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ΘΕΜΑ: Έκθεση – απολογισμός δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Πειραιά - Νίκαιας 
για το Σχολικό Έτος 2009-10 

Σας καταθέτουμε για 10η συνεχή χρονιά την έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Πειραιά- 
Νίκαιας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την εικόνα της κατάστασης στα εργαστήρια Φυσικών 
Επιστημών των σχολείων της αρμοδιότητάς μας. 

 

Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
1. Στελέχωση 

1.1) Με απόφαση του ΠΥΣΔΕ Πειραιά διατέθηκαν για το σχολικό έτος 2009-10 στο ΕΚΦΕ 
και μετά από αίτησή τους πέντε εκπαιδευτικοί:  

α) Γαβρίλης Ηλίας, χημικός, με πλήρη απόσπαση για την υποστήριξη της Χημείας και της 
Βιολογίας.  

β) Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, Χημικός, με απόσπαση 4 ημερών, με αρμοδιότητα την 
εργαστηριακή υποστήριξη της Χημείας και την υποστήριξη της ιστοσελίδας 

γ) Πλατανιστιώτη Σοφία, Βιολόγος, με απόσπαση 3 ημερών, με αρμοδιότητα εργαστηριακής 
υποστήριξης της Βιολογίας και της Γραμματείας 

δ) Γιαπιτζάκης Ιωάννης, Φυσικός με απόσπαση 2 ημερών για την εργαστηριακή υποστήριξη 
της Φυσικής και τέλος  

ε) Χατζηθανάσογλου Άννα, Πληροφορικής, με απόσπαση 2 ημερών για υποστήριξη της 
ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ, 

 
1.2) Επίσης με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, αποσπάστηκε πλήρως οι Σιαμέτης 

Πάτροκλος, και Δενδρινός Κοσμάς, δάσκαλοι, με αρμοδιότητα την οργάνωση και υποστήριξη της 
εργαστηριακής διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η συνεργασία με όλους υπήρξε άριστη και η προσφορά του καθενός στο τομέα του θετική 
και ουσιαστική.  
 
2. Οικονομικά 

Κατά το παρόν σχολικό έτος, όπως και την προηγούμενη χρονιά το ΕΚΦΕ δεν έλαβε καμία 
επιχορήγηση. Οι ελάχιστες, επείγουσες και εντελώς απαραίτητες για την λειτουργία του δαπάνες, 
καλύφθηκαν από Σχολικές Επιτροπές των σχολείων της αρμοδιότητάς του. Είναι φανερό ότι τα 
πιεστικά οικονομικά προβλήματα εμπόδισαν την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, 
ιδιαίτερα στον τομέα των εκδηλώσεων. 
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Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ( 2009-10) 

Β. 1. Επιμορφωτικές δραστηριότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Όλες οι δραστηριότητες  του ΕΚΦΕ υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, 

παρά τις πολυήμερες καταλήψεις.  

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν: 

12/10/2009 Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που αφορούσε στις 
προτεινόμενες από το ΕΚΦΕ εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας. 

13/10/2009 Ενημερωτική συνάντηση των Υπευθύνων ΣΕΦΕ Λυκείων του 3ου Γραφείου 

14/10/2009 Ενημερωτική συνάντηση των Υπευθύνων ΣΕΦΕ Λυκείων του 2ου Γραφείου 

20/10/2009 

 

 

 

21/10/2009 

Σεμινάριο για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου σε 
συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο Κ. Στεφανίδη. Έγινε αναλυτική 
παρουσίαση του νέου βιβλίου της Γεωγραφίας από τον συγγραφέα – 
εκπαιδευτικό Α. Ασλανίδη καθώς και παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
που συνοδεύει το βιβλίο από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη. 

