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ΘΕΜΑ: Έκθεση – απολογισµός δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Πειραιά - 
Νίκαιας για το Σχολικό Έτος 2010-11 

Σας καταθέτουµε για 11η 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 ΠΥΣ∆Ε Πειραιά διατέθηκαν για το σχολικό έτος 2010-11 στο 
ΕΚΦΕ και µετά από αίτησή τους πέντε εκπαιδευτικοί:  

α) Γαβρίλης Ηλίας, χηµικός, µε απόσπαση 2 ηµερών για την υποστήριξη της Χηµείας και 
της Βιολογίας.  

β) Παπαδηµητρόπουλος Νικόλαος, Χηµικός, µε απόσπαση 3 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 την τεχνολογική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων.  

ε) Παππάς Παναγιώτης, Φυσικός, µε απόσπαση 2 ηµερών για την εργαστηριακή 
υποστήριξη της Φυσικής και τέλος  

ζ) Χατζηθανάσογλου Άννα, Πληροφορικής, µε διάθεση 2 ηµερών για υποστήριξη της 
ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ, 

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

Πάτροκλος, και ∆ενδρινός 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. Έγιναν 
πολλές προσπάθειες από όλους τους συνεργάτες για ανεύρεση εναλλακτικών πηγών 
χρηµατοδότησης πχ επισκευή οργάνων σχολείων µε αντίστοιχη προµήθεια υλικών, αναζήτηση 
χορηγιών κ.α. Όµως είναι φανερό ότι τα πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα εµπόδισαν την πλήρη 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, ιδιαίτερα στον τοµέα των εκδηλώσεων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ( 2010-11) 

Β. 1. Επιµορφωτικές δραστηριότητες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Όλες οι δραστηριότητες του ΕΚΦΕ υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 

του. Συγκεκριµένα οι δραστηριότητες ηµερολογιακά έχουν ως εξής: 
 

12 και 13/10/2010 

 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυµνασίων του 3ου και 
2ου Γραφείου αντίστοιχα για την προσαρµογή των εργαστηριακών 
ασκήσεων στη νέα διδακτέα ύλη της Φυσικής (Α µέρος) 

19 και 20/10/2010 

 

Ενηµερωτική συνάντηση των Υπευθύνων ΣΕΦΕ Λυκείων 3ου και 2ου 
Γραφείου αντίστοιχα για τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές τους. 
Ενηµέρωση για τον διαγωνισµό EUSO 2011. 

25/10/2010 Ενηµερωτική συνάντηση των Υπευθύνων ΣΕΦΕ των ΕΠΑΛ των περιοχών 
ευθύνης του ΕΚΦΕ για τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές τους. 
Ενηµέρωση για τον διαγωνισµό EUSO 2011 

9 και 10/11/2010 

 
27/11/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυµνασίων 3ου και 2ου 
Γραφείου αντίστοιχα Γραφείου για την προσαρµογή των εργαστηριακών 
ασκήσεων στη νέα διδακτέα ύλη της Χηµείας. 

Τοπικός διαγωνισµός EUSO 2011 για µαθητές Λυκείων (αναλυτικότερα 
πιο κάτω) 

30/11/2010  
και  
1/12/2011 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυµνασίων του 3ου και 
2ου Γραφείου αντίστοιχα για την προσαρµογή των εργαστηριακών 
ασκήσεων στη νέα διδακτέα ύλη της Φυσικής (Β µέρος) 

8/12/2010 
 
 

9/12/2010 

Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 2ου Γραφείου στη Χηµεία 
Λυκείου. 
 

Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών που συµµετείχαν στον τοπικό 
διαγωνισµό EUSO 2011  

14/12/2010 

 
21 και 22/12/2010 

 

 

 

11/1/2011 
 
 
16/2/2011 
 
 
 
1/3/2011 
 
 
 

2/3/2011 

 

Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 2ου Γραφείου για Βιολογία 
Λυκείου 
 

Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 3ου και 2ου Γραφείου 
αντίστοιχα στη Φυσική Λυκείου για α) εκµάθηση παλµογράφου και 
εφαρµογή στην επαγωγική τάση β) διατήρηση µηχανικής ενέργειας κατά 
την ελεύθερη πτώση. 
 
Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 3ου Γραφείου στη Χηµεία 
Λυκείου 

Εκπαιδευτική συνάντηση των Λυκείων του 2ου Γραφείου µε θέµα την 
οικοδόµηση της έννοιας «ορµή» από τον Σχολικό Σύµβουλο κ. Λ. 
Τσουµπελή 

Εκπαιδευτική συνάντηση των εκπαιδευτικών των Γυµνασίων 3ου Γραφείου 
στη Βιολογία Γυµνασίου 

Εκπαιδευτική συνάντηση των Γυµνασίων 2ου Γραφείου για Βιολογία 
Γυµνασίου σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο κ. Λ. Τσουµπελή 
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9/3/2011 

 

15/3/2011 

 

 

16/3/2011 

 

 

17/3/2011 

 

 

22/3/2011 
 

 

23/3/2011 

 

 

22 - 23/3/2011 

 
 
 
30/3/2011 
 
 
 
30/3/2011 
 
 
 
1/4/2011 

 

6/4/2011  

 

 

3 - 4/5/2011 
 
 
 

15/4, 5/5  
και 6/5/2011 

 

Εκπαιδευτική συνάντηση µε θέµα τη διδασκαλία της ενέργειας στην Α 
Λυκείου από τον Σχ. Σύµβουλο κ. Λ. Τσουµπελή  

Επίσκεψη των συνεργατών του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδηµητρόπουλου και Η. 
Γαβρίλη στο 1ο ΓΕΛ Κορυδαλλού και στο 2ο ΓΕΛ Κορυδαλλού για 
πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας 

Επίσκεψη των συνεργατών του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδηµητρόπουλου και Η. 
Γαβρίλη στο 5ο ΓΕΛ Νίκαιας για πραγµατοποίηση εργαστηριακών 
ασκήσεων Χηµείας. 

Επίσκεψη της συνεργάτριας του ΕΚΦΕ Σ. Πλατανιστιώτη στο Εσπερινό 
Γυµνάσιο Νίκαιας για πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων 
Βιολογίας. 

Επίσκεψη του Υπεύθυνου Γ. Τουντουλίδη και του συνεργάτη του ΕΚΦΕ 
Π. Παππά στο 4ο ΓΕΛ Νίκαιας για πραγµατοποίηση εργαστηριακών 
ασκήσεων Φυσικής Α΄ Λυκείου. 

Επίσκεψη του Υπ/νου του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη στο 1ο ΓΕΛ 
∆ραπετσώνας για πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Β΄ 
Λυκείου Κατευθ. 

∆ιανοµή αντιδραστηρίων Χηµείας στα Γυµνάσια του 2ου και 3ου Γραφείου. 
Συγκεκριµένα αξιοποιήθηκε µεγάλος αριθµός χηµικών αντιδραστηρίων 
παλαιοτέρων ετών που «ανακαλύφθηκε» στις αποθήκες του 1ου Γυµνασίου 
∆ραπετσώνας. 

Επίσκεψη του Υπεύθυνου Γ. Τουντουλίδη και του συνεργάτη του ΕΚΦΕ 
Π. Παππά στο Πειραµατικό Λύκειο Νίκαιας για πραγµατοποίηση 
εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Α΄ Λυκείου. 
 
Εκπαιδευτική συνάντηση των Γυµνασίων του 2ου Γραφείου µε θέµα «η 
διδασκαλία του ηλεκτρισµού σε 50 πειράµατα» από τον Σχ. Σύµβουλο κ. 
Λ. Τσουµπελή 

Επίσκεψη του Υπ/νου του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδη στο 5ο ΓΕΛ Νίκαιας για 
πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Β΄ Λυκείου Κατευθ. 

