΦΔ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα, γηα αλεύξεζε ρξήζηκσλ γηα ηα πεηξάκαηα θαη ηα
Δξγαζηήξηα ζηνηρείσλ.
2.
Με βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ 126864/Γ7/14-11-2003/ΤΠΔΠΘ/ΔΠΔΓ/Γξ.
Δξγαζηεξίσλ (Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα)
ζπλεξγαζηήθακε κε ην ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ4 θ. Λ. Παλαγησηίδε θαη θαζνξίζακε ηα
πεηξάκαηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην ζρνιηθό έηνο 2003-04 ζηα Γπκλάζηα ηνπ λ.
Καξδίηζαο (9288/10-12-2003/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ θαη 571/28-12004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ). Πξαγκαηνπνηήζακε έηζη ηέζζεξηο
ζπγθεληξώζεηο ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ (14, 15, 20 & 21/1/04) όισλ ησλ θαζεγεηώλ ησλ
Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνύ. ηνπο πάγθνπο ηνπ ΔΚΦΔ ήηαλ ζηεκέλεο 18 πεηξακαηηθέο
δηαηάμεηο (6 καζήκαηα x 3 πεηξάκαηα αλά κάζεκα) κε όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Έηζη νη θαζεγεηέο αλάινγα κε ηα καζήκαηα πνπ ν θαζέλαο
δηδάζθεη αζθήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα, είδαλ ηα απαηηνύκελα πιηθά θαη ελεκεξώζεθαλ γηα
ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πεηξάκαηα απηά ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σνπο
πξνκεζεύζακε επίζεο από έλα θάθειν, πνπ πεξηείρε ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο, ηα πεηξάκαηα
θαηά κάζεκα θαη ηάμε πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, πξσηόθνιια δαλεηζκνύ
πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ρξήζε θαη επηζηξνθή θαζώο θαη κηα δηζθέηα κε όια ηα
παξαπάλσ θαη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ΔΚΦΔ ηεο ρώξαο θαη ηζηνζειίδσλ κε
πξνζνκνηώζεηο πεηξακάησλ θαη ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Σνπο
εθνδηάζακε επίζεο κε δηαιύκαηα αζβεζηόλεξνπ, lugol θαη απνζηαγκέλνπ λεξνύ, πνπ
είρακε παξαζθεπάζεη ζην εξγαζηήξηό καο γηα ινγαξηαζκό ηνπο πξνζπαζώληαο λα
δηεπθνιύλνπκε ην έξγν ηνπο.
3.
Γηνξγαλώζακε ηέζζεξηο επηκνξθσηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαζεγεηώλ ΠΔ4
όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ λνκνύ, ζην ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ, ζηηο 4,5,6 & 12/5/2004 (2264/20-42004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Καξδίηζαο/ΔΚΦΔ), κε ζθνπό λα ηνπο εθπαηδεύζνπκε
ζηε ρξήζε νξγάλσλ, πνπ ππάξρνπλ ζηα Δξγαζηήξηα Φ.Δ. ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ. Οη
θαζεγεηέο πεηξακαηίζζεθαλ: i. κε ηηο ζπζθεπέο κειέηεο θαζκάησλ, θαηά θύξην ιόγν,
ii. κε ηε ζεηξά πελίσλ, ππξήλσλ θαη καγλεηώλ θαζώο θαη iii. κε ηε ζπζθεπή ζεξκηθήο
αγσγηκόηεηαο, δεπηεξεπόλησο. Ο ιόγνο πνπ ε ελεκέξσζε δελ πεξηνξίζηεθε ζηνπο
θαζεγεηέο ησλ Δληαίσλ Λπθείσλ είλαη γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα όξγαλα κπνξνύλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ ζε πνιιέο Σάμεηο ρνιείσλ, πνπ ζα
κπνξνύζαλ θάιιηζηα λα δαλεηζηνύλ απηά ηα όξγαλα από θάπνην Δληαίν Λύθεην.
4.