Σεμινάριο για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου σε 
συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο Λ. Τσουμπελή. Έγινε αναλυτική 
παρουσίαση του νέου βιβλίου της Γεωγραφίας από τον συγγραφέα – 
εκπαιδευτικό Α. Ασλανίδη και τον Φυσιογνώστη-Γεωγράφο Θ. Τσουνάκο, 
καθώς και παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού που συνοδεύει το βιβλίο 
από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη 

22-23/2/2010 Επίσκεψη του συνεργάτη του ΕΚΦΕ Η. Γαβρίλη και του Σχ. Συμβούλου Λ. 
Τσουμπελή, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Ύδρας, όπου έγινε επίδειξη 
εργαστηριακών ασκήσεων και αντιμετωπίστηκαν προβλήματα του εργαστηρίου.  

18&22/1/2010 Επισκέψεις του συνεργάτη του ΕΚΦΕ Η. Γαβρίλη στο 2ο ΓΕΛ Κορυδαλλού για 
υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας. 

20/1/2010 Πραγματοποίηση σεναρίου διδασκαλίας της ογκομέτρησης από τον συνεργάτη 
του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδημητρόπουλο και την καθηγήτρια του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας Α. 
Ψαρρού στους μαθητές Γ΄ Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας. 

5/2/2010 Επίσκεψη του συνεργάτη του ΕΚΦΕ Η. Γαβρίλη στο 3ο ΓΕΛ Κορυδαλλού για 
υποστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας 

16/2/2010 Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων 3ου Γραφείου για Φυσική Λυκείου με 
εισηγητή τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη και με θέματα:  
α) μέτρηση της τριβής ολίσθησης και υπολογισμός του συντελεστή τριβής, με 
χρήση φωτοπυλών και 
β) μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα με χρήση της συσκευής Kuntd και 
αισθητήρων. 

17/2/2010 Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων 2ου Γραφείου για Φυσική Λυκείου με 
εισηγητή τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη με τα ίδια θέματα:  

23/2/2010 Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 3ου Γραφείου για Χημεία Λυκείου με 
εισηγητή τον συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδημητρόπουλο και με θέματα: 
α)χημική ισορροπία  β) ανάπτυξη σεναρίου στην ογκομέτρηση. 

17/3/2010 Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 2ου Γραφείου για Χημεία Λυκείου με 
εισηγητή τον συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδημητρόπουλο με τα ίδια θέματα: 

14/4/2010 Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 2ου Γραφείου με θέματα: 
α) ανάπτυξη σεναρίου στις κρούσεις (Φυσική Α΄ Λυκείου) με εισηγητή το 
σχολικό σύμβουλο Λ. Τσουμπελή. 
β) θεωρία της Εξέλιξης (Βιολογία Λυκείου) με εισηγήτρια τη συνεργάτρια του 
ΕΚΦΕ Σ. Πλατανιστιώτη. 
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 Στα πλαίσια της ψηφιακής τάξης που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας, και με αφορμή τη 
διανομή των netbooks στους μαθητές της Α΄ τάξης των Γυμνασίων, το Υπουργείο αποφάσισε την 
πραγματοποίηση μέρους της διδασκαλίας της Γεωγραφίας και Βιολογίας Α΄  Γυμνασίου, μέσω των 
αντίστοιχων λογισμικών.  
 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ήταν προετοιμασμένοι και επιμορφωμένοι για την 
διδασκαλία μέσω Η/Υ, ούτε υπήρξε κεντρικά κάποια έγκαιρη και οργανωμένη μορφή επιμόρφωσης. 
Για να καλυφθεί αυτό το κενό στην περιοχή ευθύνης μας, το ΕΚΦΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
προσφέρει την συνδρομή και την βοήθειά του στους εκπαιδευτικούς, καθόσον ο Υπεύθυνος και οι 
συνεργάτες τυγχάνουν επιμορφωτές Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ ή είναι πιστοποιημένα επιμορφωμένοι 
στο Β΄ επίπεδο. Επιπρόσθετα ανέλαβαν την ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα 
διδάξουν την επόμενη σχολική χρονιά με τη χρήση των λογισμικών την Φυσική και Χημεία Β΄ και 
Γ΄ Γυμνασίου, την Γεωγραφία Β΄ και την Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου, προσφέροντας έτσι μια 
ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των λογισμικών των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο. 
Παράλληλα υποστήριξαν τεχνικά τους εκπαιδευτικούς στην εγκατάσταση του λειτουργικού μέρους 
των λογισμικών και στα όποια τεχνικά προβλήματα αντιμετώπισαν με την λειτουργία των 
μαθητικών netbooks 
 Για αυτό το σκοπό οργανώθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις: 
 