Επίσκεψη των συνεργατών του ΕΚΦΕ Ν. Παπαδηµητρόπουλου και Η. 
Γαβρίλη στο 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου για πραγµατοποίηση εργαστηριακών 
ασκήσεων Χηµείας 
 
1ος 

Εργαστηριακός ∆ιαγωνισµός στις Φυσικές Επιστήµες για µαθητές 
Γυµνασίων µε τίτλο: «Πειραµατίζοµαι και ανακαλύπτω» 
 
3ωρες διδακτικές δραστηριότητες µε θέµα «Σενάριο µε επίκεντρο τις 
νοητικές δραστηριότητες των µαθητών σε µια πορεία οικοδόµησης της 
έννοιας της ‘ορµής’ από τους ίδιους του µαθητές». Πραγµατοποιήθηκε από 
τον Σχολικό Σύµβουλο κ. Τσουµπελή σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό 
Π. Παππά –συνεργάτη του ΕΚΦΕ- σε τµήµα της Α΄ Λυκείου του 4ο ΓΕΛ 
Κορυδαλλού στο οποίο διδάσκει. 
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Β. 2. Επιµορφωτικές δραστηριότητες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Περιγράφονται αναλυτικά στον απολογισµό των Συνεργατών της Πρωτοβάθµιας ο οποίος 
επισυνάπτεται στο τέλος της έκθεσης – απολογισµού. 
 

Β. 3α. Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών EUSO   

Το ΕΚΦΕ έλαβε ενεργά µέρος σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του Πανελλήνιου διαγωνισµού 
Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών EUSO 2011. 
Συγκεκριµένα: 
- Ενηµέρωσε αναλυτικά τους Υπεύθυνους ΣΕΦΕ αλλά και τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων 
για τον διαγωνισµό. 
- Συγκρότησε Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισµού. 
- Οργάνωσε και υλοποίησε στις 27/11/2010 τον τοπικό διαγωνισµό Πειραµάτων Φυσικών 
επιστηµών EUSO 2011 µε συµµετοχή 21  τριµελών µαθητικών οµάδων από αντίστοιχα Λύκεια. 
Οι οµάδες των µαθητών των τριών Λυκείων που πρωτεύσαν είναι α)  4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού, β) 
το 4ο ΓΕΛ Νίκαιας γ) το 2ο ΓΕΛ Σαλαµίνας . Τα σχολεία αυτά µας εκπροσώπησαν στον 
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό στις 22/1/2011. 
- Οργάνωσε, εκδήλωση για την βράβευση των µαθητικών οµάδων που πρώτευσαν, που 
πραγµατοποιήθηκε στις  9 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας. Στην 
εκδήλωση ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν τα τρία σχολεία που θα συµµετείχαν στον τελικό 
Πανελλαδικό ∆ιαγωνισµό και απονεµήθηκαν έπαινοι σε όλους τους συµµετέχοντες µαθητές 
- Ανέλαβε την προετοιµασία των τριµελών οµάδων που προκρίθηκαν στον Τοπικό 
∆ιαγωνισµό, για τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό EUSO 2011. Στα πλαίσια αυτά ο Υπεύθυνος και 
οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ πραγµατοποίησαν 7 επιµορφωτικές συναντήσεις εκτός σχολικού 
ωραρίου (Σαββατοκύριακα και διακοπές).  
- Ο Υπεύθυνος και οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ συµµετείχαν στην οργάνωση και στην 
αξιολόγηση των οµάδων του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού, που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ν. 
Φιλαδέλφειας στις 22/1/2010 µε τη συµµετοχή 35 οµάδων από όλη την Ελλάδα, που 
προκριθήκαν στον Πανελλαδικό ∆ιαγωνισµό. 
- Συµµετείχε στην εκδήλωσης βράβευσης του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού στο Ευγενίδιο 
Ίδρυµα. Τα τρία σχολεία που πρώτευσαν ήταν η Σχολή Μωραΐτη, το 2ο Πειραµατικό ΓΕΛ 
Αθηνών και το ΓΕΛ ∆ιονύσου. Τα δύο πρώτα εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό 
∆ιαγωνισµό που έγινε στο Pardubice της Τσεχίας. Το 4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού και το 2ο ΓΕΛ 
Σαλαµίνας κατέλαβαν την 6η και 7η θέση αντίστοιχα. 
 

