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Ε.Κ.Φ.Ε.:  Καρδίτσας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα): Σεραφείμ Μπίτσιος - Φυσικός 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση): με θητεία 

 
1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. 

Στελέχωση: 

Ονοματεπώνυμο 
Κλάδος/ 

Ειδικότητα 
Είδος απόσπασης ή διάθεσης 
(μερική ή ολική) 

1. Χρήστος Παπαϊωάννου ΠΕ04/Φυσικός ολική από 25 έως 31-10-2017 

2. Αθανάσιος Καφρίτσας ΠΕ70/Δάσκαλος  
ολική από την Π/θμια Εκπ/ση 
από 25-10-2017 

3. Ιωάννης Ντελής 
ΠΕ70/Δάσκαλος 
- Φυσικός 

ολική από την Π/θμια Εκπ/ση 
από 25-10-2017 

4. Αριστείδης Γκάτσης ΠΕ04/Φυσικός ολική από 21-11-2017 

Διεύθυνση ΕΚΦΕ: 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας, Τέρμα Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα 

Τηλέφωνο:  24410 79170 -1 

Φαξ: 24410 79172 

e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr    &    ekfekar@sch.gr  

Ιστοσελίδα: http://ekfe.kar.sch.gr  

 
2. Παρατηρήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των Εκθέσεων Εργαστηριακών 
Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.  
 

Αρχικά είναι χρήσιμο να καταγραφούν τα δεδομένα, που αφορούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό των 
σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 
Η κατάσταση των ΣΕΦΕ στα σχολεία περιοχής ευθύνης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας είναι η εξής: 
✓ Από 2 ΣΕΦΕ (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) έχουν 6 ΓΕΛ, τα: 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 2ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 4ο 
ΓΕΛ Καρδίτσας, ΓΕΛ Παλαμά, ΓΕΛ Σοφάδων. 
✓ Από 1 ΣΕΦΕ (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) έχουν 3 ΓΕΛ, τα: ΓΕΛ Λεονταρίου, ΓΕΛ Μουζακίου, ΓΕΛ Προαστίου. 
✓ Από 1 ΣΕΦΕ (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) έχουν 3 Γυμνάσια με Λ.Τ., τα: Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ιτέας, Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μαγού-
λας, Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μητρόπολης. 
✓ Από 1 ΣΕΦΕ (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) έχουν 2 Γυμνάσια, τα: Γυμνάσιο Κέδρου (συστεγαζόταν με το ΓΕΛ Κέδρου 
που καταργήθηκε), Γυμνάσιο Ματαράγκας (είχαν Λ.Τ. που καταργήθηκαν). Μετακίνηση εργαστηριακού 
εξοπλισμού μέσω δανεισμού έχει γίνει από το ΣΕΦΕ του Γυμνασίου Κέδρου στο Μουσικό Σχολείο Καρδί-
τσας (3335/20-3-2013/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ) και από το ΣΕΦΕ του Γυμνασίου Ματαράγκας και το ΕΚΦΕ 
Καρδίτσας στα: 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (4607/24-4-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ και 4667/25-4-2018/ΔΔΕ Καρ-
δίτσας/ΕΚΦΕ) και 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων (6721/7-6-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ και 6608/4-6-2018/ΔΔΕ Καρδί-
τσας/ΕΚΦΕ). 
✓ 1 ΣΕΦΕ ανενεργό (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) στο κτήριο που συστεγαζόταν το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Φαναρίου που 
καταργήθηκαν. Από αυτό το ΣΕΦΕ έχει γίνει δανεισμός εργαστηριακού εξοπλισμού στα: 1ο Γυμνάσιο Μου-
ζακίου και 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου (2580/1-3-2013/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου (12806/22-
10-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (13055/27-10-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), ΤΕΕ Ειδι-
κής Αγωγής Α’ Βαθμίδας Σοφάδων (13644/10-11-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 2ο 
ΕΠΑΛ Καρδίτσας, 1ο Γυμνάσιο Σοφάδων, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας Σοφάδων, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, 18ο 
Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας (14323/24-11-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 7ο 
Γυμνάσιο Καρδίτσας, 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου (15364/11-12-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου 
(3636/19-3-2015/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (4252/31-3-2015/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ). 
✓ 1 ΣΕΦΕ (μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), που ήταν μόνο στην 1η φάση προμηθειών και δεν ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό 
του, έχει το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, που συστεγάζεται και κάνει κοινή χρήση του ΣΕΦΕ με το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 
Καρδίτσας. Χρήση αυτού του ΣΕΦΕ γίνεται και από το ΙΕΚ Καρδίτσας, που επίσης στεγάζεται στο ίδιο κτή-
ριο. Το ΣΕΦΕ είχε ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ γιατί υπήρχε τότε το 6ο Εν. Λύκειο Καρδίτσας, που είχε δημιουρ-
γηθεί κατά τη μετατροπή των ΤΕΛ σε ΤΕΕ. Όμως στη 2η φάση εξοπλισμού το 6ο Λύκειο είχε καταργηθεί και 
έτσι δεν μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα το 1ο ΤΕΕ Καρδίτσας, στο οποίο ανήκε τότε το ΣΕΦΕ. 

mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr
mailto:ekfekar@sch.gr
http://ekfe.kar.sch.gr/
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✓ Αίθουσες ΣΕΦΕ με τις παλιές εγκαταστάσεις (μαρμάρινο πάγκο με νιπτήρες, κτλ) έχουν 4 σχολεία, τα: 1ο 
Γυμνάσιο Καρδίτσας, 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, 1ο Γυμνάσιο Παλαμά. 
✓ Αίθουσες ΣΕΦΕ, που δημιουργήθηκαν όταν έγιναν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν 3 σχολεία, τα: 3ο 
Γυμνάσιο Καρδίτσας, 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας (2 ΣΕΦΕ). 
✓ 2 ΣΕΦΕ (1 Φυσικής και 1 Χημείας) με τον παλιό εξοπλισμό του ΕΠΛ Καρδίτσας έχει το 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 
που δημιουργήθηκε σαν συνέχεια του ΕΠΛ. 
✓ Αίθουσες ΣΕΦΕ, που δημιούργησαν μετατρέποντας κάποια αίθουσα διδασκαλίας σε εργαστήριο, έχουν 
7 σχολεία, τα: 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, Εσπερινό Γυμνάσιο - Λ.Τ. Καρδίτσας (ανε-
παρκής χώρος και εξοπλισμός), 1ο Γυμνάσιο Σοφάδων (ανεπαρκής χώρος και εξοπλισμός), 1ο ΕΠΑΛ Μουζα-
κίου, 1ο ΕΠΑΛ Παλαμά, 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων. 
✓ Εργαστηριακό εξοπλισμό αποθηκευμένο σε ντουλάπες σε διάφορους χώρους του σχολείου έχουν 2 σχο-
λεία, τα: 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Αυτά τα σχολεία όμως εξυπηρετούνται από το ΕΚΦΕ 
καθότι γειτνιάζουν. 
✓ Χωρίς καθόλου χώρο και εργαστηριακό εξοπλισμό είναι 2 σχολεία, τα: Γυμνάσιο Λεονταρίου, Γυμνάσιο 
Προαστίου (εξυπηρετούνται όμως από τα ΣΕΦΕ των αντίστοιχων ΓΕΛ με τα οποία συστεγάζονται). 

Από τη μελέτη και επεξεργασία των «εκθέσεων εργαστηριακών δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ» της 
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προκύπτουν τα εξής: 
 Στο 69% των σχολείων δεν γίνεται χρήση του ΣΕΦΕ ως αίθουσα διδασκαλίας, αλλά παραμένει ένα 23%, 
που το ΣΕΦΕ δεν εκπληρώνει τον προορισμό του λόγω έλλειψης αιθουσών.  
Χρήσιμο θα ήταν το ΥΠΠΕΘ να εκδίδει έγγραφο που να λέει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η αίθουσα 
του ΣΕΦΕ για άλλες χρήσεις, όπως είχε κάνει και το 2005 (131773/Γ7/22-11-2005/ΥΠΕΠΘ /ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ’ 
Μελετών).  

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία του εργαστηρίου οι ΥΣΕΦΕ τα εντοπίζουν στο χρόνο που 
διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα, στο μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και στη δομή του ωρο-
λογίου προγράμματος. Προτείνουν δε να νομοθετηθεί η διάθεση τριών ωρών του διδακτικού ωραρίου του 
ΥΣΕΦΕ για την ενασχόληση με το ΣΕΦΕ και να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών ερ-
γαστηριακά, έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο. Κατά δεύτερο λόγο 
ζητούν να προσαρμοσθεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να είναι αποδοτικότερη η λειτουργία 
της εργαστηριακής διδασκαλίας, να θεσμοθετηθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες και να γίνει προ-
μήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων. 
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Αναλυτικά τις απαντήσεις των ΥΣΕΦΕ δείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα στο τέλος της έκθεσης. 
 Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπε-
δα. Εξίσου υψηλό είναι το ενδιαφέρον και στα Δημοτικά, όπως μπορούμε να βεβαιώσουμε από την τακτι-
κή συνεργασία μας με την Π/θμια Εκπ/ση τα τελευταία έντεκα σχολικά έτη (τα αποτελέσματα αυτής της 
συνεργασίας μπορείτε να δείτε παρακάτω στις παραγράφους 4, 5, 11, 13 και 14). Το ενδιαφέρον αυτό θα 
μετουσιωνόταν σε πραγματική γνώση αν η εργαστηριακή διδασκαλία δεν ήταν κάπως ξεκομμένη, όπως 
είναι σήμερα, αλλά ενσωματωνόταν καλύτερα στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Ο εξοπλισμός των ΣΕΦΕ είναι αρκετά καλός στα περισσότερα ΓΕΛ και Γυμνάσια. Η κατάσταση βελτιώθη-
κε σε σχέση με τις προηγούμενες  χρονιές, λόγω ανακατανομής εργαστηριακού υλικού που έκανε το ΕΚΦΕ 
σε αρκετά εκτεταμένο βαθμό. [Το ΥΠΠΕΘ πρέπει να ενημερώσει τους Υπευθύνους ΕΚΦΕ και τους Δ/ντές 
Δ.Ε. για το ισχύον καθεστώς των ΣΕΦΕ των ΓΕΛ από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Πολλά ΓΕΛ με εργαστήρια καταργήθηκαν ή 
συγχωνεύτηκαν και άλλα ανήκουν σε σχολεία με μικρότερο αριθμό μαθητών από αυτόν που έχουν δυνα-
τότητα τα ΣΕΦΕ να εξυπηρετούν. Έχουμε δικαίωμα να προβούμε σε μετακινήσεις (όχι δανεισμούς) οργά-
νων και συσκευών σε άλλα σχολεία; Υπάρχει κάποια δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν μας 
διευκρινιστεί η διαδικασία θα μπορούσαμε να εξοπλίσουμε σχεδόν όλα τα σχολεία της Περιφέρειάς μας 
με μετακινήσεις οργάνων από σχολείο σε σχολείο.] Επίσης ίσως πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από 
την πλευρά του ΥΠΠΕΘ να δοθούν κάποια χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές αποκλειστικά για το σκοπό της 
αγοράς οργάνων και συσκευών.  

 
 

 Όσον αφορά τις ασκήσεις που δυσκόλεψαν τους καθηγητές στην πραγματοποίησή τους, δεν θα μπο-
ρούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποια που δυσκόλεψε πολλούς, αν βασιστούμε στις εκθέσεις των ΥΣΕΦΕ. Αρκε-
τές εργαστηριακές ασκήσεις, ιδιαιτέρως στα Γυμνάσια, είναι στις τελευταίες ενότητες της διδακτέας ύλης 
που ελάχιστοι καθηγητές προλαβαίνουν να κάνουν. 
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3. Επιμορφωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση των υποχρεωτικών εργαστηριακών δραστηριοτή-
των (στο πλαίσιο διευθέτησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα μαθήματα Φυσικών Ε-
πιστημών). 