Αξρίζακε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
(ΚΠΔ) Μνπδαθίνπ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Η ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ
παηδηνύ». θνπόο ηεο ζπλεξγαζίαο καο, πνπ άξρηζε από ην Μάην θαη ζα ζπλερηζηεί ην
επόκελν ζρνιηθό έηνο, είλαη λα πξνηείλνπκε, λα ζρεδηάζνπκε θαη λα δνθηκάζνπκε
πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ ελέξγεηα, πνπ λα απεπζύλνληαη ζε καζεηέο
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Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ θπξίσο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην ΚΠΔ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ πνπ δέρεηαη από δηάθνξα ρνιεία.
1.
πλεξγαζηήθακε ζηηο 12/11/03 κε ηνλ απνζπαζκέλν ζπλεξγάηε ηνπ
ΔΚΦΔ Σξηθάισλ, Δ. Σζαθνγηάλλε, ζηελ έδξα ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ΔΚΦΔ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ.
2.
ηηο 8/12/03 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα
ηκήκα ηνπ 3νπ Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Υ. Μαληδηάξα, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο ηεο ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ ζηε Φπζηθή.
3.
ηηο 13/1/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Γ′ Λπθείνπ, ζεηηθήο θαηεύζπλζεο, ηνπ 3νπ Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή
ηνπο Α. Καξαΐζθν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεησπηθνύ πεηξάκαηνο Υεκείαο ζηα
ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα.
4.
ηηο 23/1/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Α′ θαη Γ′ Γπκλαζίνπ ηνπ ″Κνιιέγηνπ Καξδίηζαο″ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Θ.
Οηθνλόκνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο πεηξακάησλ Βηνινγίαο, ηα
πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ κε ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ.
5.
Δπηζθεθζήθακε ζηηο 26/1/04 ην 3ν Γπκλάζην Καξδίηζαο, κεηαθέξνληαο
ζην Δξγαζηήξην ηνπ ρνιείνπ, από ην ΔΚΦΔ, 10 κηθξνζθόπηα θαη βνεζήζακε ζην
ζηήζηκν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ (κηθξνζθνπήζεηο) ζε πέληε
ηκήκαηα ηεο Α′ Γπκλαζίνπ, ζπλεξγαδόκελνη κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ Π Πνύιηνπ
θαη Γ. Σδηαηδηάθε.
6.
ηηο 3/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Γ′ Λπθείνπ, ζεηηθήο θαηεύζπλζεο, ηνπ 3νπ Δ.Λ. Καξδίηζαο κε ηνλ θαζεγεηή
ηνπο Α. Καξαΐζθν θαη έλα ηκήκα ηεο ίδηαο ηάμεο θαη θαηεύζπλζεο ησλ Λπθεηαθώλ
Σάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ Μεηξόπνιεο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Υαξά Γαζθαινπνύινπ, γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεησπηθνύ πεηξάκαηνο Υεκείαο ζηελ νγθνκέηξεζε ηνπ μηδηνύ.
7.
ηηο 5/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Γ′ Λπθείνπ, ζεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο, ησλ ″Δθπαηδεπηεξίσλ
Λέθθα″ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Α. Λάληδν, Β. Βαζηιείνπ θαη Γ. Αζαλατιίδε, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κεησπηθώλ πεηξακάησλ Υεκείαο ζηελ νγθνκέηξεζε ηνπ μηδηνύ θαη
Φπζηθήο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ.
8.
ηηο 10/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Α′ & Γ′ Γπκλαζίνπ ησλ ″Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα″ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο
Α. Λάληδν θαη Α. Παιαηνθαξίηε γηα αζθήζεηο ζηα κηθξνζθόπηα.
9.
ηηο 16,17 & 18/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ
ΔΚΦΔ ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Γ′ Σάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Κ. Παπαδόπνπιν θαη άιια
ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α′ Σάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Β. Σδνύλα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ
Καξδίηζαο, γηα πεηξάκαηα κε ηα κηθξνζθόπηα.
10.
ηηο 19/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ
ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Φεκκέλν ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ
Καξδίηζαο, γηα πεηξάκαηα ζηε Φπζηθή ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο ππθλόηεηαο, ηνπ
όγθνπ ζηεξεώλ ζσκάησλ ηπραίσλ ζρεκάησλ θαζώο θαη ζεξκηθήο δηαζηνιήο ζηεξεώλ θαη
πγξώλ.
11.
ηηο 24/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα
ηκήκα ηεο Β′ Γπκλαζίνπ ησλ ″Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα″ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Α.