Β. 3β. 1ος Εργαστηριακός ∆ιαγωνισµός στις Φυσικές Επιστήµες για µαθητές 
Γυµνασίων µε τίτλο:      «Πειραµατίζοµαι και ανακαλύπτω»  

Το ΕΚΦΕ Πειραιά - Νίκαιας, στην προσπάθειά του, να φέρει πιο κοντά την πειραµατική 
διαδικασία στους µαθητές του Γυµνασίου , διοργάνωσε για πρώτη φορά τον 1ο 

Εργαστηριακό 
∆ιαγωνισµό στις Φυσικές Επιστήµες για µαθητές των Γυµνασίων της περιοχής ευθύνης του µε 
τίτλο: «Πειραµατίζοµαι και ανακαλύπτω» Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη 
επιτυχία στις 3 και 4 Μαΐου στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ και έλαβαν µέρος 14 Γυµνάσια.  Τη 
πρώτη θέση κατέλαβε το 4o Γυµν. Κερατσινίου, και ακολούθησαν, µε µικρή διαφορά, στη 
δεύτερη θέση το 7ο Γυµν. Κερατσινίου, ενώ στη τρίτη θέση ισοβάθµησαν το 5ο Γυµν. Νίκαιας 
και το 7ο Γυµν. Κορυδαλλού.  
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Β. 4. Επιστηµονική δραστηριότητα 
 
• Masterclasses 2011 
Κάθε χρόνο, περίπου 6000 µαθητές Λυκείου από 23 χώρες επισκέπτονται για µία ηµέρα ένα από 
το 110 Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους µε σκοπό να λύσουν τα αινίγµατα 
της φυσικής των σωµατιδίων. Οµιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήµονες επεξηγούν και 
αναλύουν τοµείς και µεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωµατιδίων 
και των δυνάµεών τους, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους µαθητές να επεξεργαστούν 
πραγµατικά πειραµατικά δεδοµένα από πειράµατα φυσικής σωµατιδίων. Στο τέλος της ηµέρας, 
όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι συµµετέχοντες µαθητές συνδέονται, µέσω 
διαδικτύου, και συζητούν τα αποτελέσµατά τους και την εµπειρία τους. 
Ειδικά φέτος, τα πειραµατικά δεδοµένα ήταν του 2010, από τα πειράµατα που τρέχουν τώρα 
στον επιταχυντή LHC στο CERN!  
H Ελληνική Οµάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία µε τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα 
Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ), συντόνισε και το 2011 το Ελληνικό τµήµα αυτής της διεθνούς 
διοργάνωσης.  Και εφέτος συµµετέχουν τα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κρήτης, 
το ΕΜΠ και το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών "∆ηµόκριτος".  
Το ΕΚΦΕ ενηµέρωσε κι εφέτος έγκαιρα τα Λύκεια της περιοχής ευθύνης του, µε αποτέλεσµα να 
δηλώσουν συµµετοχή 12 Λύκεια. Στην διοργάνωση, που διεξήχθη από 12 έως 17 Μαρτίου, 
κατόπιν κληρώσεως συµµετείχαν τα 6 από τα 12 Λύκεια. Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ συµµετείχε 
και βοήθησε στη διοργάνωση της εκδήλωσης στο Πολυτεχνείο στις 16 Μαρτίου 2011. 
 
• Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων 
Στο 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων που πραγµατοποιήθηκε στην Ερέτρια 
Ευβοίας στις 28-30 Ιανουαρίου 2011 µε θέµα «Η Φυσική στην τάξη:  προτείνουµε –διεκδικούµε 
-κατακτούµε» ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ συµµετείχε µε θέµα: 

«Ο ρόλος των ΕΚΦΕ στο σχολείο του σήµερα και στο Νέο ψηφιακό σχολείο » 
 

 

• Επιστηµονική – επιµορφωτική ηµερίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ στην Έδεσσα 

 Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών – 
ΠΑΝΕΚΦΕ σε συνεργασία µε το Ε.Κ.Φ.Ε. Έδεσσας, το ΚΠΕ Έδεσσας, την ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας και χορηγό τον ∆ήµο Έδεσσας  οργάνωσε Επιστηµονική 
–Επιµορφωτική ηµερίδα στις 28 Φεβρουαρίου 2011 στην Έδεσσα. Η ηµερίδα 
πραγµατοποιήθηκε στους χώρους του ΚΠΕ Έδεσσας και του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου 
Έδεσσας και µεταδόθηκε ζωντανά σε όλη την χώρα από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.  

Στους σκοπούς της ηµερίδας συµπεριλαµβάνονταν και η διοργάνωση ενός «Πανηγυριού» 
Φυσικών Επιστηµών  το οποίο απευθυνόταν σε 300 µαθητές, 20 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ4 
του Νοµού Πέλλας, αλλά και σε απλούς πολίτες, µε στόχο την προβολή της πειραµατικής 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών µέσω της οποίας αναδεικνύονταν η οµορφιά της φύσης 
και των σχετικών µαθηµάτων. Υπήρξαν τρεις θεµατικές παρουσιάσεις (Φυσική, Χηµεία, 
Βιολογία) και έκθεση διαδραστικών πειραµάτων, στις οποίες συµµετείχε ο Υπεύθυνος του 
ΕΚΦΕ µε εργασία του που αφορούσε την µέτρηση της ταχύτητας του ήχου µέσω της 
δηµιουργίας στασίµων κυµάτων.  
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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. 
Παράλληλα ο δεύτερος έχει και την διαχείριση της ιστοσελίδας της ΠΑΝΕΚΦΕ της οποίας 
Υπεύθυνος είναι ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Γ. Τουντουλίδης µετά την εκλογή του στη θέση του 
Γενικού Γραµµατέα της ΠΑΝΕΚΦΕ. 
• Πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα συντήρησης και βαθµονόµησης των πεχαµέτρων όλων 
των Λυκείων από τους συνεργάτες του ΕΚΦΕ Η. Γαβρίλη και Π. Παππά. 
• Το ΕΚΦΕ διέθεσε και φέτος εργαστηριακό εξοπλισµό (κυρίως µικροσκόπια) σε 16 
Γυµνάσια για την υλοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών ασκήσεων. 
• Συνεχίστηκε η τεχνική στήριξη, επισκευή ή αναβάθµιση ενός µεγάλου αριθµού 
πειραµατικών συσκευών των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων χάρη στις καινοτόµες ιδέες 
και εφαρµογές του συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ι. Γιαπιτζάκη. 
 
• Τέλος συγκεντρώσαµε και επεξεργαστήκαµε τους πίνακες µε τα απολογιστικά στοιχεία 
λειτουργίας των εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών των Γυµνασίων και Λυκείων της περιοχής 
ευθύνης µας. Τονίζουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 82 Λυκείων και Γυµνασίων της 
περιοχής ευθύνης µας ανταποκρίθηκε θετικά στη υποχρεωτική συµπλήρωση του σχετικού 
πίνακα και ερωτηµατολογίου. Η συνεργάτης του ΕΚΦΕ Σ. Πλατανιστιώτη, όπως κάθε χρόνο, 
επεξεργάστηκε τα στοιχεία των πινάκων και  ερωτηµατολογίων τα συµπεράσµατα των οποίων 
παραθέτουµε. 
•  
 