Είδος 
Τόπος 

διεξαγωγής 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής - 

Διάρκεια 
Σε ποιους/ες απευθυνόταν 

1. Πειράματα Βιολογίας Γυμνασίου & Λυ-
κείου 10565/10-10-2017/ΔΔΕ Καρδί-
τσας/ΕΚΦΕ & 378/11-10-2017/ΠΔΕ Θεσσα-
λίας/Γρ. Σχολικών Συμβούλων ΔΕ Καρδίτσας 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
23-10-2017 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν Βιολο-
γία σε Γυμνάσια & Λύκεια [ΓΕΛ & 
ΕΠΑΛ] 

2. Πειράματα Φυσικής Γυμνασίου & Λυκεί-
ου 11414/25-10-2017/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ  

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
06-11-2017 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν Φυσική 
σε Γυμνάσια & Λύκεια [ΓΕΛ & Ε-
ΠΑΛ] 

 
4. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές δραστηριότη-
τες)  

Σχολική μονάδα Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης / 
Συχνότητα 

1. 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 25 μαθητές Ε΄ τάξης, 2 τμήματα, στο κεφάλαιο 
της ενέργειας. Δάσκαλοι: Λάμπρος Σαμαράς, Γιώργος Χασιώτης 

17-10-2017 

2. 9ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 38 μαθητές Ε΄ τάξης, 2 τμήματα, στο κεφάλαιο 
της ενέργειας. Δάσκαλοι: Χρυσούλα Καραστέργιου, Γιώργος Μελισσός 

18-10-2017 

3. 18ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 25 μαθητές Ε΄ τάξης, 2 τμήματα, στα κεφάλαια 
των υλικών σωμάτων και των μιγμάτων. Δασκάλες: Φωτεινή Γούλα, Φανή Τσιά-
κου 

19-10-2017 

4. 18ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 μαθητές Δ΄ τάξης, 2 τμήματα, με θέμα: «Ο 
κύκλος του νερού στη φύση». Δάσκαλοι: Άννα Ζιάκα, Φώτης Μητσιογιάννης 

24-10-2017 

5. Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρού 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 μαθητές, 2 τμήματα, Γ,Δ,Ε και ΣΤ τάξεων 
στο κεφάλαιο της ενέργειας. Δασκάλες: Σοφία Βήττα, Έλλη Μπαρούτα 

01-11-2017 

6. Δημοτικό Σχολείο 
Κρυονερίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 18 μαθητές και νήπια, 3 τμήματα, στην ενέρ-
γεια. (Μορφές Ενέργειας, μετατροπές ενέργειας, διατήρηση ενέργειας και ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας) Δάσκαλοι: Κώστας Παπατζιμούλης, Βασίλης Παπου-
τσής 

02-11-2017 

7. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Παλαμά 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 25 μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, 2 τμήματα, στην 
ενέργεια. (Μορφές Ενέργειας, μετατροπές ενέργειας, διατήρηση ενέργειας και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Δάσκαλοι: Χρίστος Μαγαλιός, Βάσω Παπαβασι-
λείου 

06-11-2017 

8. 2ο και 15ο Νηπια-
γωγεία Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 44 νήπια και προνήπια, 4 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος «Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα». Νηπιαγωγοί: 
Σοφία Κατσαρού, Ουρανία Παναγιωτίδου, Σταματία Σαμαρίνα, Αγγελική Σφήκα, 
Πηνελόπη Τσεκούρα και Σταματία Χρυσίδου 

09-11-2017 

9. Δημοτικό Σχολείο 
Ματαράγκας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, 3 τμήματα, 
στο κεφάλαιο της ενέργειας (μορφές ενέργειας, μετατροπές ενέργειας και ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας). Δάσκαλοι: Βασίλειος Ζαϊμνιώτης, Ελένη Λάππα και 
Φώτης Τσέλιος 

14-11-2017 

10. 13ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 17 μαθητές, 1 τμήμα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφάλαιο 
του ηλεκτρομαγνητισμού. Δασκάλα: Χαρούλα Παπαδημητρίου 

16-11-2017 

11. 39ο Νηπιαγωγείο 
Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 νήπια και προνήπια, 2 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες». Νηπιαγωγοί: Ελένη Κα-
λογεροπούλου, Χρύσα Μανούκα 

20-11-2017 

12. Δημοτικό Σχολείο 
Μακρυχωρίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 13 μαθητές και νήπια, 3 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Η μαγεία των θερμικών φαινομένων στη φύση». Εκ-
παιδευτικοί: Μελπομένη Παναγιωτίδου, δασκάλα, Ελένη Παπακωνσταντίνου, 
Δασκάλα και Κατερίνα Λιάπα, νηπιαγωγός. 

22-11-2017 

13. Δημοτικό Σχολείο 
Βλοχού. 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές και νήπια, 3 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Η μαγεία των θερμικών φαινομένων στη φύση». Εκ-

22-11-2017 
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παιδευτικοί: Ζορμπά Βικτωρία, δασκάλα, Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Δασκάλα 
και Ελένη Κατηγιάννη, νηπιαγωγός. 

14. Δημοτικό Σχολείο 
Μητρόπολης 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στο 
κεφάλαιο της θερμότητας. Δάσκαλοι: Αφροδίτη Γιαννακού, Φώτης Γιαπαλής. 

27-11-2017 

15. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 45 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο της θερμότητας. Δάσκαλοι: Καλισθένη Τσιούτσιου, Αναστάσιος Παναγιώ-
του 

28-11-2017 

16. 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο: Μορφές ενέργειας, μετατροπές ενέργειας και διατήρηση της ενέργειας. 
Δασκάλες: Φωτεινή Γούλα, Φανή Τσιάκου 

30-11-2017 

17. 33ο Νηπιαγωγείο 
Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 45 νήπια και προνήπια, 3 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες». Νηπιαγωγοί: Κυριακή 
Βούνου, Πρεσβεία Κολοκύθα, Ελένη Κραγιοπούλου, Παναγιώτα Τόκα και Γεωρ-
γία Τσιώλη. 

01-12-2017 

18. 11ο Νηπιαγωγείο 
Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 11 νήπια και προνήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα» Νηπιαγωγός: Νίκη 
Ντάκου 

05-12-2017 

19. 9ο και 14ο Νηπια-
γωγεία Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 57 νήπια και προνήπια, 4 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα». Νηπιαγωγοί: 
Μάρθα Γρηγοριάδου, Μάρθα Κοτρώτσιου, Γιαννούλα Νταβανά, Βικτωρία Πα-
παδοπούλου, Φωτεινή Σίμου και Κασιανή Στάθα. 

07-12-2017 

20. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στα κεφά-
λαια του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Γιώργος Κων-
σταντίνου, Ελένη Κώστα. 

12-12-2017 

21. 12ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 μαθητές, 1 τμήμα, ΣΤ΄ τάξης στα κεφάλαια 
του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλος: Πέτρος Δεληβέρης. 

19-12-2017 

22. Δημοτικό Σχολείο 
Κρύας Βρύσης 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 32 μαθητές του Δημ. Σχολείου και Νηπιαγω-
γείου, 5 τμήματα, στα πλαίσια του προγράμματος: «Η Μαγεία των Φυσικών 
Επιστημών». Εκπαιδευτικοί: Γεωργία Γαλάνη, Μαρία Καπέλα, Μαρία Καπνιά, 
Ηλίας Κατσομήτρος, Χρίστος Ξαντήρος. 

16-01-2018 

23. Νηπιαγωγείο Α-
γίων Θεοδώρων 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 10 νήπια και προνήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Ο κύκλος του νερού στη φύση». Νηπιαγωγός: Μαλβίνα Πα-
παδάκου. 

17-01-2018 

24. 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο της θερμότητας. Εκπαιδευτικοί: Φωτεινή Γούλα, Φανή Τσιάκου. 

24-01-2018 

25. ΣΔΕ Καρδίτσας 
Πραγματοποίηση εντυπωσιακών πειραμάτων - ευαισθητοποίηση των μαθητών 
2 τμημάτων για τις Φυσικές Επιστήμες. Καθηγήτρια Ράνια Γιαννάκου. 

31-01-2018 

26. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μουζακίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 34 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης στα 
κεφάλαια του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Σπύρος 
Θάνος, Νίκος Μπαντής 

06-02-2018 

27. 3ο Νηπιαγωγείο 
Παλαμά 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 22 νήπια και προνήπια, 2 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα. Νηπιαγωγοί: Ελέ-
νη Ανδρέου, Παρασκευή Μαγαλιού, Δέσποινα Μουτσανίδου, Βασιλική Λιαχά-
νου. 

07-02-2018 

28. Δημοτικό Σχολείο 
Μαραθέας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 28 μαθητές, 3 τμήματα, όλου του Σχολείου 
στα πλαίσια του προγράμματος: «Η Μαγεία των Φυσικών Επιστημών». Εκπαι-
δευτικοί: Ευτυχία Αντωνίου, Μαρία Καριντζιά, Σοφία Μπαζή, Γεώργιος Τζιώτας, 
Θωμάς Τσιούντσιουρας, Παύλος Χονδρόπουλος. 

09-02-2018 

29. 12ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 18 μαθητές ΣΤ΄ τάξης, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Faraday. Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και η σημασία της 
για την ανθρωπότητα», που γίνεται σε συνεργασία με την κ. Ιωάννα Αντιμησά-
ρη, εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας του Σχολείου. Δάσκαλος: Πέτρος Δεληβέ-
ρης 

14-02-2018 

30. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 18 μαθητές Ε΄ τάξης, 1 τμήμα, στο κεφάλαιο 
του ηλεκτρισμού. Δάσκαλος: Αναστάσιος Παναγιώτου 

14-02-2018 

31. Δημοτικό Σχολείο 
Καλλιθήρου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 20 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στο 
κεφάλαιο της θερμότητας. Δάσκαλοι: Ελένη Γαλάνη, Σεραφείμ Νικολάου 

21-02-2018 

32. 7ο Δημοτικό Σχο- Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στα πλαίσια 22-02-2018 
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λείο Καρδίτσας του προγράμματος «Φυσική και Μουσική», που γίνεται σε συνεργασία με την 
καθηγήτρια Μουσικής του Σχολείου. Εκπαιδευτικοί: Κώστας Μολασιώτης, Βα-
σίλης Τσιώνας και Αγορίτσα Τσουκαλά 

33. Δημοτικό Σχολείο 
Λεονταρίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 25 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στα 
κεφάλαια του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δασκάλες: Ανδρομά-
χη Βασιλείου, Μαρία Γιαννάκου 

23-02-2018 

34. 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Χρίστος Αναγνωστόπουλος, Λαμπρι-
νή Κοντοχρήστου 

02-032018 

35. Νηπιαγωγείο 
Καρποχωρίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 12 νήπια και προνήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες». Νηπιαγωγός: Αναστασία 
Χατζηλαδά 

06-03-2018 

36. Δημοτικό Σχολείο 
Καρποχωρίου 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 18 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στα 
κεφάλαια του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. 
Δάσκαλοι: Φώτης Μονάντερος, Αντιγόνη Μπαντέλα 

06-03-2018 

37. 4ο και 22ο Νηπια-
γωγεία Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 25 νήπια και προνήπια, 3 τμήματα, στα πλαί-
σια του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες» Νηπιαγωγοί: Βάνα Μπα-
τρά, Παρασκευή Μπούκαρη, Σεραφείμ Νούκας, Ελένη Φυσέκα 

08-03-2018 

38. Δημοτικό Σχολείο 
Ματαράγκας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 17 μαθητές, 1 τμήμα, Β΄ τάξης στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Ο κύκλος του νερού στη φύση». Δασκάλα: Ανθούλα Κυρ-
γιάκου 

15-03-2018 

39. 9ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 37 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Δάσκαλοι: Χρυσούλα Καραστέργιου, Γεώργιος Μελισσός 

19-03-2018 

40. 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Δασκάλες: Φωτεινή Γούλα, Φανή Τσιάκου 

22-03-2018 

41. 18ο Δημοτικό  
Σχολείο Καρδίτσας, 
Τμήμα Ένταξης 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 6 μαθητές, 1 τμήμα, στον ηλεκτρισμό και στο 
μαγνητισμό. Δασκάλα: Ειρήνη Παππά 

22-03-2018 

42. Δημοτικό  Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Α-
νάβρας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε όλη τη σχολική μονάδα, 52 μαθητές, 6 τμήμα-
τα, 5 νήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια του προγράμματος: «Η Μαγεία των Φυσικών 
Επιστημών». Εκπαιδευτικοί: Απόστολος Αλεξίου, Νικόλαος Δούκας, Ελένη Ζά-
χου, Μαρία Καλύβα, Βασιλική Κρανιώτη, Παρασκευή Σφήκα, Αγορή Τσατσαρώ-
νη και Εμμανουέλα Τσιάμη. 