3/11/2009 
Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 3ου Γραφείου 
που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας για την χρήση του σχολικού Η/Υ και  
την εκμάθηση του λογισμικού της Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου  

4/11/2009 
Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 2ου Γραφείου 
για την χρήση του σχολικού Η/Υ και για την εκμάθηση του λογισμικού της 
Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου 

10/11/2009 Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 3ου Γραφείου 
για την εκμάθηση του λογισμικού της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου 

11/11/2009 Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 2ου Γραφείου 
για την εκμάθηση του λογισμικού της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου 

2/3/2010 
& 
9/3/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 3ου Γραφείου 
για την χρήση Σχ. Η/Υ για την εκμάθηση των λογισμικών Φυσικής Β΄ - Γ΄ και 
Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου 

3/3/2010  
& 
10/3/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 2ου Γραφείου 
για την χρήση Σχ. Η/Υ για την εκμάθηση των λογισμικών Φυσικής Β΄ - Γ΄ και 
Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου 

20/4/2010  
& 
27/4/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 3ου Γραφείου 
για την χρήση Σχ. Η/Υ για την εκμάθηση των λογισμικών Χημείας Β΄-Γ΄ και 
Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου 

21/4/2010  
& 
28/4/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυμνασίων του 2ου Γραφείου 
για την χρήση Σχ. Η/Υ για την εκμάθηση των λογισμικών Χημείας Β΄-Γ΄ και 
Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου 

 
 
Β. 2. Επιμορφωτικές δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 το ΕΚΦΕ Νίκαιας - Πειραιά οργάνωσε σε 

συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων 
Περιφερειών του Πειραιά σεμινάρια στις Φυσικές Επιστήμες, στους εκπαιδευτικούς Πέμπτης και 
Έκτης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής 

Υλοποιήθηκαν συνολικά είκοσι πέντε σεμινάρια από τους αποσπασμένους δασκάλους, 
Πάτροκλο Σιαμέτη και Κοσμά Δενδρινό, τα οποία παρακολούθησαν  διακόσιοι είκοσι 
εκπαιδευτικοί από ογδόντα δύο Δημοτικά Σχολεία από την 4η, 5η, 7η, 8η, 9η και 10η Περιφέρεια 
Πειραιά με συντονιστές τους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους, την κ. Μαρία Καπετανίδου, 
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τον κ. Αχιλλέα Μίτιλη, την κ. Μαρία Δελλατόλα, την κ. Ελένη Καρυδά, τον κ. Ηλία Ράπτη και 
την κ. Αγνή Μαρκαντωνάτου. 

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πειραματικές διδασκαλίες που 
αφορούσαν τρεις θεματικές ενότητες της Φυσικής της Πέμπτης και Έκτης Τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου, τη Θερμότητα, τον Ηλεκτρισμό και την Οπτική. 
Τα σεμινάρια ήταν δίωρα και πραγματοποιούνταν κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή από τις 
δώδεκα ως τις δύο το μεσημέρι. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονταν σε τέσσερις ομάδες και με τη 
βοήθεια των συνεργατών του ΕΚΦΕ πραγματοποιούσαν περίπου δεκαπέντε πειράματα που 
αφορούσαν την αντίστοιχη ενότητα. Παρουσιάζονταν αντίστοιχο εποπτικό υλικό και 
ακολουθούσε η ερμηνεία των πειραμάτων και συζήτηση. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν  οι παρακάτω συναντήσεις: 
 