Λάληδν θαη Β. Βαζηιείνπ, γηα πεηξάκαηα ζηε Φπζηθή ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
όγθνπ ζηεξεώλ ζσκάησλ ηπραίσλ ζρεκάησλ, ηεο ππθλόηεηαο θαζώο θαη ζεξκηθήο
δηαζηνιήο ζηεξεώλ θαη πγξώλ.
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12.
ηηο 27/2/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα
ηκήκα ηεο Γ′ Σάμεο ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ Δ. Υόλδξνπ
θαη άιιν έλα ηεο ίδηαο ηάμεο ησλ ″Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα″ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο Γ.
Αζαλατιίδε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο ζρεηηθά κε ηα νμέα, ηηο βάζεηο θαη ηα άιαηα.
13.
ηηο 4/3/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηέζζεξα
ηκήκαηα ηεο Β′ Σάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο . Φεκκέλν ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Καξδίηζαο,
γηα πεηξάκαηα ζηε Υεκεία ζρεηηθά κε ηελ παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο
πεξηεθηηθόηεηαο w/w & v/w, κε κεζόδνπο παξαζθεπήο θαη δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ
(καγλεηηθό δηαρσξηζκό, δηήζεζε, απόζηαμε, θιπ), παξαζθεπή θαη αλίρλεπζε πδξνγόλνπ,
επίδξαζε Na ζε λεξό.
14.
ηηο 9/3/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ έλα
ηκήκα ηεο Β′ Γπκλαζίνπ ηνπ ″Κνιιέγηνπ Καξδίηζαο″ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Θ.
Καξαγεώξγν θαη άιιν έλα ηεο ίδηαο ηάμεο ησλ ″Δθπαηδεπηεξίσλ Λέθθα″ κε ηνλ
θαζεγεηή ηνπο Γ. Αζαλατιίδε, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο ζρεηηθά κε ηελ παξαζθεπή
δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθόηεηαο w/w & v/w, κε κεζόδνπο παξαζθεπήο θαη
δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ (καγλεηηθό δηαρσξηζκό, δηήζεζε, απόζηαμε, θιπ), παξαζθεπή
θαη αλίρλεπζε πδξνγόλνπ, επίδξαζε Na ζε λεξό.
15.
ηηο 11 &12/3/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ
ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α′ Σάμεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο Α. Καξαΐζθν ηνπ 3νπ Δ.Λ.
Καξδίηζαο, γηα πεηξάκαηα Υεκείαο ζηηο αληηδξάζεηο αληηθαηάζηαζεο (παξαγσγή αεξίνπ,
ηδήκαηνο, θιπ).
16.
ηηο 2/4/04 πξαγκαηνπνηήζακε ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ 3νπ Δ.Λ. Καξδίηζαο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υεκηθό ηνπ ρνιείνπ Α. Καξαΐζθν, πείξακα επίδεημεο «δηάζπαζε
δηρξσκηθνύ ακκσλίνπ» (ε δηαδηθαζία ζπκίδεη εθαίζηεην πνπ εθξήγλπηαη), πνπ
παξαθνινύζεζε κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηνπ ρνιείνπ (ιόγσ θαη ηνπ
όηη ήηαλ ε ηειεπηαία εκέξα καζεκάησλ πξηλ ηηο Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα).
17.
ηηο 30/4/04 επηζθεθζήθακε ην 3ν Γπκλάζην Καξδίηζαο, ζην νπνίν από ηηο
πξνεγνύκελεο εκέξεο είρακε δαλείζεη όξγαλα, γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
πεηξακάησλ ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ ζε 4 ηκήκαηα ηεο Γ′ Γπκλαζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ θαζεγήηξηα ηνπ ρνιείνπ Μ. Σζηνύθα.
18.
ηηο 21/5/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ δύν
ηκήκαηα ηεο Σ′ Σάμεο Γεκνηηθνύ, ηνπ Ιδησηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ ″Νέα Παηδεία″ κε ηηο
δαζθάιεο ηνπο, Κ. Παπαεπαγγέινπ θαη Δ. Μαληαιάξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
πεηξακάησλ: a. ειεθηξηζκνύ (ζε ζεηξά θαη παξάιιειε ζύλδεζε ιακπηήξσλ,
απηεπαγσγή, δεκηνπξγία καγλεηηθνύ πεδίνπ από ηα ειεθηξνθόξα θαιώδηα,
ειεθηξνκαγλήηεο), b. ζεξκόηεηαο (ζεξκηθή δηαζηνιή ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ), c.