26-03-2018 

43. Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο  
Καλλιθήρου 

Πραγματοποίηση δράσης ανακύκλωσης χαρτιού στα πλαίσια περιβαλλοντικού 
προγράμματος που υλοποιούν οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Σχολείου. 
Στη δράση συμμετείχε όλη η σχολική μονάδα καθώς και το Νηπιαγωγείο Καλλι-
θήρου. Συνολικά 7 τμήματα, 45 μαθητές και 8 νήπια και προνήπια. Δάσκαλοι: 
Νικόλαος Λαγός, Ευαγγελία Μπουγουλιά, Ελένη Ναούμη, Σεραφείμ Νικολάου, 
Δημήτριος Ντανόπουλος, Αγορίτσα Παπακώστα. Νηπιαγωγοί: Μαρίζα Δανιήλ, 
Παναγιώτα Ντάφου 

28-03-2018 

44. Μουσικό Σχολείο 
Καρδίτσας 

Πραγματοποιήσαμε πειράματα Χημείας (οξέα – βάσεις) σε 2 τμήματα Γ’ Γυ-
μνασίου, σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Αθηνά Χαρσούλα. 

17-04-2018 

45. 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 23 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Δάσκαλοι: Λάμπρος Σαμαράς, Γιώργος Χασιώτης 

18-04-2018 

46. Νηπιαγωγείο Μη-
τρόπολης 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 νήπια και προνήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες».  Νηπιαγωγός: Λαμπρινή 
Αναστασίου 

19-04-2018 

47. 18ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 33 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δασκάλες: Σταματία Κου-
κόση, Ευθυμία Χαλβαντζή 

23-04-2018 

48. 18ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 23 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο της οπτικής. Δασκάλες: Φωτεινή Γούλα, Φανή Τσιάκου 

23-04-2018 

49. 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 35 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού.Δάσκαλοι: Χρίστος Γιαννά-
κος, Ελένη Σέμογλου 

24-04-2018 

50. 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 39 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Δασκάλες: Όλγα Γκανιάτσα, Σοφία Μερεντίτη. 

24-04-2018 

51. Δημοτικό Σχολείο Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 20 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στα 25-04-2018 
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Ν. Μοναστηρίου 
Φθιώτιδας 

πλαίσια του προγράμματος: «Η Μαγεία των Φυσικών Επιστημών». Δασκάλες: 
Αφροδίτη Μαράβα, Χαρούλα Μητσιογιάννη 

52. 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 53 μαθητές, 3 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Δασκάλες: Πολυτίμη Γκουσιάρη, Νικολέττα Πολύζου, 
Άννα Ρουμελιώτη 

26-04-2018 

53. 9ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 33 μαθητές, 2 τμήματα, Α΄ τάξης στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Ο Κύκλος του νερού στη φύση». Δασκάλες: Λευκοθέα 
Κολοκύθα, Ελένη Ξηντάρα 

27-04-2018 

54. Νηπιαγωγείο 
Ματαράγκας 

 Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 νήπια και προνήπια, 2 τμήματα, στα 
πλαίσια του προγράμματος «Θερμικά φαινόμενα» Νηπιαγωγοί: Θωμαΐς Αρχο-
ντή, Στέλλα Παππή. 

03-05-2018 

55. 9ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 37 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ήχου. Δάσκαλοι: Χρυσούλα Καραστέργιου, Γιώργος Μελισσός 

04-05-2018 

56. 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 31 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στα κεφά-
λαια του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Γιώργος Μού-
στος, Βαρβάρα Πανά 

08-05-2018 

57. Δημοτικό Σχολείο 
Ιτέας 

 Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄  τάξης στα 
κεφάλαια του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Νίκος Πα-
ναγιώτου, Χρίστος Τσούγκρας 

10-05-2018 

58. 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Παλαμά 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 28 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δασκάλες: Παρασκευή 
Μαντζιαρλή, Ελένη Ρίζου 

30-05-2018 

59. 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 40 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Δάσκαλοι: Βάσω Βόγια και 
Κώστας Παπαγεωργίου 

07-06-2018 

60. 2ο Δημοτικό Σχο-
λείο Σοφάδων 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 38 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο της οπτικής. Δασκάλες: Αίγλη Καφαντάρη, Ελένη Τασιούλη 

08-06-2018 

 
5. Σεμινάρια - Ημερίδες που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή σε αυτές.  

Σεμινάριο - Ημερίδα - 
Επιμορφωτική συνάντηση 

Τόπος διεξαγωγής 
Ημερομηνία 
διεξαγωγής 
-Διάρκεια 

Σε ποιους απευθυνόταν 

1. Σεμινάριο Δημιουργικών Εργασιών ΓΕΛ 
164/31-08-2017/ΠΔΕ Θεσσαλίας/ΠΕΚ Λάρισας 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας  
06-09-2017 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Γενικά Λύκεια  

2. Σεμινάριο Δημιουργικών Εργασιών ΓΕΛ 
164/31-08-2017/ΠΔΕ Θεσσαλίας/ΠΕΚ Λάρισας 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
08-09-2017 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Γενικά Λύκεια 

3. Εκδήλωση τιμητική για τους μαθητές και εκ-
παιδευτικούς που συμμετείχαν στον Τοπικό δια-
γωνισμό EUSO  

1ο ΓΕΛ Καρδίτσας 
18-12-2017 
11:30-14:00 

Μαθητές και καθηγητές 
που ενεπλάκησαν στο δια-
γωνισμό καθώς και γονείς, 
συμμαθητές ή συνάδελφοι 

4. Σεμινάριο ενημερωτικό για το CERN 693/23-
01-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
05-02-2018 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Σχολεία Δ.Ε.  

5. Ανταλλαγή απόψεων & προγραμματισμός 
11ης εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήμες 
1794/15-02-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ 
 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
26-02-2018 
11:30-14:00 
 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Γυμνάσια, ΓΕΛ & 
ΕΠΑΛ 

6. Ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός 
7ης εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήμες στο 
Μουζάκι 
 

ΚΠΕ Μουζακίου 
01-03-2018 
11:30-14:00 
 

Σχολική Σύμβουλος Π/μιας 
Εκπ/σης, Δ/ντές σχολείων 
Π/μιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Δ. Μουζακίου 

7. Σεμινάριο για την εξέλιξη των ειδών και του 
ανθρώπου 4586/24-04-2018/ΔΔΕ Καρδί-
τσας/ΕΚΦΕ 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
07-05-2018 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Σχολεία Δ.Ε.  

8. Σεμινάριο με πειράματα που επιδεικνύουν 
βασικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της οπτι-

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
10-05-2018 
18:00-22:30 

Καθηγητές Πληροφορικής, 
Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονι-
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κής και των laser στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες 
και στα δίκτυα Η/Υ. Εισηγητής: Στέφανος Τσια-
πάλας, Υπ. ΕΚΦΕ Τρικάλων. Συνδιοργανωτές: 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΕΚΦΕ Καρδίτσας.  

κοί, Φυσικοί και Ραδιοηλε-
κτρολόγοι  

9. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας 
15-05-2018 
11:30-14:00 

Όλους 

10. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Μουζακίου 

17-05-2018 
10:00-12:30 

Όλους 

11. Παρουσίαση του Μουσείου Φυσικών Επι-
στημών του Γυμνασίου - Λ.Τ. Μαγούλας 5625/ 
14-05-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ 

Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μα-
γούλας 

21-05-2018 
11:30-14:00 

Καθηγητές, που διδάσκουν 
μαθήματα Φυσικών Επι-
στημών σε Σχολεία Δ.Ε.  

12. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

10ο Δημοτικό Σχολείο 
Καρδίτσας 

22-05-2018 
09:00-12:30 

Όλους 

13. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

2ο Δημοτικό Σχολείο  
Σοφάδων 

24-05-2018 
09:00-12:30 

Όλους 

14. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

14ο Δημοτικό Σχολείο 
Καρδίτσας 

31-05-2018 
09:00-12:30 

Όλους 

15. 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Καρδίτσα 2513/05-03-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ & 1575/09-03-2018/ΔΠΕ Καρδίτσας 
/ΕΚΦΕ 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Παλαμά 

05-06-2018 
09:00-12:30 

Όλους 

 
6. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

Τίτλος 
Είδος  

(cd/dvd, βιβλίο, περιοδικό,κλπ.) 

1. «το βιβλίο της 11ης εκδήλωσης» Βιβλίο (110 σελίδων) σε αρχείο .pdf 

 
7. Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή σε αυτούς.  

Τίτλος 
Συμμετοχή 

(ποιοι συμμετείχαν) 
Διακρίσεις 

(αν υπάρχουν) 
1. Τοπικός μαθητικός διαγωνισμός, για την επιλο-
γή ομάδας μαθητών, που θα συμμετέχει στη 2η 
φάση της 16ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Επιστη-
μών - EUSO 2018 (9-12-2017, Καρδίτσα) 

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, 
1ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 4ο ΓΕΛ 
Καρδίτσας, ΓΕΛ Προαστίου, 
ΓΕΛ Σοφάδων (9 μαθητές) 

Προκρίθηκε για τη 2η φάση η 
ομάδα του 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας. 

2. Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Βορείου 
Ελλάδας, στις 27-01-2018, για την επιλογή ομάδας 
μαθητών, που θα συμμετέχει στη 16η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2018» 

Διαγωνιζόταν οι μαθητές του 
1ου ΓΕΛ Καρδίτσας. 

Η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας πρώτευσε και προκρίθη-
κε να εκπροσωπήσει την Ελ-
λάδα στον Διαγωνισμό της 
Λουμπλιάνα- Σλοβενία 

 
8. Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό σκοπό.  

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία / Διάρκεια Τόπος 
1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Δήμος Καρδίτσας, ΤΕΙ Θεσσα-
λίας, ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ, ΔΔΕ Καρδί-
τσας, ΠΓΝ Λάρισας 

29-09-2017 / 5 ώρες. Συμμετοχή του ΕΚΦΕ (σε συνεργα-
σία με άλλους 10 εκπαιδευτικούς) στη «βραδιά του ερευ-
νητή 2017» στην Καρδίτσα με παρουσίαση πειραμάτων 
και σύνδεση με το CERN. 

3ο, 13ο Δημοτικά Σχο-
λεία Καρδίτσας 



Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2017-2018 

10 

2. ΕΚΦΕ Τρικάλων 
26-10-2017 / 4 ώρες. Συνάντηση των Υπευθύνων των 2 
ΕΚΦΕ και 2 συνεργατών του ΕΚΦΕ Καρδίτσας με σκοπό 
την επιμόρφωση στους παλμογράφους. 

ΕΚΦΕ Τρικάλων 

3. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

26-10-2017 / 4 ώρες. Συνεργασία με την υπεύθυνη Σχολι-
κών Δραστηριοτήτων κ. Χαρά Λιάκου για θέματα που 
αφορούν την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμά-
των με τη συνεργασία του ΕΚΦΕ 

ΔΠΕ Καρδίτσας 

4. Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Μουζακίου  

22-01-2018 / 4 ώρες. Συνεργασία με τους υπευθύνους 
του ΚΠΕ Μουζακίου σε θέματα που αφορούν τις εκδηλώ-
σεις Φυσικών Επιστημών που θα γίνουν το 2018 από το 
ΕΚΦΕ Καρδίτσας (παρουσίαση περιβαλλοντικών προ-
γραμμάτων, παιχνίδια που αφορούν το περιβάλλον και 
τις φυσικές διεργασίες κ.λ.π.) 

ΚΠΕ Μουζακίου 

5. Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων 
ΤΕΙ Θεσσαλίας  

23-02-2018 / 3 ώρες. Συνεργασία με το συνεργάτη Βασί-
λειο Αθανασιάδη για πειραματική εξάσκηση των μαθη-
τών της ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EU-
SO 2018 στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση για 
προσδιορισμό καφεΐνης σε καφέ με τη βοήθεια φασμα-
τοφωτόμετρου. 

Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρ-
δίτσα 

6. Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων 
ΤΕΙ Θεσσαλίας  

26-02-2018 / 2 ώρες. Συνεργασία με το συνεργάτη Βασί-
λειο Αθανασιάδη για πειραματική εξάσκηση των μαθη-
τών της ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον 
EUSO 2018 στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση για 
κριτήρια ποιότητας στο ελαιόλαδο, συζυγή διένια και 
τριένια (Κ232, Κ270). 

Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρ-
δίτσα 

7. Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων 
ΤΕΙ Θεσσαλίας  

05-03-2018 / 2 ώρες. Συνεργασία με τον καθηγητή Ιωάν-
νη Γιαβάση για πειραματική εξάσκηση των μαθητών της 
ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EUSO 2018 
στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση για ανάγοντα 
σάκχαρα (διαθλασίμετρο και φασματοφωτόμετρο) και 
ιξώδες (ιξωδόμετρο) στο μέλι. 

Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρ-
δίτσα 

8. Τμ. Διατροφής και Διαιτολο-
γίας ΤΕΙ Θεσσαλίας  

06-03-2018 / 3 ώρες. Συνεργασία με την καθηγήτρια Όλγα 
Γκορτσή για πειραματική εξάσκηση των μαθητών της ο-
μάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EUSO 2018 
στη Σλοβενία, σε εργαστηριακές ασκήσεις για τις επιπτώ-
σεις των συνθηκών στη συζυγική αμαύρωση σε μήλο, για 
τη μετουσίωση πρωτεϊνών και για καραμελοποίηση. 

Τμήμα Διατροφής και 
Διαιτολογίας του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρ-
δίτσα 

9. Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων 
ΤΕΙ Θεσσαλίας  

08-03-2018 / 2 ώρες. Συνεργασία με τον καθηγητή Αθα-
νάσιο Μανούρα για πειραματική εξάσκηση των μαθητών 
της ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EUSO 
2018 στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση για χρωμα-
τογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) και ποτενσιομετρική 
τιτλοδότηση. 

Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρ-
δίτσα 

10. Διόνυσος Α.Σ.  

12-03-2018 / 2 ώρες. Συνεργασία με το Χημικό-Οινολόγο 
Χρήστο Ρέππα για πειραματική εξάσκηση των μαθητών 
της ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EUSO 
2018 στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση: Ογκομέ-
τρηση για οξύτητα, g/L σε τρυγικό στο κρασί (με NaOH 
0,1N). Θειώδη (SO2 σε κρασί, ελεύθερο και ολικό). Πτητι-
κή οξύτητα (ογκομέτρηση). Αλκοολικός τίτλος σε κρασί.. 

Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Παραγωγών  
Αμπελοοινικού Τομέα 
Καρδίτσας «Διόνυσος 
Α.Σ.» στην Καρδίτσα 

11. Τμήμα Βιοχημείας και Βιο-
τεχνολογίας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας 

23-03-2018 / 5 ώρες. Συνεργασία με τον καθηγητή Δημή-
τρη Κουρέτα για πειραματική εξάσκηση των μαθητών της 
ομάδας του 1ου ΓΕΛ, που προκρίθηκε για τον EUSO 2018 
στη Σλοβενία, σε εργαστηριακή άσκηση για ηλεκτροφό-
ρηση DNA (χρήση μικροπιπέτας και gel ηλεκτροφόρησης) 

Τμήμα Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στη Λάρισα 

12. ΔΔΕ Καρδίτσας, ΚΠΕ Μου-
ζακίου, ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας, Σχο-
λικοί Σύμβουλοι 

18 & 25-04-2018 / 3 ώρες. Συνεργασία της Επιστημονικής 
Επιτροπής του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Καρδίτσας, 
που θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στην Πινακο-
θήκη της Καρδίτσας στις 10 και 11 Μαΐου 2018. 

ΔΔΕ Καρδίτσας 
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13. ΔΔΕ Καρδίτσας, ΚΠΕ Μου-
ζακίου, ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας, Σχο-
λικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι 
σχολείων καθηγητές  

27-04-2018 / 2 ώρες. Συνεργασία της Επιστημονικής Επι-
τροπής του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Καρδίτσας, 
που θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στην Πινακο-
θήκη της Καρδίτσας στις 10 και 11 Μαΐου 2018. 

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας 

14. 5o ΓΕΛ Καρδίτσας 

09-05-2018 / 2 ώρες. Ενημερώσαμε για τις δράσεις του 
ΕΚΦΕ και παρουσιάσαμε πειράματα σε μαθητές και εκ- 
π/κούς από 4 χώρες (4 σχολεία/35 άτομα) στα πλαίσια 
προγράμματος Erasmus+, του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας. 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

15. ΔΔΕ Καρδίτσας, ΚΠΕ Μου-
ζακίου, ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας, Σχο-
λικοί Σύμβουλοι 

11-05-2018 / 3 ώρες. Συμμετοχή στο Προεδρείο της διε-
ξαγωγής του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Καρδίτσας, 
που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας στις 
11 Μαΐου 2018. 

Αρχαιολογικό Μου-
σείο Καρδίτσας 

 
9. Συμμετοχή του/της Υπεύθυνου/ης ή των Συνεργατών/τιδων του Ε.Κ.Φ.Ε. σε επιμορφωτικές συναντή-
σεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ).  

Ονοματεπώνυμο 
συμμετέχοντος/ούσης 

Τίτλος επιμορφωτικής συνάντησης Τόπος 

1. Σεραφείμ Μπίτσιος 
Ημερίδα αφιερωμένη στον «Υπέροχο κόσμο της Φυσικής». 
Σχολικός Σύμβουλος Δ. Καραθάνος 

10ο Δημοτικό Σχολείο 
Τρικάλων / 07-09-2017 

2. Σεραφείμ Μπίτσιος, 
Ιωάννης Ντελής 

«The StreetValue of Science», ένα επιστημονικό και μουσικό 
ταξίδι. Αθ. Κωνσταντόπουλος από το ΕΚΕΤΑ  

Κινηματοθέατρο Καρ-
δίτσας / 25-09-2017 

3. Σεραφείμ Μπίτσιος, 
Αριστείδης Γκάτσης 

Ενημέρωση για την σύνταξη και υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ από τη ΔΔΕ 
Καρδίτσας 

1ο ΓΕΛ Καρδίτσας / 21-
12-2017 

 
10. Συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. σε Διαγωνισμούς Φυσι-
κών Επιστημών.  

Τίτλος διαγωνισμού 
Συμμετοχή (σχολείο ή 

ονοματεπώνυμο μαθητών) 
Διάκριση 

1. Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός 
Βορείου Ελλάδας, στις 27-01-2018, για 
την επιλογή ομάδας μαθητών, που θα 
συμμετέχει στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυ-
μπιάδα Επιστημών - EUSO 2018» 

1ο ΓΕΛ Καρδίτσας. 
ΝΑΙ 

 

2. 14ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνι-
σμός Bιολογίας (03-23-2018, 4ο ΓΕΛ 
Καρδίτσας, Καρδίτσα) 

1ο, 4ο, 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας, ΓΕΛ Σοφάδων, ΓΕΛ Παλαμά, ΟΧΙ 

3. Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός 
Φυσικής "Αριστοτέλης" 2018 (10-03-
2018, 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, Καρδί-
τσα) 

1ο, 3ο, 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας, ΓΕΛ Παλαμά, 1ο, 3ο Γυμνάσια 
Καρδίτσας, Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 

ΝΑΙ 
 

4. 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγω-
νισμός Χημείας 2018 (17-03-2018, 3ο 
ΓΕΛ Καρδίτσας, Καρδίτσα) 

1ο, 3ο, 4ο, 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας, ΓΕΛ Λεονταρίου, ΓΕΛ Μουζα-
κίου, ΓΕΛ Παλαμά 

ΝΑΙ 
 

 
11. Άλλες Δραστηριότητες. 

• Ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς την ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που περιέχει πει-
ράματα (οδηγίες, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις και βιντεοσκοπημένα), βιβλία εκδόσεων ΕΚΦΕ Καρδί-
τσας, συνεργασίες με καθηγητές ΠΕ04 και Σχολικούς Συμβούλους, έγγραφα σχετικά με τα ΣΕΦΕ και τις Φυ-
σικές Επιστήμες, πληροφορίες σχετικές με τα ΕΚΦΕ, αναφορά στις δραστηριότητές μας, αναλυτικά ημερο-
λόγια πεπραγμένων και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και πολλά άλλα σχετιζόμενα με την εργα-
στηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

• Δανείσαμε όργανα σε σχολεία (ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα σχολεία που δανείστηκαν 
υλικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους): ΕΠΑΛ Σοφάδων (25/10/2017, 07/05/2018), ΕΠΑΛ Παλαμά 
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(07/12/2017), 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (08/01/2018), Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας (15/01/2018), 2ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας (24/01/2018), Δημοτικό Σχολείο Ιτέας (18/04/2018), 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (27/04/2018) . 

• Επισκευάσαμε μηχανές Wimshurst για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μητρόπολης και το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μα-
γούλας.  

• Συντηρήσαμε (επισκευή, καθαρισμός και προμηθεύσαμε εξαρτήματα που έλειπαν) πολλές παλιές 
συσκευές στο Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μαγούλας, βοηθώντας την προσπάθεια που ξεκίνησε να δημιουργήσει Μου-
σείο Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, στο πλαίσιο προγράμματος του ΙΕΠ. 

• Εκδώσαμε βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (σεμιναρίων), που διορ-
γανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το (ή στο) ΕΚΦΕ Καρδίτσας το σχολικό έτος 2017-18 για 42 καθη-
γητές κλ. ΠΕ04 και 9 εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, που παρακολούθησαν τις εν λόγω δραστηριότη-
τες (βλ. στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας στην διεύθυνση http://bit.do/ekUZ8), καθώς επίσης και βε-
βαιώσεις για 4 εισηγητές σε σεμινάρια του ΕΚΦΕ. Επίσης εκδώσαμε βεβαιώσεις συμμετοχής για 48 σχο-
λεία (περιλάμβαναν 115 εκπαιδευτικούς και 968 μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕΛ, Ε-
ΠΑΛ και Υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών) που συμμετείχαν στην 11η εκδήλωση για τις Φυσικές Επι-
στήμες που έγινε στις πόλεις Καρδίτσα, Μουζάκι, Σοφάδες και Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας από 15 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2018. 
 
12. Επισκέψεις σχολείων στο ΕΚΦΕ (συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές ασκήσεις με τη 
βοήθεια του Υπευθύνου ΕΚΦΕ)  

Σχολείο Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης 

1. 5ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Φυσικής (ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις) σε 3 τμήματα της Γ’ Τά-
ξης. Καθηγήτρια Ελευθερία Παππά. 

10-11-2017 

2. 2ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (γνωριμία με το μικροσκόπιο – παρατήρηση φυτικών κυττά-
ρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια Γεωργία Παλάσκα. 

21-11-2017 

3. 2ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (γνωριμία με το μικροσκόπιο – παρατήρηση φυτικών κυττά-
ρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια Γεωργία Παλάσκα. 

23-11-2017 

4. 2ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (γνωριμία με το μικροσκόπιο – παρατήρηση φυτικών κυττά-
ρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια Γεωργία Παλάσκα. 

24-11-2017 

5. 2ο ΕΠΑΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Βιολογίας (παρατήρηση μικροσκοπικού παρασκευάσματος ανθρωπί-
νου αίματος και στομάτων φύλλων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγητής Πανα-
γιώτης Σύρρος. 

24-11-2017 

6. 2ο ΕΠΑΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Βιολογίας (παρατήρηση μικροσκοπικού παρασκευάσματος ανθρωπί-
νου αίματος και στομάτων φύλλων) σε 2 τμήματα της Α’ Τάξης. Καθηγητής Πα-
ναγιώτης Σύρρος. 

27-11-2017 

7. 2ο ΕΠΑΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Βιολογίας (παρατήρηση μικροσκοπικού παρασκευάσματος ανθρωπί-
νου αίματος και στομάτων φύλλων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγητής Πανα-
γιώτης Σύρρος. 

29-11-2017 

8. 2ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευα-
σμάτων φυτικών και ζωικών κυττάρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Γεωργία Παλάσκα. 

09-01-2018 

9. 2ο Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευα-
σμάτων φυτικών και ζωικών κυττάρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Γεωργία Παλάσκα. 

11-01-2018 

10. 2ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευα-
σμάτων φυτικών και ζωικών κυττάρων) σε 1 τμήμα της Α’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Γεωργία Παλάσκα. 