Ημερομηνία Θεματική Ενότητα Περιφέρεια 
8/10/2009 Ηλεκτρισμός Νίκαια 
15/10/2009 Θερμότητα Ρέντης 
16/10/2009 Θερμότητα Ρέντης 
29/10/2009 Οπτική Νίκαια 
30/10/2009 Οπτική Νίκαια 
5/11/2009 Ηλεκτρισμός Νίκαια 
6/11/2009 Θερμότητα Πέραμα 
12/11/2009 Θερμότητα Κορυδαλλός 
13/11/2009 Θερμότητα Πέραμα 
3/12/2009 Θερμότητα Κορυδαλλός 
22/1/2010 Ηλεκτρισμός Ρέντης 
28/1/2010 Ηλεκτρισμός Ρέντης 
3/2/2010 Ηλεκτρισμός Νίκαια 
5/2/2010 Θερμότητα Νίκαια 
11/2/2010 Οπτική Νίκαια 
12/2/2010 Οπτική Κορυδαλλός 
18/2/2010 Οπτική Νίκαια 
19/2/2010 Οπτική Κορυδαλλός 
25/2/2010 Οπτική Πέραμα 
26/2/2010 Οπτική Πέραμα  
4/3/2010 Οπτική Ρέντης 
12/3/2010 Οπτική Ρέντης 
15/3/2010 Ηλεκτρισμός Πέραμα 

 
Στους εκπαιδευτικούς μέσω των σχολικών συμβούλων δόθηκε αντίστοιχο έντυπο ή/και 

ψηφιακό εποπτικό υλικό και συμπληρωματικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ 
στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η ανταπόκριση τόσο των σχολικών συμβούλων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών ήταν 
μαζική και η συνεργασία άψογη. 

Κατά τους δύο τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια των συνεργατών του 
ΕΚΦΕ σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς 
των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας να γίνει συγκέντρωση του εργαστηριακού υλικού των 
σχολείων και η κατάλληλη διαμόρφωση των εργαστηριακών χώρων όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι 
καθώς επίσης και η επιτόπου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Έχουν διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τους συμβούλους, τα Εργαστήρια του 21ου και του 
27ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και του 3ου, του 6ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Περάματος. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας υλοποιείται συντήρηση και επιδιόρθωση 
πειραματικών συσκευών χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου – όπως και όλες οι 
δραστηριότητες του ΕΚΦΕ καταλήγουν σε οικονομικό όφελος για το δημόσιο. 
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Β. 3. Πανελλήνιος διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών EUSO 2009 
 

Το ΕΚΦΕ έλαβε ενεργά μέρος σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του Πανελλήνιου 
διαγωνισμού Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών EUSO 2010 και είχε σημαντικές επιτυχίες 
Συγκεκριμένα: 
- Ενημέρωσε αναλυτικά τους Υπεύθυνους ΣΕΦΕ αλλά και τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων για 

τον διαγωνισμό. 
- Συγκρότησε Τοπική Επιστημονική Επιτροπή για την διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισμού. 
- Οργάνωσε και υλοποίησε στις 28/11/2009 τον τοπικό διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών 

επιστημών EUSO 2010 με συμμετοχή 21 τριμελών μαθητικών ομάδων από αντίστοιχα Λύκεια. 
Οι ομάδες των μαθητών των τριών Λυκείων που πρωτεύσαν (3ο Νίκαιας, 2ο Σαλαμίνας, 1ο 
Σαλαμίνας) μας εκπροσώπησαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στις 17/1/2010. 

- Συνδιοργάνωσε με το ΕΚΦΕ Καλλίπολης στις 12/1/2010 -παράλληλα με την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίττας- ανοιχτή εκδήλωση βράβευσης όλων των μαθητικών ομάδων της 
Διεύθυνσης Πειραιά (21 Λύκεια αρμοδιότητας ΕΚΦΕ Νίκαιας και 10 Λύκεια αρμοδιότητας 
ΕΚΦΕ Καλλίπολης) που έλαβαν μέρος στον τοπικό διαγωνισμό  

- Ανέλαβε την προετοιμασία των τριμελών ομάδων που προκρίθηκαν στον Τοπικό Διαγωνισμό, 
για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό EUSO 2010  

- Ο Υπεύθυνος και οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ συμμετείχαν στην οργάνωση και στην αξιολόγηση 
των ομάδων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ν. 
Φιλαδέλφειας στις 17/1/2010. 

