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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

___________________________ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ) 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση – απολογισµός δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Πειραιά - Νίκαιας  

για το Σχολικό Έτος 2008-2009 
 

Σας καταθέτουµε για 9η 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. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
1. Εξοπλισµός: 

Ολοκληρώθηκε ο εξοπλισµός των οργάνων και συσκευών των εργαστηρίων φυσικών 
επιστηµών των Λυκείων - και του ΕΚΦΕ - που είχε ξεκινήσει το 2000, µε την παραλαβή της 
σειράς 8 συσκευών φαινοµένου πόλωσης. 
 
2. Στελέχωση 

Α) Με την υπ’ αριθµ. απόφαση 7336/27-06-09 της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ/σης Πειραιά, µετά 
από την υπ’ αριθµ. 32/18-06-08/θ5 πρόταση του ΠΥΣ∆Ε Πειραιά, διατέθηκαν για το σχολικό έτος 
2008-09 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 την 
εργαστηριακή υποστήριξη της Βιολογίας και τη γραµµατειακή στήριξη. 

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. 

Β) Επίσης µε απόφαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, αποσπάστηκε πλήρως ο δάσκαλος Σιαµέτης 
Πάτροκλος, 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.  
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3. Οικονοµικά 

Κατά το παρόν σχολικό έτος, όπως και τις προηγούµενες χρονιές το ΕΚΦΕ δεν έλαβε 
καµία επιχορήγηση. Τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα καλύφθηκαν µερικώς από Σχολικές 
Επιτροπές και µερικώς µε οικονοµική επιβάρυνση του προσωπικού του ΕΚΦΕ. Είναι φανερό ότι 
τα πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα εµποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 
ΕΚΦΕ (αναλώσιµα, επιπλέον εργαστηριακός εξοπλισµός, εκδηλώσεις κ.α.). 

 
 

Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΦΕ (2008-09) 

1. Επιµορφωτικές δραστηριότητες 
Όλες οι δραστηριότητες του ΕΚΦΕ υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, που 

διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους κ.κ. Στεφανίδη Κ. και Τσουµπελή 
Λ. Οι πολυήµερες καταλήψεις δεν εµπόδισαν τελικά την υλοποίηση του προγράµµατος, απλά 
τροποποίησαν κάποιες ηµεροµηνίες συναντήσεων.  

Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν: 

6/10/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Γυµνασίου (3ο γραφείο) 

7/10/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Γυµνασίου (2ο γραφείο) 

11/11/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Γυµνασίου (3ο γραφείο) 

12/11/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Γυµνασίου (2ο γραφείο) 

18/11/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Λυκείου (3ο γραφείο και ΕΠΑΛ 
1ο-2ο ∆ραπετσώνας, Περάµατος και Σαλαµίνας) 

19/11/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Λυκείου (2ο γραφείο και ΕΠΑΛ 
Νίκαιας και Κορυδαλλού) 

26/11/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας Λυκείου (2ο γραφείο και ΕΠΑΛ 
Νίκαιας και Κορυδαλλού) 

2/12/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Λυκείου (3ο γραφείο και ΕΠΑΛ 
1ο-2ο ∆ραπετσώνας, Περάµατος και Σαλαµίνας) 

3/12/2008 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας Λυκείου (2ο γραφείο και ΕΠΑΛ 
Νίκαιας και Κορυδαλλού) 

21/1/2009 Επιµορφωτική συνάντηση του Σχ. Συµβούλου κου Λ. Τσουµπελή σε συνεργασία µε 
το ΕΚΦΕ, για Χηµεία Λυκείου (2ο γραφείο και ΕΠΑΛ Νίκαιας και Κορυδαλλού) 

27/1/2009 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Γυµνασίου (3ο γραφείο) 

28/1/2009 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Γυµνασίου (2ο γραφείο) 
3/2/2009 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας Λυκείου (2ο γραφείο και ΕΠΑΛ 

Νίκαιας και Κορυδαλλού) 
17/2/2009 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας και Βιολογίας Γυµνασίου (3ο 

γραφείο) 
18/2/2009 Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας και Βιολογίας Γυµνασίου (2ο 