12-01-2018 

11. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Φυσικής (Νόμος του Ohm) σε 3 τμήματα της Γ’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Ελευθερία Παππά. 

19-01-2018 

12. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Φυσικής (Σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα) σε 3 τμήματα 
της Γ’ Τάξης. Καθηγήτρια Ελευθερία Παππά. 

26-01-2018 

13. 2ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Χημείας (ογκομέτρηση ξιδιού) σε 2 τμήματα της Γ’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Ελένη Γκαραγκάνη. 

13-02-2018 

14. 5ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Χημείας (ογκομέτρηση ξιδιού) σε 1 τμήμα της Γ’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Χρυσούλα Γκορίλα. 

14-02-2018 

15. 14ο Δημοτικό Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές ΣΤ΄ τάξης , 2 τμήματα, στα κεφά- 02-03-2018 

http://bit.do/ekUZ8
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Σχολείο Καρδίτσας λαια του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού. Εκπαιδευτικοί: Χρίστος 
Αναγνωστόπουλος, Λαμπρινή Κοντοχρήστου 

16. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευα-

σμάτων φυτικών και ζωικών κυττάρων - γνωριμία με το μικροσκόπιο) σε 1 τμή-
μα της Α’ Τάξης. Καθηγητής Νίκος Τσίτος. 

05-03-2018 

17. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευα-
σμάτων φυτικών και ζωικών κυττάρων - γνωριμία με το μικροσκόπιο) σε 2 τμή-
ματα της Α’ Τάξης. Καθηγητής Νίκος Τσίτος. 

06-03-2018 

18. 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 30 μαθητές, 2 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο της οπτικής. Δάσκαλοι: Δήμος Νούκος, Ευάγγελος Φαντέλας 

09-03-2018 

19. 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Παλαμά 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 26 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στα 
κεφάλαια του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού: Εκπαιδευτικοί: Κων-
σταντίνος Ζαγανάς, Απόστολος Ντινόπουλος, Ελένη Σκουλαράκου 

13-03-2018 

18. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικού παρασκευά-
σματος με πρωτόζωα – παρατήρηση έτοιμων παρασκευασμάτων με ιστούς στο 
μικροσκόπιο) σε 2 τμήματα της Γ’ Τάξης και 1 της Β’. Καθηγητής Νίκος Τσίτος. 

14-03-2018 

19. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Βιολογίας (Παρασκευή και παρατήρηση μικροσκοπικού παρασκευά-
σματος με πρωτόζωα – παρατήρηση έτοιμων παρασκευασμάτων με ιστούς στο 
μικροσκόπιο) σε 2 τμήματα της Β’ Τάξης και 1 της Γ’. Καθηγητής Νίκος Τσίτος. 

15-03-2018 

20. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Χημείας (Παρασκευή διαλύματος αλατόνερου 2%w/w και οινοπνεύ-
ματος 4%v/v) σε 1 τμήμα της Β’ Τάξης. Καθηγήτρια Ελευθερία Παππά. 

21-03-2018 

21. 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 58 μαθητές, 3 τμήματα, ΣΤ΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρομαγνητισμού. Εκπαιδευτικοί: Ελένη Δόικου, Γιάννης Κουτής, 
Θωμάς Παπάρας. 

21-03-2018 

22. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Χημείας (Παρασκευή διαλύματος αλατόνερου 2%w/w και οινοπνεύ-
ματος 4%v/v) σε 1 τμήμα της Β’ Τάξης. Καθηγητής Νίκος Τσίτος. 

22-03-2018 

23. 5ο Γυμνάσιο 
Καρδίτσας 

Πείραμα Χημείας (Παρασκευή διαλύματος αλατόνερου 2%w/w και οινοπνεύ-
ματος 4%v/v) σε 1 τμήμα της Β’ Τάξης. Καθηγήτρια Ελευθερία Παππά. 

26-03-2018 

24. 5ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Χημείας (κάτοπτρο αργύρου) σε 1 τμήμα της Γ’ Τάξης. Καθηγήτρια 
Χρυσούλα Γκορίλα. 

27-03-2018 

25. 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 45 μαθητές, 2 τμήματα, Ε΄ τάξης στο κεφά-
λαιο του ηλεκτρισμού. Εκπαιδευτικοί: Σπύρος Παζαρλής, Ευθύμιος Στατήρας. 

30-03-2018 

25. 5ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Πείραμα Χημείας (στήσιμο αποστακτικής στήλης και απόσταξη κρασιού) σε 1 
τμήμα της Β’ Τάξης. Καθηγήτρια Χρυσούλα Γκορίλα. 

24-04-2018 

26, Ιδιωτικό 
Νηπιαγωγείο 
«Ουράνιο Τόξο» 

Πραγματοποίηση πειραμάτων σε 15 νήπια και προνήπια, 1 τμήμα, στα πλαίσια 
του προγράμματος: «Παιχνίδια με τους μαγνήτες». Νηπιαγωγός: Στέλλα Κω-
στούλα 

30-04-2018 

 
13. Επισκέψεις σε σχολεία (συνεργασία για θέματα σχετικά με την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσι-
κών Επιστημών καθώς και την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των ΣΕΦΕ) 

Σχολείο Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης  

1. 3ο & 13ο Δημοτικά 
Σχολεία Καρδίτσας 

Συνεργαστήκαμε με τους Δ/ντές των σχολείων για την προετοιμασία και τη 
δοκιμή σύνδεσης με το CERN για τη βραδιά του ερευνητή 2017 στις 29/9/17. 

14, 15-09-2017 

2. 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας 
Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τον ΥΣΕΦΕ Χ. Αργύρη για τη 
διευθέτηση οργάνων ενός εκ των 2 ΣΕΦΕ του σχολείου. 

18-09-2017 

3. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Παλαμά 

Αγορά και τακτοποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού στο νέο εργαστήριο φυ-
σικών επιστημών του Σχολείου. 

25-09-2017 
02, 04, 11 & 
13-10-2017 

4. 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Παλαμά 

Παρουσίαση συσκευών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 25 
μαθητές και εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ που 
συμμετείχε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά. Στοιχεία προγράμματος: «Στρα-
τηγική σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων - Δράση ΚΑ219 με τίτλο 
SAVE ENERGY SAVE THE WORLD, με κωδικό αρ. 2016-1-PL01-KA219-026180» 

16-10-2017 

5. Δημοτικό Σχολείο 
Καλλίθηρου 

Συνεργασία με τη Διευθύντρια και τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου για 
προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού. 

16-10-2017 

6. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μητρόπολης 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τον ΥΣΕΦΕ Χ. Παγώνη για τη 
διευθέτηση οργάνων, τον καθαρισμό των πάγκων και άλλα θέματα του ΣΕΦΕ 

20-10-2017 
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του σχολείου. 

7. Γυμνάσιο Σοφά-
δων 

Συνεργαστήκαμε με τη Δ/ντρια του σχολείου για τη διερεύνηση δυνατότητας 
δημιουργίας αίθουσας ΣΕΦΕ. 

30-10-2017 

8. ΕΠΑΛ Σοφάδων 
Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και την ΥΣΕΦΕ Β. Καραμήτρου για 
τη διευθέτηση και τον καθαρισμό οργάνων και άλλα θέματα του ΣΕΦΕ του 
σχολείου. 

30-10-2017 

9. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγε-
νά και Γ. Καραμπέκο για θέματα του ΣΕΦΕ και τη συνεργασία μας για δη-
μιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών στο σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

31-10-2017 

10. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγε-
νά και Γ. Καραμπέκο για επισκευή και καθαρισμό παλιών συσκευών, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας για δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών 
στο σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

09-11-2017 

11. ΓΕΛ Προαστίου 

Εκπαιδεύσαμε την ομάδα των μαθητών ΓΕΛ Προαστίου, που θα συμμετέχει 
στον Τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών-EUSO 
2018, σε όργανα και συσκευές Βιολογίας και Χημείας. 

14-11-2017 

12. ΓΕΛ Σοφάδων 

Εκπαιδεύσαμε την ομάδα των μαθητών ΓΕΛ Σοφάδων, που θα συμμετέχει 
στον Τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών-EUSO 
2018, σε όργανα και συσκευές. Συνεργαστήκαμε επίσης με τον καθηγητή κλ. 
ΠΕ04.01 Κ. Νιασούδη για τη χρήση του παλμογράφου. 

16-11-2017 

13. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγε-
νά και Γ. Καραμπέκο για επισκευή και καθαρισμό παλιών συσκευών, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας για δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών 
στο σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

22-11-2017 

14. 4ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Εκπαιδεύσαμε την ομάδα των μαθητών 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας, που θα συμμετέ-
χει στον Τοπικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που 
θα συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών-EUSO 
2018, σε όργανα και συσκευές Φυσικής και Χημείας, σε συνεργασία με τους 
καθηγητές τους Νικόλαο Ιωάννου και Στταύρο Μιχάλη. 

30-11-2017 

15. ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

Συνάντηση και συνεργασία με την εκπαιδευτικό μουσικής του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Καρδίτσας κ. Ρίτσα Τσουκαλά για την υλοποίηση προγράμματος με 
τους μαθητές της ΣΤ΄ του Σχολείου με θέμα: «Φυσική και Μουσική: Κατα-
σκευή Μουσικού Οργάνου με ποτήρια νερού» 

01-12-2017 

16. 12ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Συνεργασία με την κ. Ιωάννα Αντιμησάρη, εκπαιδευτικό Αγγλικής, για την 
υλοποίηση προγράμματος με θέμα: «Michael Faraday: Βιογραφία και σημα-
ντικές ανακαλύψεις»   

12-01-2018 

17. Δημοτικό Σχο-
λείο Αγναντερού 

Συνεργασία με το Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου για την 
εγκατάσταση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Χώρος, εγκαταστά-
σεις, όργανα και υλικά 

19-01-2018 

18. ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
Επίσκεψη στο ΕΚΦΕ του Διευθυντή του 20ου  Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων 
και συνεργασία για την πραγματοποίηση εκδήλωσης φυσικών επιστημών για 
πρώτη φορά στους Σοφάδες για το τρέχον σχολικό έτος 

31-01-2018 

19. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγε-
νά και Γ. Καραμπέκο για επισκευή και καθαρισμό παλιών συσκευών, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας για δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών 
στο σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

01-02-2018 

20. 1ο, 2ο και 4ο Δη-
μοτικά Σχολεία Σο-
φάδων 

Συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για την εκδήλωση 
των φυσικών επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που θα γίνει για 
πρώτη φορά στους Σοφάδες στις 24/5/2018 

12-02-2018 

21. 14ο και 4ο Δημο-
τικά Σχολείά Καρδί-
τσας 

Συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μο-
νάδων για την εκδήλωση των φυσικών επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση που θα γίνει στο 14ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας στις 31/5/2018 

13-02-2018 

22. 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίτσας 

Συνεργασία με το Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας 
για την εκδήλωση των φυσικών επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
που θα γίνει στο 10ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας στις 22/5/2018 

14-02-2018 

23. 1ο και 12ο Δημο- Συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μο- 14-02-2018 
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τικά Σχολεία Καρδί-
τσας 

νάδων για την εκδήλωση των φυσικών επιστημών για την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση που θα γίνει στο 14ο Δημ. Σχολείο Καρδίτσας στις 31/5/2018 

24. 1ο ΓΕΛ Καρδί-
τσας 

Συνεργασία με τη Δ/ντρια του Σχολείου Αν. Τσιούντου και των δύο καθηγητών 
(μεντόρων Φυσικής και Χημείας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUSO 2018) 
Λεων. Κάσσου και Χρ. Γκορίλα για συντονισμό ενεργειών και προετοιμασία 
μαθητών. 

15-02-2018 

25. Δημοτικό Σχο-
λείο Ματαράγκας 

Συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξεων για τη συμμετοχή στην εκδήλωση των φυσικών επιστημών στους 
Σοφάδες στις 24/5/2018 

16-02-2018 

26. 3ο και 13ο Δημο-
τικά Σχολεία Καρδί-
τσας 

Συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξεων για τη συμμετοχή στην εκδήλωση των φυσικών επιστημών στην 
Καρδίτσα στις 22/5/2018 

20-02-2018 

27. Δημοτικό Σχο-
λείο Ανάβρας 

Συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξεων για τη συμμετοχή στην εκδήλωση των φυσικών επιστημών στους 
Σοφάδες στις 24/5/2018 

23-02-2018 

28. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με το Δ/ντή του σχολείου και τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγε-
νά και Γ. Καραμπέκο για τη δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών στο 
σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

02-03-2018 

29. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή ΠΕ04 Α. Βαγενά για τη δημιουργία μουσεί-
ου Φυσικών Επιστημών στο σχολείο (πρόγραμμα ΙΕΠ). 