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 
Ι) Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων 
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Σύµφωνα µε τα δηλωθέντα πραγµατοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι προτεινόµενες 
εργαστηριακές ασκήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης παρατηρείται στα Γυµνάσια.  
Η Φυσική έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά υλοποίησης στα Γυµνάσια, ενώ η Βιολογία στα Λύκεια. 
Επίσης παρατηρείται και φέτος η προτίµηση των Γυµνασίων στην 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 
 

 
 
Στα περισσότερα σχολεία (30 Γυµνάσια και 12 Λύκεια) το εργαστήριο λειτούργησε 

ικανοποιητικά  Προβλήµατα παρουσιάστηκαν σε 3 Γυµνάσια και 4 Λύκεια, σηµαντικά λιγότερα 
από τα περσινά. Άριστα δήλωσαν ότι λειτούργησαν 3 λύκεια και 1 Γυµνάσιο, ενώ δεν 
λειτούργησαν καθόλου 1 Γυµνάσιο και 1 Λύκειο. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζουν 
βελτίωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι τα 
προβλήµατα δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στα Γυµνάσια και τα Λύκεια.  
 
Β) Προβλήµατα στη λειτουργία του εργαστηρίου 
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Ο µεγάλος αριθµός µαθητών ανά τµήµα φαίνεται να αποτελεί το κυρίαρχο πρόβληµα και 

για τα Λύκεια και για τα Γυµνάσια, ενώ για τα Λύκεια δηλώνεται έντονα και πρόβληµα του 
διατιθέµενου εργαστηριακού χρόνου. Η δοµή του ωρολογίου προγράµµατος αναφέρεται επίσης 
ως πρόβληµα. Τέλος στα Γυµνάσια φαίνεται να βελτιώνεται σηµαντικά το ζήτηµα του 
εξοπλισµού του εργαστηρίου (πρόβληµα δηλώνουν µόνο 10 Γυµνάσια) 

 
Γ) Χρήση εργαστηριακής αίθουσας 
 

 
 
Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας σε 12 Γυµνάσια και 10 Λύκεια 
(λιγότερα από πέρσι). Βέβαια 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. 
 
∆) Ενδιαφέρον µαθητών. 

 
 
 
Το ενδιαφέρον των µαθητών εξακολουθεί να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα αν και φαίνεται 
ελαφρά µειωµένο από πέρσι στα Γυµνάσια.  
Στα Λύκεια το ενδιαφέρον είναι µικρότερο αλλά εξακολουθεί να παραµένει ικανοποιητικό.  
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Ε) Εξοπλισµός εργαστηρίου 
 

 
 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των σχολείων διαθέτουν τον βασικό 
εργαστηριακό εξοπλισµό. Ο εξόπλισµος των γυµνασίων φαίνεται να έχει βελτιωθεί. 
 
 
ΣΤ) Προτάσεις βελτίωσης της εργαστηριακής παιδείας 
 

 
Η βασική πρόταση των Γυµνασίων είναι η προµήθεια σύγχρονων οργάνων και των Λυκείων η 
καθιέρωση συνεχόµενων εργαστηριακών ωρών. Σηµαντικό αίτηµα όλων παραµένει η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  
Και στις δύο βαθµίδες παραµένουν ως ζητούµενα η κατάλληλη προσαρµογή του ωρολογίου 
προγράµµατος. Οι προτάσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται από αυτές της περσνής χρονιάς. 
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Γενικά συµπεράσµατα από τις απολογιστικές εκθέσεις των σχολείων 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
• Οι  εργαστηριακές ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν είχαν µια αρκετή αύξηση ιδιαίτερα 
στην Φυσική. 
• Η λειτουργία των εργαστηρίων παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και σε όλα τα σχολεία 
το εργαστήριο λειτούργησε, έστω και µε προβλήµατα.  
• Ο εξοπλισµός γενικά µειώνεται  ως πρόβληµα παρόλο που παραµένει για πολλά σχολεία,  
• 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 αρκετά περισσότερες από πέρσι, 
ιδιαίτερα στη Φυσική.  
• 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.  
 