ρεκείαο (δηαρσξηζκόο κηγκάησλ: καγλεηηθόο, δηήζεζε, ρξσκαηνγξαθία, απόζηαμε
θξαζηνύ θαη αιιαγή ρξώκαηνο ησλ δεηθηώλ από νμέα θαη βάζεηο) θαη d. κε κηθξνζθόπην
(αλά δύν καζεηέο ζε έλα κηθξνζθόπην έκαζαλ λα ην ρεηξίδνληαη θαη είδαλ ηα πξώηα
παξαζθεπάζκαηα). Δπίζεο νη καζεηέο κέζσ βηληενπξνβνιέα θαη κε ην θαηάιιειν
ινγηζκηθό («ΜΑΘΗΜΑ») είδαλ επνπηηθά ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθό ησλ αγσγώλ όηαλ
δηαξξένληαη από ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηη ζην εζσηεξηθό ησλ ζσκάησλ, ζηεξεώλ – πγξώλ
– αεξίσλ, όηαλ κε ηε ζέξκαλζή ηνπο δηαζηέιινληαη.
19.
ηηο 2/6/04 ππνδερζήθακε ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ ΔΚΦΔ ηξία
ηκήκαηα ηεο Σ′ Σάμεο ησλ 5νπ & 16νπ Γεκνηηθνύ Καξδίηζαο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο
Μαπξαληδά, Γξόζνπ θαη ηνλ δάζθαιό ηνπο Γξαββάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πεηξακάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν (αξηζκ. 18).
20.
πλεξγαζηήθακε θαη’ επαλάιεςε κε ηνλ Γηώξγν Λίηζην, θαζεγεηή ηνπ
νπ
3 ΣΔΔ Καξδίηζαο, παξέρνληαο ηνπ βνήζεηα ζε έλα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, πνπ ζπκκεηείρε κε νκάδα καζεηώλ ηνπ ρνιείνπ ηνπ θαη ρώξν γηα
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εγθαηάζηαζε δύν ηειεζθνπίσλ. Σν πξόγξακκα ζθνπό είρε λα κειεηήζνπλ ηε δηάβαζε
ηνπ πιαλήηε Αθξνδίηε πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ, πνπ έγηλε ζηηο 8 Ινπλίνπ 2004 από ηηο
8:20π.κ. έσο ηηο 2:20κ.κ θαη λα ππνινγίζνπλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο ηελ
αζηξνλνκηθή κνλάδα. Η δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ απιή ηνπ 3νπ, 5νπ
Δληαίνπ Λπθείνπ θαη 3νπ ΣΔΔ Καξδίηζαο. ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζπκκεηείρε ελεξγά
ην ΔΚΦΔ Καξδίηζαο παξέρνληαο ελεκέξσζε ζηνπο καζεηέο ησλ ρνιείσλ θαη ζε όπνηνλ
άιινλ πξνζέξρνληαλ λα ην παξαηεξήζνπλ. Έηζη ελεκεξώζακε πεξηζζόηεξνπο από 300
καζεηέο ησλ Γ′, Δ′ θαη Σ′ Σάμεσλ από ηέζζεξα δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ρνιεία (4ν,14ν,
″Νέα Παηδεία″ θαη ″Κνιιέγην Καξδίηζαο″) πνπ πξνζήιζαλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο γηα
ην ζθνπό απηό.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ θαη ε απνζπαζκέλε ζπλεξγάηεο ηνπ Διέλε Βιόληδνπ
παξαθνινύζεζαλ ην 13ν Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ ζηηο 6
& 7/12/2003 ζην Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, κε ζέκα: «Γηδαθηηθή ηεο Υεκείαο ζηε Γ/ζκηα Δθπ/ζε».
2.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ παξαθνινύζεζε ην 10ν Παλειιήλην πλέδξην
Φπζηθήο πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ ζηηο 29, 30, 31/1 & 1/2/2004 ζην
Λνπηξάθη, κε ζέκα: «Δμειίμεηο, Σάζεηο, Δπηηεύγκαηα θαη Γηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο».