09-03-2018 

30. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγενά, Γ. Καραμπέκο και το 
Δ/ντή Χρ. Μόρφο για τη δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών στο σχο-
λείο (πρόγραμμα ΙΕΠ) και την εκδήλωση έναρξης λειτουργίας του. 

26-03-2018 

31. Γυμνάσιο Μα-
ταράγκας 

Πήγαμε στο ΣΕΦΕ των τέως Λ.Τ. Ματαράγκας, πήραμε εργαστηριακό εξοπλι-
σμό για δανεισμό - χρήση και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία παράδοσης ορ-
γάνων στο 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας (4607/24-04-2018/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ) 

23-03-2018 

32. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγενά, Γ. Καραμπέκο και το 
Δ/ντή Χρ. Μόρφο για τη δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών στο σχο-
λείο (πρόγραμμα ΙΕΠ) και την εκδήλωση έναρξης λειτουργίας του. 

30-04-2018 

33. Γυμνάσιο – Λ.Τ. 
Μαγούλας 

Συνεργαστήκαμε με τους καθηγητές ΠΕ04 Α. Βαγενά, Γ. Καραμπέκο και το 
Δ/ντή Χρ. Μόρφο για τη δημιουργία μουσείου Φυσικών Επιστημών στο σχο-
λείο (πρόγραμμα ΙΕΠ), την εκδήλωση πρώτης παρουσίασής του, καθώς και 
λειτουργίας παλιών διατάξεων. 

03-05-2018 

 
14. Επισκέψεις καθηγητών ή μαθητών στο ΕΚΦΕ (συνεργασία για θέματα σχετικά με την εργαστηριακή 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών)  

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα Αιτιολογία 
Ημερομηνία 
Επίσκεψης  

1. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Τοπικό Μαθητικό Διαγω-
νισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμε-
τάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επι-
στημών - EUSO 2018, με το συνοδό καθηγητή τους Λ. 
Κάσσο για εξάσκηση σε όργανα και συσκευές Φυσικής. 

15-11-2017 

2. Αθηνά Χαρσούλα (Φυσικός του Μου-
σικού Σχολείου Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Καρδίτσας, που θα συμμετέχει στον Τοπικό 
Μαθητικό Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθη-
τών που θα συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυ-
μπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018, με τη συνοδό 
καθηγήτριά τους Α. Χαρσούλα για εξάσκηση σε όργανα 
και συσκευές Φυσικής. 

20-11-2017 

3. Αικατερίνη Αντωνοπούλου και Βασιλι-
κή Κόγια (Χημικοί Εσπερινού ΕΠΑΛ και 
3ου Γυμνασίου Καρδίτσας, αντίστοιχα)  

Συνεργαστήκαμε με τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής 
του Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού, για την επιλογή 
ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 16η Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018, 
για τη Χημεία, με σκοπό τη δοκιμή πειραμάτων για την 
εξαγωγή των θεμάτων Χημείας. 

21-11-2017 

4. Γεωργία Παλάσκα (Βιολόγος του 2ου Συνεργαστήκαμε με το μέλος της Επιτροπής Διεξαγωγής 23-11-2017 
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Γυμνασίου Καρδίτσας)  του Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού, για την επιλογή 
ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 16η Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018, 
για τη Βιολογία, με σκοπό τη δοκιμή πειραμάτων για 
την εξαγωγή των θεμάτων Βιολογίας. 

5. Γεωργία Παλάσκα (Βιολόγος του 2ου 
Γυμνασίου Καρδίτσας) και Ευφροσύνη 
Κύρκου (Γεωλόγος του 4ου Γυμνασίου 
Καρδίτσας) 

Συνεργαστήκαμε με τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής 
του Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού, για την επιλογή 
ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 16η Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2018, 
για τη Βιολογία, με σκοπό τη δοκιμή πειραμάτων για 
την εξαγωγή των θεμάτων Βιολογίας. 

27-11-2017 

6. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Τοπικό Μαθητικό Διαγω-
νισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμε-
τάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επι-
στημών - EUSO 2018, με το συνοδό καθηγητή τους Λ. 
Κάσσο για εξάσκηση σε όργανα και συσκευές Βιολογίας. 

29-11-2017 

7. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσι-
κών Επιστημών - EUSO 2018, με το συνοδό καθηγητή 
τους Λ. Κάσσο για εξάσκηση σε όργανα και συσκευές 
Φυσικής. 

21-12-2017 

8. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσι-
κών Επιστημών - EUSO 2018, με το συνοδό καθηγητή 
τους Λ. Κάσσο για εξάσκηση σε όργανα και συσκευές 
Φυσικής. 

16-01-2018 

9. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσι-
κών Επιστημών - EUSO 2018, με το συνοδό καθηγητή 
τους Λ. Κάσσο για εξάσκηση σε όργανα και συσκευές 
Χημείας. 

18-01-2018 

10. Σοφία Παπακώστα (Βιολόγος του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που θα συμμετέχει στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα 
συμμετάσχουν στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσι-
κών Επιστημών - EUSO 2018, με τη συνοδό καθηγήτριά 
τους Σ. Παπακώστα για εξάσκηση σε όργανα και συ-
σκευές Βιολογίας. 

22-01-2018 

11. Χαρά Λιάκου (Υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Π/θμιας Εκπ/σης 
Καρδίτσας) & Στέλλα Ζάμπαλου (δασκά-
λα, αποσπασμένη στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου) 

Πραγματοποίηση σύσκεψης με θέμα: Πραγματοποίηση 
βιωματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των εκ-
δηλώσεων των φυσικών επιστημών για την Πρωτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, που διοργανώνει το ΕΚΦΕ Καρδίτσας. 

01-03-2018 

12. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που προκρίθηκε για τον EUSO 2018 στη Σλοβενία 
για εξάσκηση σε πειράματα Χημείας (αποστακτική στή-
λη, ογκομέτρηση ξιδιού με  MultiLog και χρωματογρα-
φία επί χάρτου). 

07-03-2018 

13. Λεωνίδας Κάσσος (Φυσικός του 1ου 
ΓΕΛ Καρδίτσας) 

Υποδεχθήκαμε την ομάδα των μαθητών 1ου ΓΕΛ Καρδί-
τσας, που προκρίθηκε για τον EUSO 2018 στη Σλοβενία 
για εξάσκηση σε πειραματικές διατάξεις (χρήση κατα-
δυτικού φακού μικροσκοπίου, πολύμετρα, χρωματικός 
κώδικας αντιστάσεων). 

28-03-2018 
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15. Χρήσιμες επισημάνσεις για τη λειτουργία του ΕΚΦΕ Καρδίτσας (και των ΕΚΦΕ γενικότερα) 
 

Χρηματοδότηση των ΕΚΦΕ 

Ο υπογράφων, όταν παρέλαβα πριν από 15 έτη από τον προκάτοχό μου και νυν Δ/ντή ΔΔΕ Καρδί-

τσας είχα μία συμβουλή, να φροντίσω να βρίσκω χρηματοδότηση για το ΕΚΦΕ, γιατί δεν υπήρχε κάποιος 

κωδικός για το σκοπό αυτό. Σχεδόν όλα τα προηγούμενα έτη, κινούμενος με κάθε νόμιμο ή και στα όρια 

του νόμου πολλές φορές μέσο, προσπαθούσα να εξασφαλίζω τα έξοδα λειτουργίας του εργαστηρίου από 

τις Σχολικές Επιτροπές. Με τη δημιουργία των Σχολικών Επιτροπών σε επίπεδο Δήμων αυτό κατέστη εξαι-

ρετικά δύσκολο, γιατί πολλές από τις δαπάνες του εργαστηρίου θεωρούνται μη επιλέξιμες. Εξ αιτίας αυ-

τού του γεγονότος αναγκάστηκα να απευθυνθώ στον Δ/ντή ΔΔΕ Καρδίτσας (πρώην Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Καρδί-

τσας), στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δ. Καρδίτσας (καθηγητή Χημικό και απο-

σπασμένο για κάποιο διάστημα στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας), στον Δήμαρχο Καρδίτσας (συμμαθητή μου από το 

σχολείο) και στον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας (Δάσκαλο) και να τους εκθέσω το πρόβλημα αναζητώντας 

λύση, αφού το ΕΚΦΕ διοικητικά ανήκει στη ΔΔΕ και κατ’ επέκταση στην Αντιπεριφέρεια, ενώ συγχρόνως 

στεγάζεται σε παραχωρημένο χώρο εντός του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας. Δυστυχώς παρά την καλή πρόθεση όλων 

να βοηθήσουν (και το ευνοϊκό των συνθηκών) μου κατέστη σαφές ότι πολλές από τις δαπάνες του εργα-

στηρίου (π.χ. αγορά χημικών ουσιών ή εργαστηριακών οργάνων, αγορά ειδών παντοπωλείου ή φαρμακεί-

ου, κάλυψη εξόδων προσκεκλημένων για σεμινάρια, κάλυψη εξόδων έκδοσης των Πρακτικών των ετήσιων 

εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες που διοργανώνουμε σε διάφορους Δήμους του Ν. Καρδίτσας, κ.ά.) 

δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από κανέναν ως μη επιλέξιμες δαπάνες. 

Επειδή από τις αρμοδιότητες του Υπευθύνου ΕΚΦΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τις Υ.Α., δεν 

προβλέπεται η ενασχόληση του με τις παραπάνω δραστηριότητες και επειδή το ΥΠΠΕΘ, ως προϊσταμένη 

αρχή, δεν μπορεί να έχει υπηρεσία μη δυνάμενη νομίμως να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της, πρέπει να 

εξευρεθεί άμεσα σαφής και επαρκής τρόπος χρηματοδότησης των ΕΚΦΕ. Ενδεικτικά σας αναφέρω μερι-

κές δαπάνες των ΕΚΦΕ, που σήμερα τις καλύπτουμε σε κάποιο ποσοστό με τον τρόπο που προανέφερα, 

σε κάποιο άλλο -αρκετά μεγάλο- με προσωπικά έξοδα των εργαζομένων σ’ αυτό (πράγμα που δεν είναι 

ούτε φυσιολογικό ούτε μπορεί να το ανέχεται το ΥΠΠΕΘ) και σε κάποια πράγματα απλώς δεν μπορούμε 

να ανταποκριθούμε: α) μετακινήσεις του Υπευθύνου και των αποσπασμένων σε σχολεία του Νομού (εκτός 

της πόλης της Καρδίτσας, που εδράζεται το ΕΚΦΕ), β) αγορά υλικών super market (ξίδι, λάδι, λεμόνια, 

κρεμμύδια, φρούτα και χυμοί, χαρτιά κουζίνας, και πολλά άλλα) που χρειάζονται ως αναλώσιμα για τα 

πειράματα που καλούμαστε να κάνουμε σε σεμινάρια στο ΕΚΦΕ ή σε τμήματα μαθητών στο ΕΚΦΕ ή σε 

σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που πηγαίνουμε αρκετά τακτικά, γ) είδη φαρμακείου (οινόπνευμα, 

βάμμα ιωδίου, γάζες, αλοιφές, βαζελίνη, κ.ά.), δ) αναλώσιμα εργαστηρίου (πεχαμετρικά χαρτιά, δείκτες, 

χημικές ουσίες, γυάλινα σκεύη, αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες -που παρότι είναι μιας χρήσης 

τις χρησιμοποιούμε μέχρι να σπάσουν- διηθητικά χαρτιά, ηλεκτρόδια συσκευών, μπαταρίες και πολλά άλ-

λα), ε) συντήρηση πυροσβεστήρων, κλιματιστικού, κ.ά. 