γραφείο) 
31/3/2009  
 

Επιµορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών για την Β΄ φάση επιµόρφωσης στο 
σύστηµα συγχρονικής λήψης-απεικόνισης DBLab (3ο γραφείο) 

7/4/2009 Επιµορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών για την Β΄ φάση επιµόρφωσης στο 
σύστηµα συγχρονικής λήψης-απεικόνισης DBLab (3ο γραφείο) 
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2. Παρουσιάσεις σε σχολεία και ΕΚΦΕ  
 
18-19/12/08 ∆ιήµερο σεµινάριο εκµάθησης του συστήµατος συγχρονικής λήψης-απεικόνισης 

DBLab (αισθητήρες) από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ, στους εκπαιδευτικούς 
περιφέρειας ∆ωδεκανήσου, αρµοδιότητας ΕΚΦΕ Κω 

4/2/2009 Παρουσίαση του συστήµατος συγχρονικής λήψης-απεικόνισης DBLab σε 
εκπαιδευτικούς στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ 

9/2/2009 Επίσκεψη συνεργατών του ΕΚΦΕ στο 2ο ΓΕΛ Κορυδαλλού, πραγµατοποίηση 
εργαστηριακής άσκησης Χηµείας «Ογκοµέτρηση» 

16/3/2009 Επίσκεψη συνεργατών του ΕΚΦΕ στο 8ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού, πραγµατοποίηση 
εργαστηριακής άσκησης Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου στην ενότητα «Μέταλλα» (3 
τµήµατα) 

17/3/2009 Επίσκεψη συνεργατών του ΕΚΦΕ στο 1ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού και 
πραγµατοποίηση εργαστηριακής άσκησης Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου στην ενότητα 
«Μέταλλα» (3 τµήµατα) 

17/3/2009 Πραγµατοποίηση δειγµατικής διδασκαλίας εκπαιδευτικού και συνεργάτιδας του 
ΕΚΦΕ, στο 1ο Γυµνάσιο Κερατσινίου στην ενότητα «∆οµή του DNA» (Βιολογία Γ΄ 
Γυµνασίου) σε συνεργασία µε τον Σχολικό Σύµβουλο κ. Κ Στεφανίδη. 

23/3/2009 Επίσκεψη συνεργατών του ΕΚΦΕ στο 3ο Γυµνάσιο Κορυδαλλού, πραγµατοποίηση 
εργαστηριακής άσκησης Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου (3 τµήµατα) στην ενότητα 
«Μέταλλα» 

24/4/2009 Επίσκεψη συνεργάτιδας του ΕΚΦΕ στο 3ο Γυµνάσιο Κερατσινίου και 
πραγµατοποίηση εργαστηριακής άσκησης «Αποµόνωση DNA» στη Βιολογία Γ 
Γυµνασίου (3 τµήµατα)  

27-28/4/09 Επίσκεψη του ΕΚΦΕ στο Γυµνάσιο και το Λύκειο Ύδρας, για τη καταγραφή των 
προβληµάτων και την οργάνωση του εξοπλισµού των εργαστηρίων τους 

 
 
3. Πανελλήνιος διαγωνισµός Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών EUSO 2009 

Το ΕΚΦΕ έλαβε ενεργά µέρος σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του «Πανελλήνιου 
Μαθητικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή στην 7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- 
EUSO 2009»  
Συγκεκριµένα: 
- Οργάνωσε και υλοποίησε στις 22/11/2008 τον τοπικό διαγωνισµό Πειραµάτων Φυσικών 

επιστηµών EUSO 2009 µε συµµετοχή 11 τριµελών µαθητικών οµάδων από αντίστοιχα 
Λύκεια. Οι δύο οµάδες που πρώτευσαν ήταν του 2ου ΓΕΛ. Σαλαµίνας και του 1ου ΓΕΛ. 
∆ραπετσώνας. 