- Συμμετείχε στην εκδήλωσης βράβευσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. 
Οι τρείς ομάδες μας κατέλαβαν: το 2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας την 3η θέση , το 3ο ΓΕΛ Νίκαιας την 6η 
και το 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας την9η, μεταξύ των 33 Λυκείων που προκρίθηκαν από τους τοπικούς 
διαγωνισμούς και έλαβαν μέρος στον τελικό. 

 
 
Β. 4. Επιστημονική δραστηριότητα 
 
• Παρουσίαση εργασιών στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ 20-3-2010: 

1) «Αξιοποίηση των αισθητήρων στη μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με τον σωλήνα του 
Kuntd» από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Νίκαιας Γ. Τουντουλίδη. 
2) «Διδασκαλία της ογκομέτρησης με συνδυασμό πραγματικού και εικονικού εργαστηρίου»  
από τους συνεργάτες του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδημητρόπουλο και Η. Γαβρίλη και την καθηγήτρια του 
3ου ΓΕΛ Νίκαιας  Α. Ψαρρού 

• Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδημητρόπουλος έκανε παρουσίαση εργασίας, στην 4η 
διημερίδα Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 19-2-2010 και 20-2-2010 με τίτλο: 

«Ο διαγωνισμός EUSO: Μια διαθεματική πειραματική προσέγγιση». 
 
 
Β. 5. Άλλες δραστηριότητες 
 
• Υποστηρίχθηκε από τους συνεργάτες του ΕΚΦΕ Α. Χατζηθανάσογλου και Ν. 
Παπαδημητρόπουλο η ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ με εμπλουτισμό υλικού και συνεχή ενημέρωση, η 
οποία και αποτέλεσε ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.  
• Το ΕΚΦΕ διέθεσε και φέτος εργαστηριακό εξοπλισμό σε 11 Γυμνάσια και ΕΠΑΛ για την 
υλοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών ασκήσεων. 
• Υποστηρίχτηκε τεχνικά, επισκευάστηκε ή αναβαθμίστηκε ένας μεγάλος αριθμός 
πειραματικών συσκευών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων χάρη στις καινοτόμες ιδέες και 
εφαρμογές του συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ι. Γιαπιτζάκη. 
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• Τέλος συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε τους πίνακες με τα απολογιστικά στοιχεία 
λειτουργίας των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής 
ευθύνης μας τα συμπεράσματα των οποίων παραθέτουμε. Τονίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των 82 Λυκείων και Γυμνασίων της περιοχής ευθύνης μας ανταποκρίθηκε θετικά στη υποχρεωτική 
συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και ερωτηματολογίου.  
 
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 
Ι) Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων 
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Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων εργαστηριακών ασκήσεων παραμένει στα περσινά επίπεδα και 
ελαφρά μειωμένος σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στα Γυμνάσια 
προτιμάται η επίδειξη του πειράματος ενώ στα Λύκεια η μετωπική υλοποίηση. Αυτό μπορεί να έχει 
σχέση και με την επάρκεια εξοπλισμού των εργαστηρίων των Λυκείων αλλά ίσως και με την 
επιφύλαξη των εκπαιδευτικών να εμπιστευθούν τους μαθητές του Γυμνασίου για την εκτέλεση του 
πειράματος.  
 