3.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 18νπ Παλειιελίνπ
Μαζεηηθνύ Γηαγσληζκνύ Υεκείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 7/2/2004 ζην 1ν
Δ.Λ. Καξδίηζαο (15/8-1-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο).
4.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ θαη ε απνζπαζκέλε ζπλεξγάηεο ηνπ Αθξνδίηε
Υαηδεκήηξνπ παξαθνινύζεζαλ ην 2ν πλέδξην ηεο Έλσζεο γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ
Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.ΓΙ.Φ.Δ.) θαη ην 2ν πκπόζην I.O.S.T.E. ζηε Νόηηα Δπξώπε κε
ζέκα: «Γηδαθηηθή Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο: νη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα»,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καιακάηα 18 – 20 Μαξηίνπ 2004.
5.
ηηο 30/3/2004, κεηά από παξόηξπλζε ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ΠΔ4 θ.
Λ. Παλαγησηίδε θαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γ/ληε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο θ. Κ. Αλδξεόπνπινπ,
δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν ζεηξά ηεζζάξσλ άξζξσλ, πνπ ζθνπό είραλ λα ελεκεξώζνπλ
ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηνπο ιόγνπο ύπαξμεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ. Σα
άξζξα ζπλνδεύνληαλ από ζεηξά ζρεηηθώλ θσηνγξαθηώλ ην θαζέλα. ρεδόλ όιεο νη
εθεκεξίδεο δεκνζίεπζαλ ζε δηαδνρηθέο εκέξεο (από 31/3 έσο 3/4/04) ηα άξζξα, κία δε εμ
απηώλ αθηέξσζε εηδηθό ηεηξαζέιηδν έλζεην (ζηηο 2/4/04) κε ζέκα: «Παηδεία –
Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Ννκνύ Καξδίηζαο».
6.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 14νπ Παλειιελίνπ
Μαζεηηθνύ Γηαγσληζκνύ Φπζηθήο 2004, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην 24/4/2004
ζην 1ν Δ.Λ. Καξδίηζαο (990/24-2-2004/Γλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Καξδίηζαο).
7.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ θαη νη απνζπαζκέλεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αθξνδίηε
Υαηδεκήηξνπ θαη Διέλε Βιόληδνπ παξαθνινύζεζαλ ην 3ν Δπηζηεκνληθό πκπόζην, πνπ
δηνξγάλσζε ε Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ ζηηο 7, 8 & 9/5/2004 ζηε Λάξηζα, κε ζέκα: «Οη
ζύγρξνλεο εμειίμεηο ηεο Φπζηθήο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θνηλσλία».
8.
Ο ππεύζπλνο ΔΚΦΔ θαη νη απνζπαζκέλεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αθξνδίηε
Υαηδεκήηξνπ θαη Διέλε Βιόληδνπ ζπκκεηείραλ θαη κε εηζεγήζεηο ζηελ 1ε Δηήζηα
πλάληεζε ρνιηθώλ πκβνύισλ ΠΔ4 θαη εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΔΚΦΔ Θεζζαιίαο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πνιπρώξν ηνπ 6νπ Δληαίνπ Λπθείνπ Λάξηζαο ζηηο 10/5/2004 κε
ζέκα: «Δξγαζηεξηαθή Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Μαζεκάησλ ζηα ρνιεία ηεο Β′ζκηαο
Δθπαίδεπζεο».
9.
ηηο 13/5/2004, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από
θσηνγξαθίεο, ζρεηηθό κε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ζην ΔΚΦΔ, πνπ είραλ
νινθιεξσζεί ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα θαη δεκνζηεύζεθε ζην ζύλνιν ηνπ ηνπηθνύ Σύπνπ
(8 εθεκεξίδεο) ηελ επνκέλε 14/5/2004. Οη ιόγνη δεκνζηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ Σύπνπ ησλ
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΦΔ είλαη πνιινί: λα ελζαξξπλζνύλ νη θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ ζηε
ρξήζε ησλ πεηξακάησλ θαη έκκεζα λα παξνηξπλζνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, λα
ελεκεξσζνύλ νη γνλείο γηα δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο
παξέρεη ην ρνιείν, λα γλσξίζεη γεληθόηεξα ε ηνπηθή θνηλσλία ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ
ππάξρεη θαη ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
10.