- ∆ιοργάνωσε στις 5/12/2009 ανοιχτή εκδήλωση βράβευσης των µαθητικών οµάδων που έλαβαν 
µέρος στον τοπικό διαγωνισµό παρουσία του ∆/ντη ∆/βάθµιας Εκπ/σης Πειραιά, της 
Προϊσταµένης του 2ου Γραφείου και πολλών ∆/ντων και Εκπ/κων των Λυκείων της περιοχής 
µας 

- Ανέλαβε την προετοιµασία των δυο οµάδων που προκρίθηκαν στον Τοπικό ∆ιαγωνισµό, για 
τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό και εκπαίδευσε αυτές τα Σαββατοκύριακα του ∆εκεµβρίου και 
µέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων µε την εθελοντική συµµετοχή του προσωπικού του 
ΕΚΦΕ 

- Στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό για την επιλογή στην 7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα 
Επιστηµών- EUSO 2009 που πραγµατοποιήθηκε στις 17-01-2009 στην Αθήνα η οµάδα του 
2ου ΓΕΛ Σαλαµίνας πρώτευσε µεταξύ 13ων Λυκείων από όλη την Ελλάδα 

- Συµµετείχε στην οργάνωση της εκδήλωσης βράβευσης του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού που 
πραγµατοποιήθηκε στις 31-01-2009 στο Ευγενίδιο Ίδρυµα όπου ανακοινώθηκαν τα σχολεία 
που πρώτευσαν (2ο ΓΕΛ Σαλαµίνας και Κολλέγιο Ψυχικού) τα οποία και εκπροσώπησαν τη 
χώρα µας Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό EUSO 2009 στη Μούρθια της Ισπανίας από 29-03-2009 
µέχρι 06-04-2009 
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4. Άλλες δραστηριότητες 

 
• Οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ έλαβαν µέρος στην Α΄ φάση επιµόρφωσης των πρωτοδιόριστων 
Εκπαιδευτικών στο ΠΕΚ Πειραιά δίνοντας έµφαση στην ένταξη της πειραµατικής διαδικασίας στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στα Σχολεία της ∆/θµιας Εκ/σης 
• Υποστηρίχθηκε και αναβαθµίστηκε η ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ µε εκπαιδευτικά λογισµικά, 
εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε κύρια από τους εκπ/κούς του ΕΚΦΕ, µε εκπαιδευτικά νέα, µε 
χρήσιµες συνδέσεις κ.α. 

• Αναπαράχθηκε και διανεµήθηκε σε Γυµνάσια και Λύκεια, αλλά και µεµονωµένα σε 
εκπαιδευτικούς που µας το ζήτησαν, DVD µε επιµορφωτικό υλικό. 

• Το ΕΚΦΕ διέθεσε και φέτος εργαστηριακό εξοπλισµό σε 11 Γυµνάσια και ΕΠΑΛ για την 
υλοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών ασκήσεων.  

• 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 74 ∆ηµοσίων Λυκείων και Γυµνασίων της περιοχής ευθύνης µας ανταποκρίθηκε 
θετικά στη υποχρεωτική συµπλήρωση του σχετικού πίνακα και ερωτηµατολογίου. ∆εν 
ανταποκρίθηκαν οι σχολικές µονάδες: 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ,   ΣΠΕΤΣΩΝ (δεν έχει εργαστήριο) 

ΕΠΑΛ: ΝΙΚΑΙΑΣ,  ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ (δεν λειτουργεί το εργαστήριο), 2ο ΕΠΑΛ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. 

 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παραθέτουµε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου και τις εκτιµήσεις από αυτά: 
 
Α) Για την λειτουργία του εργαστηρίου 
 

 
 

Στα περισσότερα σχολεία το εργαστήριο λειτούργησε ικανοποιητικά (84% για τα 
Γυµνάσια και 61% για τα Λύκεια). Αντίστοιχα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στο 16% των 
Γυµνασίων και 32% των Λυκείων. Άριστα λειτούργησε µόνο το 7% των Λυκείων, ενώ δεν 
δηλώθηκε κανένα εργαστήριο χωρίς λειτουργία. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουν σηµαντική 
βελτίωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι τα 
περισσότερα προβλήµατα φαίνεται να παρουσιάζονται στα Λύκεια. 