ΙΙ) Στη συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και τις εκτιμήσεις από αυτά: 
Α) Για την λειτουργία του εργαστηρίου 
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Στα περισσότερα σχολεία (28 Γυμνάσια και 17 Λύκεια) το εργαστήριο λειτούργησε 
ικανοποιητικά  Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε 8 Γυμνάσια και 10 Λύκεια. Τα 
προβληματικά εργαστήρια στο Λύκειο αφορούν τα σχολεία εκείνα που δεν έχουν οργανωμένο 
εργαστήριο καθώς και τα ΕΠΑΛ τα οποία επίσης δεν διαθέτουν εργαστήριο. Άριστα δήλωσε ότι 
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λειτούργησε 1 λύκειο, ενώ δηλώθηκε 1 γυμνασιακό εργαστήριο χωρίς λειτουργία. Τα αποτελέσματα 
αυτά παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αξιοπρόσεκτο είναι 
το γεγονός ότι τα περισσότερα προβλήματα εξακολουθούν να παρουσιάζονται στα Λύκεια. 
 
Β) Προβλήματα στη λειτουργία του εργαστηρίου 
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Το πρόβλημα του χρόνου που διατίθεται στην εργαστηριακή διδασκαλία φαίνεται να 
αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα και για τα Γυμνάσια και για τα Λύκεια, με 22 και 18 αναφορές 
αντίστοιχα. Το δεύτερο επίσης σημαντικό πρόβλημα και για τις δύο βαθμίδες, είναι ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα ( 19 Γυμνάσια και 16 Λύκεια). 

Στα Γυμνάσια, σημαντικό παραμένει το ζήτημα του εξοπλισμού του εργαστηρίου (18 
αναφορές). Η δομή του ωρολογίου προγράμματος αναφέρεται ως πρόβλημα σε 12 Γυμνάσια και 6 
Λύκεια. Αντίθετα η αναντιστοιχία των ειδικοτήτων δεν φαίνεται να επηρεάζει την εργαστηριακή 
δραστηριότητα. 

 
Γ) Χρήση εργαστηριακής αίθουσας 
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Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας σε 12 Γυμνάσια και 16 Λύκεια. Η 
λειτουργία αυτή αφορά, τις περισσότερες φορές, την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και 
μάλιστα με την χρήση νέων τεχνολογιών, εφόσον τα εργαστήρια διαθέτουν την σχετική υποδομή. 
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Δ) Ενδιαφέρον μαθητών. 
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Το ενδιαφέρον των μαθητών εξακολουθεί να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και μάλιστα 
φαίνεται ελαφρά αυξημένο από πέρσι στα Γυμνάσια.  
Στα Λύκεια το ενδιαφέρον μειώνεται ελαφρά αλλά εξακολουθεί να παραμένει ικανοποιητικό.  
  
Ε) Εξοπλισμός εργαστηρίου 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των σχολείων διαθέτουν τον βασικό 
εργαστηριακό εξοπλισμό. Όμως, το 25% των Γυμνασίων και Λυκείων εξακολουθεί να έχει 
πρόβλημα   
Η κατάσταση του εξοπλισμού δεν φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες χρονιές.    
 
 
ΣΤ) Προτάσεις βελτίωσης της εργαστηριακής παιδείας 
 
Η βασική πρόταση των Γυμνασίων και των Λυκείων είναι η τακτική επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών  
Στα Γυμνάσια παραμένει επιτακτικό το αίτημα της προμήθειας σύγχρονων οργάνων. 
Και στις δύο βαθμίδες παραμένουν ως ζητούμενα η κατάλληλη προσαρμογή του ωρολογίου 
προγράμματος και η καθιέρωση συνεχόμενων εργαστηριακών ωρών. 
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Γενικά συμπεράσματα από τις απολογιστικές εκθέσεις των σχολείων 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
• Οι  εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα με 
ελαφρά μείωση των ασκήσεων Φυσικής και Χημείας και ελαφρά αύξηση της Βιολογίας.  
• Η λειτουργία των εργαστηρίων παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και σε όλα τα σχολεία το 
εργαστήριο λειτούργησε, έστω και με προβλήματα  
• Ο εξοπλισμός παραμένει ως πρόβλημα για πολλά σχολεία, παρόλο που δεν αξιολογείται ως 
πρώτο.  
• Ο διατιθέμενος χρόνος για τις εργαστηριακές δραστηριότητες και ο μεγάλος αριθμός μαθητών 
παραμένουν τα κυρίαρχα προβλήματα  
• Οι κυριότερες προτάσεις αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την προμήθεια 
εξοπλισμού.  
 