ηηο 21/5/2004, δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν, ζπλνδεπόκελν θαη από
θσηνγξαθίεο, ζρεηηθό κε ηελ επίζθεςε ζην ΔΚΦΔ δύν ηκεκάησλ ηεο Σ′ Σάμεο ελόο
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, πνπ έγηλε ην πξσί ηεο ίδηαο εκέξαο. Σελ επνκέλε 22/5/04, ζρεδόλ
όιεο νη εθεκεξίδεο είραλ ην άξζξν απηό θαη επαθόινπζν ηνύηνπ ήηαλ λα επηδεηρζεί
άκεζα ελδηαθέξνλ θαη από άιιν Γεκνηηθό λα πξνζέιζεη ζην ΔΚΦΔ κε ηξία ηκήκαηα ηεο
Σ′ Σάμεο.
11.
ηηο 8/6/2004 δεηήζεθε από ηνλ ππεύζπλν ΔΚΦΔ λα δώζεη ζύληνκε
ξαδηνθσληθή ζπλέληεπμε ζην δίθηπν ηεο ΔΡΑ ζρεηηθή κε ηελ εθδήισζε πνπ γηλόηαλ
εθείλε ηελ ώξα ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, πξάγκα πνπ έγηλε θαη κεηαδηδόηαλ ζε
απ’ επζείαο ζύλδεζε. ηε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο εκέξαο δώζακε ζηνλ ηνπηθό Σύπν άξζξν,
ζπλνδεπόκελν από θσηνγξαθίεο θαη από παξνπζίαζε ζε κνξθή PowerPoint, ζρεηηθό κε
ηελ παξαηήξεζε «ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ», πνπ είρε
πξνεγεζεί ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο. Σελ επνκέλε 9/6/04 όιεο νη εθεκεξίδεο είραλ ζρεηηθά
άξζξα.
12.
ηηο 10/6/2004 απνζηείιακε ζεηξά e-mail, ζρεηηθώλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο
καο θαηά ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο, ζηελ Dr Μαξγαξίηα Μεηαμά (Δζληθή
αληηπξόζσπν ηεο E.A.A.E.) θαη ζηηο 14/6/04 έλα CD κε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη
ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ίδην απνδέθηε.
13.
Δηνηκάζακε, κε ην ζπλάδειθν Γ. Λίηζην ηνπ 3νπ ΣΔΔ, άξζξν ζρεηηθό κε
ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έγηλαλ ζην 3ν ΣΔΔ θαη ζην ΔΚΦΔ ζηηο 8/6/2004, γηα ηελ
παξαηήξεζε ηεο «δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ» θαη ην ζηείιακε γηα
δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό «Φπζηθόο Κόζκνο», κεηά από πξόηαζε πνπ καο έγηλε από έλα
κέινο ηεο ζπληαθηηθήο ηνπ νκάδαο. Δίρε πξνεγεζεί ελεκέξσζε όισλ ησλ ρνιείσλ ηνπ
λνκνύ Καξδίηζαο θαζώο θαη όισλ ησλ ΔΚΦΔ, κε απνζηνιή κε e-mail ηεο παξνπζίαζεο
(ζε κνξθή PowerPoint), πνπ επξόθεηην λα γίλεη από ην ΔΚΦΔ ζηνπο καζεηέο πνπ ζα
πξνζέξρνληαλ γηα ην ζθνπό απηό.

εκεηώλεηαη όηη ζην ΔΚΦΔ, εθηόο ηνπ ζπληάθηε ηεο έθζεζεο δξαζηεξηνηήησλ,
έρνπλ απνζπαζζεί σο ζπλεξγάηεο ε Αθξνδίηε Υαηδεκήηξνπ, Φπζηθόο (48/21-10-03
πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ λ. Καξδίηζαο) από 23/10/03 θαη ε Διέλε Βιόληδνπ, Υεκηθόο (52/2511-2003 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ λ. Καξδίηζαο θαη 2/16-1-2004 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ λ.
Καξδίηζαο) από 1/12/03, γηα ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα ε θαζεκία.
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