5 
Β) Προβλήµατα στη λειτουργία του εργαστηρίου 
 

 
 

Το κυριότερο πρόβληµα για τα Γυµνάσια είναι ο µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τµήµα ενώ 
σηµαντικά προβλήµατα είναι ο διατιθέµενος χρόνος για το εργαστήριο, οι ελλείψεις του 
εργαστηρίου και η δοµή του ωρολογίου προγράµµατος. Για τα Λύκεια το κυριότερο πρόβληµα 
είναι ο χρόνος που διατίθεται για τις εργαστηριακές ασκήσεις αλλά και ο µεγάλος αριθµός 
µαθητών ανά τµήµα και η δοµή του ωρολογίου προγράµµατος. 
Οι ελλείψεις του εργαστηρίου είναι περισσότερο έντονες στα Γυµνάσια ενώ η ειδικότητα του 
εκπαιδευτικού ΠΕ4 δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. 
Σε σχέση µε την περσινή χρονιά υπάρχει µια σαφής µείωση των ελλείψεων του εργαστηρίου στα 
Γυµνάσια, ενώ στα Λύκεια ο χρόνος παραµένει το σηµαντικότερο πρόβληµα. 
 
Γ) Χρήση εργαστηριακής αίθουσας 
 

 
 

Στα περισσότερα σχολεία η αίθουσα του εργαστηρίου, χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως 
εργαστήριο (76% των Γυµνασίων και 64% των Λυκείων). Παράλληλα το 23,7% των Γυµνασίων 
και το 35,75 των Λυκείων χρησιµοποιεί την αίθουσα και για άλλες χρήσεις, ποσοστό που είναι 
ελαφρά αυξηµένο σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Όµως η άλλη χρήση, - όπως 
διευκρινίζεται στα ερωτηµατολόγια - αφορά συνήθως την διδασκαλία των µαθηµάτων των 
Φυσικών Επιστηµών και µάλιστα µε χρήση νέων τεχνολογιών.  
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∆) Ενδιαφέρον µαθητών 
 

 
 
Το ενδιαφέρον των µαθητών είναι, όπως δηλώνεται, αρκετά ικανοποιητικό, αφού το 33% των 
µαθητών δείχνει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το 52-54% δείχνει αρκετό ενδιαφέρον. 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαφορές στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, κάτι που 
φαίνεται να µην ενισχύει την επικρατούσα άποψη για έλλειψη ενδιαφέροντος και αδιαφορία που 
χαρακτηρίζει τους µαθητές του Λυκείου. 
 
Ε) Εξοπλισµός εργαστηρίου 
 

 
 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των σχολείων διαθέτουν τον βασικό 
εργαστηριακό εξοπλισµό και µόνο το 11-12% έχει πρόβληµα.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των Γυµνασίων δηλώνει ότι διαθέτει ικανοποιητικό 
εξοπλισµό, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες χρονιές, πράγµα που δείχνει την σταδιακό εφοδιασµό 
των γυµνασιακών εργαστηρίων µε όργανα µέσω των σχολικών επιτροπών.  
Τέλος προκαλεί εντύπωση ότι το 60% των Λυκείων, που διαθέτει εργαστήριο του ΕΠΕΑΕΚ, 
δηλώνει ότι διαθέτει απλά «ικανοποιητικό» εξοπλισµό. 
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ΣΤ) Προτάσεις βελτίωσης 
 

 
 
Η βασική πρόταση των Γυµνασίων παραµένει η προµήθεια οργάνων, η διάθεση περισσότερου 
χρόνου για τις εγαστηριακές ασκήσεις, αλλά και το αίτηµα για διάθεση λογισµικού πειραµάτων. 
Στο Λύκειο τα βασικά αιτήµατα σχετίζονται µε την αναγκαία προσαρµογή του ωρολογίου 
προγράµµατος και τον απαιτούµενο εργαστηριακό χρόνο. Σηµαντικό αίτηµα παραµένει η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η διάθεση λογισµικού. Ως σηµαντικότερο κοινό πρόβληµα 
παραµένει ο διατιθέµενος εργαστηριακός χρόνος. 
 