ΛΥΚΕΙΑ 
• Οι  εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι ικανοποιητικές, αλλά εμφανίζονται 
ελαφρά μειωμένες σε σχέση με τις περσινές.  
• Η λειτουργία των εργαστηρίων είναι ικανοποιητική και τα προβλήματα εμφανίζονται σε 
σχολεία που δεν διαθέτουν οργανωμένο εργαστήριο  
• Σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο διατιθέμενος χρόνος για την εργαστηριακή ώρα, και ο 
μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.  
• Τέλος, οι σημαντικότερες προτάσεις αφορούν την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 
την αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος με την καθιέρωση συνεχόμενων εργαστηριακών 
ωρών.  
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Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΦΕ 
 
1. Η περσινή πρόταση του ΕΚΦΕ για να χρησιμοποιηθούν ως φορείς επιμόρφωσης για τις 
ΤΠΕ, εφαρμόστηκε στο ΕΚΦΕ Πειραιά- Νίκαιας με μεγάλη επιτυχία. Οι εκπαιδευτικοί 
ενημερώθηκαν και εργάστηκαν βιωματικά στην χρήση των PC και ανέπτυξαν επιπλέον τις 
δεξιότητές τους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χρήσης των Η/Υ στο 
σχολείο. Παράλληλα παρουσιάστηκε αναλυτικά το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και 
παιδαγωγικές προτάσεις για την προσφορότερη αξιοποίησή του. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας 
θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά αναγκαία, ενόψει και των νέων εφαρμογών των ΤΠΕ (διαδραστικοί 
πίνακες κ.α.). Τα ΕΚΦΕ με τον εξοπλισμό που διαθέτουν και το εξειδικευμένο και επιμορφωμένο 
ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αναδειχτούν σε χώρους επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης 
των εκπαιδευτικών ώστε να προχωρήσουν στην εφαρμογή των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες. 
2. Μελετήθηκε, αναπροσαρμόστηκε και παρουσιάστηκε το Λογισμικό του Συστήματος 
Συγχρονικής Λήψης - Απεικόνισης με τη χρήση Αισθητήρων (DBLab), ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  από τους σύγχρονους φορητούς Η/Υ που διαθέτουν πλέον τα περισσότερα σχολεία.  
3. Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για εμπλουτισμό της εισαγωγικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ ώστε να περιλαμβάνει την εργαστηριακή επιμόρφωση και την εκπαίδευση 
στις ΤΠΕ στο χώρο των ΕΚΦΕ. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν μια 
ουσιαστική και βιωματική εργαστηριακή εκπαίδευση. 
4. Δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη αναμόρφωσης των υπαρχόντων εργαστηριακών οδηγών, 
κύρια στο Λύκειο, ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό το σύνολο του εξοπλισμού των νέων 
εργαστηρίων.  
5. Για να συνεχιστεί αμείωτη η δράση του ΕΚΦΕ Νίκαιας Πειραιά είναι απαραίτητη η 
υποστήριξη και από μέρους της διοίκησης σε οικονομικό, τυπικό και προσωπικό επίπεδο. Οι 
συνεργάτες του ΕΚΦΕ επιτελούν ένα σύνθετο έργο με υψηλές απαιτήσεις που αφορά την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση αντίστοιχων πειραματικών 
διατάξεων με απλά υλικά αλλά και εργαστηριακές συσκευές καθώς επίσης και δημιουργία 
υποστηρικτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού. Η διευκόλυνση του ρόλου του είναι απαραίτητη 
ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτό συνεπάγεται οικονομική επιχορήγηση, 
νομοθετική κατοχύρωση και πλαισίωση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που να 
ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις. 

 
 

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Πειραιά-Νίκαιας 
 
 
 

       Τουντουλίδης Γιώργος 