Όσα προαναφέρονται έχουν σκοπό να αναδείξουν τα αδιέξοδα που προκύπτουν στη λειτουργία 

του ΕΚΦΕ Καρδίτσας. Οι ανυπέρβλητες δυσκολίες έρχονται μετά από πολλές προσπάθειες οι ανάγκες να 

καλυφθούν με άλλους πιο ανέξοδους τρόπους (συγκέντρωση και χρησιμοποίηση εργαστηριακού υλικού 

και εξοπλισμού από εργαστήρια σχολείων που κλείνουν ή που δε χρειάζονται κάποια υλικά λόγω μείωσης 

του αριθμού των μαθητών τους, συγκέντρωση και χρησιμοποίηση ληγμένων χημικών ουσιών από το πα-

ρακείμενο ΤΕΙ Θεσσαλίας με το οποίο έχουμε άριστη συνεργασία, κ.ά.). Όπως πιθανόν γίνεται αντιληπτό, 

αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν είναι ούτε ο ορθός, ούτε και μπορεί να αποτρέψει πιθανά προβλήματα 

από τη χρήση όλων αυτών των παλαιών και πολλές φορές άχρηστων υλικών (λανθασμένα πειραματικά 

αποτελέσματα, επικινδυνότητα στη χρήση, κ.ά.). 

Σε όλες τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των παρελθόντων ετών της θητείας μου ως Υπεύθυνος ΕΚΦΕ, 

ανέφερα το πρόβλημα της χρηματοδότησης, χωρίς ποτέ να υπάρχει κάποια έμπρακτη ανταπόκριση σ’ αυ-



Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2017-2018 

18 

τό. Ελπίζοντας ότι γίνεται αντιληπτό πως υπάρχει ένα όριο λειτουργίας στην επαναχρησιμοποίηση υπαρ-

χόντων υλικών και οργάνων και πως από αυτό και μετά δημιουργούνται προβλήματα, που αναγκαστικά 

μεταφέρονται στους μαθητές και στις παρεχόμενες σ’ αυτούς υπηρεσίες -που είναι και το ζητούμενο- ευ-

ελπιστώ ότι θα εξευρεθεί τρόπος άμεσης και διαρκούς χρηματοδότησης των ΕΚΦΕ, ώστε να είναι σε θέση 

να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως υποστηρικτική δομή της εργαστηριακής διδασκαλίας 

των Φυσικών Επιστημών στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση. 

Χρησιμότητα των ΕΚΦΕ 

Τα ΕΚΦΕ, όπως ρητά αναφέρεται στο σκοπό δημιουργίας τους, υποβοηθούν στην εργαστηριακή 

διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Αυτό μπορεί 

να μην ακούγεται περίπλοκο, απαρτίζεται όμως από μια σειρά δραστηριοτήτων εξαιρετικά πολυποίκιλων 

και συγχρόνως απαιτεί πολλές και διαφορετικές ικανότητες για να επιτευχθεί. 

- Τα ΕΚΦΕ είναι αυτά που επωμίσθηκαν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τα ΣΕΦΕ 
που δημιουργήθηκαν στα περισσότερα ΓΕΛ της χώρας.  
- Τα ΕΚΦΕ -μέσω του σωματείου των Υπευθύνων τους ΠΑΝΕΚΦΕ- εκπροσωπούν τη χώρα και διοργανώ-
νουν την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών (EUSO).  
- Τα ΕΚΦΕ οργανώνουν σεμινάρια και επιμορφώνουν τους καθηγητές σε θέματα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία εργαστηριακών οργάνων και με τον τρόπο πραγματοποίησης διάφορων εργαστηριακών ασκή-
σεων και τους δασκάλους επιπλέον και σε θέματα κατανόησης εννοιών των Φυσικών Επιστημών.  
- Τα ΕΚΦΕ βοηθούν τα σχολεία που επιθυμούν να δημιουργήσουν ΣΕΦΕ στις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν, παρέχουν πρακτικές οδηγίες υλοποίησης και προδιαγραφές, βοηθούν επίσης και στον 
εξοπλισμό τους από ανακατανομή οργάνων και συσκευών μεταξύ σχολείων. 
- Τα ΕΚΦΕ πραγματοποιούν κατ’ έτος σε πολλά τμήματα μαθητών σχολείων πειράματα, ώστε ακόμη και 
όταν οι εκπαιδευτικοί για διάφορους λόγους δεν μπορούν, οι μαθητές να μη στερούνται τη δυνατότητα να 
κάνουν εργαστηριακές δραστηριότητες. 
- Τα ΕΚΦΕ επισκευάζουν πολλές συσκευές των ΣΕΦΕ και παρέχουν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς πως να 
μετατρέπουν κάποιες προβληματικές συσκευές σε λειτουργικές ή να κάνουν ιδιοκατασκευές που να τους 
δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν στους μαθητές τους κατανοητές κάποιες έννοιες. 
- Τα ΕΚΦΕ διοργανώνουν εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες και ε-
μπλέκουν στις διαδικασίες όλα τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της περιοχής ευθύνης τους. Με-
ρικοί δε είναι Πανελλήνιας εμβέλειας, όπως οι «Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσι-
κών Επιστημών» (στο πλαίσιο του Science on Stage). 
- Τα ΕΚΦΕ δίνουν βήμα σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με κάποιο αντι-
κείμενο σχετικό με τις Φυσικές Επιστήμες, ώστε να το κοινοποιήσουν και στους υπόλοιπους συναδέλφους 
τους για να υπάρχει αλληλοτροφοδότηση και κίνητρο για νέες αναζητήσεις. Για τον ίδιο λόγο πολλές φο-
ρές συνεργάζονται με ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε εκπαιδευτικοί της Τ/θμιας Εκπ/σης να κάνουν εργαστήρια ή να 
ενημερώνουν εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και της Δ/θμιας για διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  
- Τα ΕΚΦΕ συνεργάζονται με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και της αυτοδιοίκησης για την προώθηση 
των σκοπών ύπαρξης και λειτουργίας τους, έχοντας πάντα ως γνώμονα ότι οτιδήποτε πράττουν έχει αξία 
μόνο όταν ο τελικός αποδέκτης όλων των ενεργειών τους -που είναι ο μαθητής- βγαίνει ωφελημένος από 
αυτό. 

Οι ενέργειες όμως των ΕΚΦΕ αν δεν είναι συνδυασμένες και με αντίστοιχες αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ 

είναι δύσκολο να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Φυσι-

κή, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Γεωγραφία, Αστρονομία, …) παρότι είναι κατ’ εξοχήν εργαστηριακά, ου-

δέποτε υποστηρίχθηκε πραγματικά από το ΥΠΠΕΘ αυτού του τύπου η διδασκαλία τους. Το Υπουργείο δια-

χρονικά περιορίζεται στην αποστολή κάποιου εγγράφου που ή αναφέρει τις «υποχρεωτικά να γίνουν» ερ-

γαστηριακές ασκήσεις ή συνιστά μέσα από οδηγίες διδασκαλίας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν και κά-

ποια εργαστηριακή άσκηση βοηθητικά στη διδασκαλία τους. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό, 

ώστε τα μαθήματα να διδάσκονται εργαστηριακά. 
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Ο λόγος που τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών πρέπει να διδάσκονται σε μεγάλο ποσοστό τους 

στο εργαστήριο είναι γιατί εκτός του ότι μόνο έτσι γίνονται κατανοητές αφηρημένες έννοιες, συγχρόνως 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τη συμμετοχή τους με όλες τις αισθήσεις στη διαδικασία α-

νακάλυψης της μάθησης. Το εργαστήριο όμως για να γίνει απαιτεί εγκαταστάσεις, προσωπικό, χρόνο προ-

ετοιμασίας, χρηματοδότηση, αίθουσα διαθέσιμη αποκλειστικά και απαλλαγμένη από άλλες χρήσεις. Όλοι 

διαρκώς εδώ και πολλά χρόνια αναφερόμαστε στο πως διδάσκονται τα μαθήματα των Φυσικών Επιστη-

μών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολλές φορές το Υπουργείο συνιστά να μεταφέρουμε και στη χώρα μας 

αυτές τις πρακτικές (που πολύ συνάδελφοι έχουν δει με προγράμματα Erasmus), αλλά ποτέ δεν παίρνο-

νται αποφάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.  

Αποφάσεις που θα ενίσχυαν και θα εγκαθίδρυαν την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επι-

στημών (αν πράγματι το επιθυμούμε αυτό και δεν το συζητούμε απλώς για τη συζήτηση) θα ήταν προς την 

κατεύθυνση να υπάρχουν εργαστηριακές ώρες μαθημάτων, όπως γίνεται στην Τ/θμια Εκπ/ση. Δηλαδή κά-

ποια συνεχόμενα δίωρα αφιερωμένα σε εργαστηριακή δραστηριότητα, με συγκεκριμένα -δοκιμασμένης 

αξίας και στόχευσης- φύλλα εργασίας, με δεύτερο επικουρικό καθηγητή-παρασκευαστή και αξιολογούμε-

να με τις ίδιες διαδικασίες, την ίδια βαρύτητα και το αντίστοιχο ποσοστό όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήμα-

τα. 

Τα παραπάνω δεν αναιρούν τη χρησιμότητα του καθημερινού πειράματος επίδειξης από την 

πλευρά του διδάσκοντος, ούτε των προσομοιώσεων με ηλεκτρονικά μέσα, που κινητοποιούν το ενδιαφέ-

ρον των μαθητών και τους επεξηγούν δυσνόητα φαινόμενα, αλλά προσθέτει στην πραγματική διαδικασία 

ανακάλυψης της μάθησης. Όσοι έχουμε εργαστεί χρόνια στο εργαστήριο και έχουμε νοιώσει την έκπληξη, 

την ικανοποίηση και τη χαρά των μαθητών (κατά τη διάρκεια και) μετά από την πειραματική διαδικασία 

αντιλαμβανόμαστε γιατί το μετωπικό εργαστήριο, που δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο στην πραγματική  

συμμετοχή των μαθητών, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί από οτιδήποτε άλλο. 

Συνοψίζοντας, επειδή τα ΕΚΦΕ αποτελούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς στην ελ-

ληνική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα το ΥΠΠΕΘ θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους ενί-

σχυσης της δράσης τους. Δυστυχώς τα 20 χρόνια λειτουργίας τους το σωματείο μας (ΠΑΝΕΚΦΕ) βρέθηκε 

πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να εξηγεί στο Υπουργείο που τα δημιούργησε τι είναι και για 

πιο λόγο υπάρχουν. Επίσης αρκετές φορές ο κάθε Υπεύθυνος ΕΚΦΕ χρειάστηκε να εξηγεί σε διάφορους 

φορείς (Αντιπεριφέρεια, Δήμο, ΠΥΣΔΕ, κλπ) τι είναι το ΕΚΦΕ και ποια η δραστηριότητά του. Αυτό δε δηλώ-

νει ανυπαρξία δραστηριοτήτων, όπως μερικοί ειδικοί σε όλα προτρέχουν να υποστηρίξουν, αλλά ελλιπή 

θεσμική υποστήριξη στη λειτουργία του, που θα πρέπει να βελτιωθεί. Στους κύκλους των εκπαιδευτικών 

της τάξης (Δ/ντών σχολείων και διδασκόντων) τα ΕΚΦΕ και οι δράσεις τους είναι εξαιρετικά γνωστά και 

δημοφιλή, γιατί επιλύουν μόνο προβλήματα χωρίς ποτέ να προσθέτουν.  

ΕΚΦΕ - εκπαιδευτική πρωτοπορία 

Η κοινότητα των Υπευθύνων ΕΚΦΕ, σημερινών και παλαιοτέρων (πολλών εξ αυτών συνταξιούχων), 

όπως και των εκπαιδευτικών που πρωτοστάτησαν για τη δημιουργία τους, είναι μια ομάδα ανθρώπων 

που έχουν δώσει πολλά περισσότερα στην εκπαίδευση από ότι οι συμβατικές τους υποχρεώσεις προέβλε-

παν και προβλέπουν. Αυτό γίνεται γιατί τους δίνεται η ευκαιρία μέσα από την εργασία τους να ασχολη-

θούν με το όνειρό τους, την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Αν το ΥΠΠΕΘ είχε αντιληφθεί το πάθος που έχει αυτή η κοινότητα των ανθρώπων για το αντικεί-

μενο της εργασίας του και είχε τους κατάλληλους ανθρώπους να τους κατευθύνουν και να τους συντονί-

ζουν, τα επιτεύγματα γύρω από την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών θα ήταν πολύ με-

γάλα. Μία περιήγηση μόνο στους υπάρχοντες ιστότοπους των διαφόρων ανά την Ελλάδα ΕΚΦΕ και του 

Σωματείου τους την ΠΑΝΕΚΦΕ θα έπειθε και τον πιο κακόπιστο για το έργο που παράγεται στον τομέα 

αυτό.  
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Ο θεσμός των ΕΚΦΕ είναι εξαιρετικά πρωτοποριακός και συνάμα χρήσιμος γιατί ποτέ στην ελληνι-

κή εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε η εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Προτάσεις για να γίνει αυτό έχουν γίνει πολλές φορές και από πολλούς, αυτό που δεν γίνεται είναι η από-

φαση του Υπουργείου Παιδείας (σταθερή και διαχρονική) να επιτύχει κάτι τέτοιο. 