Ζ) Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων  
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ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΩΝ ΕΡΓ. 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2008-09

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

 
Ο αριθµός των εργαστηριακών ασκήσεων που δηλώθηκε ότι πραγµατοποιήθηκαν είναι ελαφρά 

µειωµένος σε σχέση µε τα δηλωθέντα την προηγούµενη χρονιά. Ωστόσο παραµένει ζητούµενη η 
αξιοπιστία των δηλώσεων, καθώς δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο σύστηµα καταγραφής. 
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Γενικά συµπεράσµατα από τις Απολογιστικές εκθέσεις των σχολείων 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
• Οι  εργαστηριακές ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν είναι ικανοποιητικέςς αν και είναι 
ελαφρά µειωµένες σε σχέση µε τις περσινές.  
• Η λειτουργία των εργαστηρίων εµφανίζεται συνεχώς βελτιούµενη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σε όλα τα σχολεία λειτούργησε – έστω και µε προβλήµατα – το εργαστήριο 
• Ο εξοπλισµός έχει προχωρήσει σε αρκετό βαθµό και δεν αποτελεί πλέον το κυρίαρχο 
πρόβληµα. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί θέτουν ως πρώτη πρόταση  την βελτίωση του εξοπλισµού µε 
την προµήθεια οργάνων. 
• Ο διατιθέµενος χρόνος για τις εργαστηριακές δραστηριότητες παραµένει το κυρίαρχο 
πρόβληµα, που συνάδει µε την δοµή του ωρολογίου προγράµµατος. Οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν 
µε τις συνεχόµενες εργαστηριακές ώρες. Στις επιπλέον προτάσεις κυριαρχεί η παρουσία 2ου 
εκπαιδευτικού στην τάξη ή η µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα. 
• Σηµαντική αναδεικνύεται η ανάγκη για διάθεση λογισµικού πειραµάτων. 
ΛΥΚΕΙΑ 
• Οι  εργαστηριακές ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν είναι ικανοποιητικές, αλλά και εδώ 
εµφανίζονται ελαφρά µειωµένες σε σχέση µε τις περσινές.  
• Η λειτουργία των εργαστηρίων εµφανίζεται βελτιωµένη, αλλά υπάρχει ένα σηµαντικό 
ποσοστό, µεγαλύτερο από τα Γυµνάσια,  στο οποίο παρατηρούνται προβλήµατα 
• Σηµαντικότερο πρόβληµα παραµένει ο διατιθέµενος χρόνος για την εργαστηριακή ώρα, άρα 
ως κύρια πρόταση αναφέρεται η θεσµοθέτηση συνεχόµενων εργαστηριακών ωρών σε σχέση και 
µε την αναµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος. 
• Σηµαντικό πρόβληµα παραµένει ο µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τµήµα 
• Τέλος, σηµαντική πρόταση αναδεικνύεται και η ανάγκη για διάθεση λογισµικού πειραµάτων 
και επιµόρφωση σε αυτά. 
 
∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΦΕ 
1. ∆ηµιουργείται η επιτακτική ανάγκη αναµόρφωσης των υπαρχόντων εργαστηριακών 
οδηγών, κύρια στο Λύκειο, ώστε να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό το σύνολο του εξοπλισµού 
των νέων εργαστηρίων. Η αναµόρφωση αυτή µπορεί να γίνει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
µε την συνεργασία των ΕΚΦΕ. 
2. Αναβάθµιση του λογισµικού 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. Οργάνωση επιµορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ4 στις Νέες Τεχνολογίες(ΤΠΕ) 
και την χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισµικών. Τα ΕΚΦΕ µπορούν να αξιοποιήσουν τον 
εξοπλισµό τους αλλά και το εξειδικευµένο και επιµορφωµένο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να 
ενηµερώσουν, να επιµορφώσουν και να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς για να προχωρήσουν 
στην εφαρµογή των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήµες. Οι ΤΠΕ µπορούν να λειτουργήσουν 
συνεργατικά και συµπληρωµατικά µε την εργαστηριακή διδασκαλία, ενώ παράλληλα ο χώρος 
του εργαστηρίου µε τον διατιθέµενο εξοπλισµό αποτελεί τον άριστο χώρο για την εφαρµογή 
τους (τουλάχιστον για τα Λύκεια). Παράλληλα ένας µεγάλος αριθµός Υπευθύνων ΕΚΦΕ και 
συνεργατών είναι επιµορφωτές στις ΤΠΕ και µπορούν να συνδράµουν ουσιαστικά. 
4. Συµπληρωµατικά µε το παραπάνω θα ήταν χρήσιµο να εµπλουτιστεί και η εισαγωγική 
επιµόρφωση 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. 
 

Πειραιάς 26 /06/2009       Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ 
 
 

Τουντουλίδης Γεώργιος 