Οι σημερινές συνθήκες στα σχολεία ευνοούν την προώθηση της εργαστηριακής διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών για τους παρακάτω λόγους. Πρώτη φορά τόσα πολλά ελληνικά σχολεία διαθέτουν 

οργανωμένο εργαστήριο (ΣΕΦΕ), είτε Λύκεια με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, είτε Γυμνάσια μετά από συνερ-

γασίες των ΕΚΦΕ, των Σχολείων και των Σχολικών Επιτροπών. Πρώτη φορά τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί 

έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση οργάνων, συσκευών και εργαστηριακών διατάξεων μέσω των συνεχών επί 

ετών επιμορφωτικών συναντήσεων στα ΕΚΦΕ. Πρώτη φορά, λόγω της λειτουργίας του θεσμού των ΕΚΦΕ, 

τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί, είτε ως Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ είτε ως αποσπασμένοι σ’ αυτά έχουν ασχοληθεί επι-

σταμένως με την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Πρώτη φορά, λόγω των ανωτέρω 

αναφερθέντων, οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι και πιστεύουν ότι η εργαστηριακή διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην καθημερινή πρακτική του σχολείου αν υπήρχε 

η κατάλληλη ώθηση από το ΥΠΠΕΘ και η συνεχής υποστήριξη σ’ αυτό. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αν το ΥΠΠΕΘ προστατεύσει και αξιοποιήσει τα περιεχόμενα των ιστοτόπων 

των ΕΚΦΕ (συγκεντρώνοντας, ταξινομώντας και βελτιώνοντάς τα), αν συντονίσει σε προγράμματα τους 

εργαζόμενους στα ΕΚΦΕ ώστε να μην αλληλεπικαλύπτονται σπαταλώντας ώρες για τα ίδια πράγματα πολ-

λοί άνθρωποι, αν αποφασίσει να βάλει στα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων εργαστηριακές ώρες 

διδασκαλίας (με τα ανάλογα δίωρα και τους εκπαιδευτικούς να τα υποστηρίζουν), αν μελετήσει τις ετή-

σιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των Υπευθύνων ΕΚΦΕ και τις προτάσεις που κατατίθενται, αν θελήσει να 

οργανώσει προς κάποια κατεύθυνση και να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο την αγάπη τους για το 

αντικείμενο και την προσφορά τους, τότε η πραγματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία 

θα έρθει πολύ πιο κοντά στην πραγματοποίησή της. 

 

16. Προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας των ΕΚΦΕ και ενίσχυση της εργαστηριακής διδασκαλίας των 
Φ.Ε. στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Από το 2003 έως σήμερα στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας έχουν αποσπαστεί 24 συνάδελφοι. Κοινό συμπέρα-
σμα είναι ότι το πέρασμά τους από το ΕΚΦΕ λειτούργησε ευεργετικά όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότη-
τες που σχετίζονται με την εργαστηριακή διδασκαλία των Φ.Ε. και τη μετέπειτα χρήση τους στους εκάστοτε 
μαθητές τους. Αυτό μας προτρέπει να προτείνουμε την εκ περιτροπής απόσπαση όλων των συναδέλφων 
(εφόσον το επιθυμούν) και ιδιαίτερα των νεότερων στην υπηρεσία, στο ΕΚΦΕ ώστε να λειτουργήσει ως 
άτυπη μορφή επιμόρφωσης σε εργαστηριακά θέματα. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η τρέχουσα οι-
κονομική κρίση δεν πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά στη στελέχωση των ΕΚΦΕ, γιατί έτσι περιορίζου-
με σημαντικά τις δυνατότητές τους. 

• Όπως είναι γνωστό οι Υπ. ΕΚΦΕ, υπεύθυνοι για την προώθηση της εργαστηριακής διδασκαλίας των 
Φ.Ε. στις περιοχές ευθύνης μας, αυτοεπιμορφωνόμαστε. Μοναδικές εξαιρέσεις η (οργανωμένη από το 
τότε ΥΠΕΠΘ) συνάντηση στις 21-22/2/2008 στο Υπ. Παιδείας και οι άτυπες συναντήσεις μας σε Συνέδρια της 
ΕΕΦ. Επειδή θεωρώ ότι ο καλύτερος και πιο οργανωμένος συντονισμός των δραστηριοτήτων μας πανελ-
λαδικά θα είχε και ενθαρρυντικότερα αποτελέσματα, όσον αφορά τον τελικό αποδέκτη που είναι ο μαθη-
τής, προτείνω να υπάρχουν μία ή και περισσότερες κατ’ έτος συναντήσεις των Υπευθύνων ΕΚΦΕ, με πρω-
τοβουλία του ΥΠΠΕΘ, όπου να επιμορφωνόμαστε και να καθοδηγούμαστε στις ενέργειες εκείνες που το 
ΥΠΠΕΘ θεωρεί προσφορότερες για τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος. Το ιδανικό θα ήταν μία συνά-
ντηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς που να θέτει στόχους και να επιμορφώνει σχετικά μ’ αυτούς, μία 
στο μέσον που να παρακολουθεί την πορεία, να τροποποιεί, να διορθώνει στρεβλώσεις και να συνεχίζει 
την επιμόρφωση και μία στο τέλος που να αξιολογεί την πορεία, να ελέγχει τα προβλήματα και να θέτει 
νέους στόχους για την επόμενη σχολική χρονιά. 

• Όλα τα ΕΚΦΕ στεγάζονται στο χώρο κάποιου εργαστηρίου Φ.Ε. ενός σχολείου. Επειδή η χρήση του 
εργαστηρίου αυτού σε σχέση με αυτά των σχολείων είναι πολύ πιο εντατική λόγω των αρμοδιοτήτων του 



Έκθεση Δραστηριοτήτων Ε.Κ.Φ.Ε. 2017-2018 

21 

ΕΚΦΕ, το κόστος σε αναλώσιμα και επισκευές είναι αρκετά σημαντικό και πρέπει να βρεθεί κάποιος θε-
σμοθετημένος τρόπος να καλύπτεται. Μέχρι πρότινος αυτό γινόταν εφικτό μέσω Σχολικών Επιτροπών κα-
τόπιν επαφών του Υπευθύνου ΕΚΦΕ, ενώ σήμερα η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη με πολύ μεγάλα ε-
μπόδια στην εύρυθμη λειτουργία. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να επαφίεται στις καλές σχέσεις του Υ-
πευθύνου ΕΚΦΕ με τους Δ/ντές των σχολείων και τους Δημοτικούς άρχοντες, αλλά να προβλέπεται η κά-
λυψη των εξόδων με κάποιο σταθερό και θεσμοθετημένο τρόπο, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 
παράγραφο (α/α 15). 

• Στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας για 12 συνεχή σχολικά έτη αποσπάται από την Π/θμια Εκπ/ση ο ίδιος δάσκα-
λος (που έχει και πτυχίο Φυσικού). Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετές δραστηριότητες 
για τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, όπως φαίνεται στη φετινή και στις προηγούμενες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΕΚΦΕ στη διεύθυνση http://goo.gl/RZvljs). 
Επειδή η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική θα προέτρεπα το ΥΠΠΕΘ να παροτρύνει τις Δ/νσεις 
Π/θμιας Εκπ/σης να στελεχώσουν τα ΕΚΦΕ και με δασκάλους. 

• Από τις εκθέσεις των ΥΣΕΦΕ και τις συναντήσεις μας με τους συναδέλφους που διδάσκουν μαθήμα-
τα Φυσικών Επιστημών προκύπτει ότι υπάρχει δυσκολία στη διαχείριση των τμημάτων όταν πραγματοποι-
ούν μετωπικό εργαστήριο. Για το λόγο αυτό θα προτείναμε στο ΥΠΠΕΘ να διερευνήσει τη δυνατότητα σε 
ομάδες σχολείων (π.χ. 3 ή 4 συστεγαζόμενα ή γειτνιάζοντα σχολεία) να υπάρχει εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04 
που να λειτουργεί ως βοηθός εργαστηρίου με αρμοδιότητα να προετοιμάζει το εργαστήριο, να συμμετέχει 
ως 2ος καθηγητής σ’ αυτό, να συντονίζει τους εκπαιδευτικούς χρήστες του εργαστηρίου και να διαμορφώ-
νει το πρόγραμμα του χώρου του εργαστηρίου. 

• Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνω τα σημαντικά σημεία εύρυθμης λειτουργίας των ΕΚΦΕ: 
- Στελέχωση έγκαιρη και ολοκληρωμένη με αποσπασμένους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων κλ. ΠΕ04 και 
δάσκαλο. 
- Επιμόρφωση, συντονισμός και καταμερισμός εργασιών (από το ΥΠΠΕΘ). 
- Επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση. 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Σεραφείμ Μπίτσιος 

 
 

http://goo.gl/RZvljs
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ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ ΕΠΑΛ

Συνολικός αριθμός ΥΣΕΦΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 35 19 10 6

Αριθμός ΥΣΕΦΕ που έστειλαν έκθεση: 35 19 10 6

Ποσοστό ΥΣΕΦΕ που έστειλαν έκθεση δραστηριοτήτων: 100% 100% 100% 100%

Φυσική 73,88% 18 10 6

 Χημεία 68,82% 18 10 6

Βιολογία 74,06% 18 10 5

Γεωλογία - Γεωγραφία 69,00% 15 1 0

Δεν απάντησαν 1 1 0 0

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα. 23 13 6 4

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου. 11 7 1 3

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών και των μαθητριών ανά τμήμα. 23 12 8 3

Στη δομή του ωρολογίου προγράμματος. 11 5 4 2

Στην αναντιστοιχία του κλάδου και της ειδικότητας του/της 

εκπαιδευτικού που χρησιμοποίησε το εργαστήριο και των 

απαιτούμενων εργαστηριακών δραστηριοτήτων τις οποίες έπρεπε να 

υλοποιήσει. 

7 3 3 1

Έλλειψη ωρών 2 2 0 0

Δεν απάντησαν 2 1 0 1

Ναι 8 4 2 2

Όχι 24 13 8 3

Δεν απάντησαν 3 2 0 1

Πολύ Μεγάλο 17 9 4 4

Αρκετό 16 9 5 2

Μέτριο 1 0 1 0

Μικρό 0 0 0 0

Δεν απάντησαν 1 1 0 0

Πλήρης 6 3 3 0

Ικανοποιητικός 22 13 6 3

Υποτυπώδης 6 2 1 3

Δεν απάντησαν 1 1 0 0

Να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών 

«εργαστηριακά», έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος/η 

εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο.

30 17 8

5

Να επανέλθει η «διάθεση» τριών (3) ωρών του διδακτικού ωραρίου 

του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την ενασχόληση με το Σ.Ε.Φ.Ε.  
30 16 8 6

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων 6 5 0 1

Nα πληρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές λειτουργίας των αιθουσών 

των εργαστηρίων.
5 3 0 2

Να προσαρμοσθεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να είναι 

αποδοτικότερη η λειτουργία της εργαστηριακής διδασκαλίας. 
11 4 5 2

Να δημιουργηθούν ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποθηκευτικοί 

χώροι εργαστηριακών οργάνων και αναλωσίμων.
5 3 0 2

Δεν απάντησαν 1 1 0 0

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι:

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει :

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  οφείλονται:

ΕΚΘΕΣΗ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Συνολικός αριθμός ΥΣΕΦΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου ή άλλου μαθήματος:

Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν:

Ποιο ποσοστό εργαστηριακών ασκήσεων των παρακάτω μαθημάτων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο κατά το σχολικό 

 