 
∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΦΕ 
 
1. Η πρότασή µας για την χρησιµοποίηση των ΕΚΦΕ ως Επιµορφωτικά Κέντρα εφαρµόστηκε 
και φέτος στο ΕΚΦΕ Πειραιά – Νίκαιας µε µεγάλη επιτυχία. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκε 
στους χώρους του ΕΚΦΕ και του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας η επιµόρφωση 60 εκπαιδευτικών στα πλαίσια 
του προγράµµατος της Μείζονος Επιµόρφωσης. 
2. 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. 
3. ∆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.  
4. 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. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2010-11 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
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 στους εκπαιδευτικούς Πέµπτης και Έκτης Τάξης των 
∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής 

Υλοποιήθηκαν συνολικά τριάντα εννιά σεµινάρια από τους αποσπασµένους δασκάλους, 
Πάτροκλο Σιαµέτη και Κοσµά ∆ενδρινό, τα οποία παρακολούθησαν  τετρακόσιοι σαράντα 
εκπαιδευτικοί από εκατόν δύο ∆ηµοτικά Σχολεία από την 4η, 5η, 7η, 8η, 9η , 10η και 11η 
Περιφέρεια Πειραιά και 2η Περιφέρεια Αθήνας µε συντονιστές τους αντίστοιχους σχολικούς 
συµβούλους, την κ. Μαρία Καπετανίδου, τον κ. Αχιλλέα Μίτιλη, την κ. Μαρία ∆ελλατόλα, την 
κ. Ελένη Καρυδά, τον κ. Ηλία Ράπτη και την κ. Μαρία Κορφιάτη και τον κ. Χαράλαµπο 
Παπαδόπουλο. 

 Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πειραµατικές διδασκαλίες που 
αφορούσαν πέντε θεµατικές ενότητες της Φυσικής της Πέµπτης και Έκτης Τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, τη Θερµότητα, τον Ηλεκτρισµό και την Οπτική, Χηµεία/Βιολογία και Παιχνίδια και 
Φυσική. 

Τα σεµινάρια ήταν δίωρα και πραγµατοποιούνταν κυρίως Πέµπτη και Παρασκευή από τις 
δώδεκα έως  τις δύο το µεσηµέρι. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονταν σε οµάδες των τεσσάρων και 
πραγµατοποιούσαν µε τη βοήθεια των συνεργατών του ΕΚΦΕ περίπου δεκαπέντε πειράµατα 
που αφορούσαν την αντίστοιχη ενότητα. Παρουσιάζονταν αντίστοιχο εποπτικό υλικό και 
ακολουθούσε η ερµηνεία των πειραµάτων και συζήτηση. 

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 των ίδιων των εκπαιδευτικών ήταν 
µαζική και η συνεργασία άψογη. 

Επίσης από τους συνεργάτες του ΕΚΦΕ σε συνεργασία µε τους σχολικούς συµβούλους και 
τους ∆ιευθυντές και Εκπαιδευτικούς των ∆ηµοτικών Σχολείων της Περιφέρειας 
πραγµατοποιείται η άρτια 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 κατά το 2010-11, τα Εργαστήρια 
του 10ου και του 23ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νίκαιας, του 47ου και του 54ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πειραιά, του 12ου, του 20ου και του 23ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κερατσινίου, του 5ου και του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Κορυδαλλού. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας υλοποιείται συντήρηση 
και επιδιόρθωση πειραµατικών συσκευών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του δηµοσίου. 

Η διευκόλυνση του ρόλου του ΕΚΦΕ είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα και αυτό συνεπάγεται οικονοµική επιχορήγηση, νοµοθετική υποστήριξη και 
πλαισίωση µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
αφορούν την επιµόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών µε εµπειρία, θέσεις και υψηλές απαιτήσεις 
που περιλαµβάνει την παρουσίαση αντίστοιχων πειραµατικών διατάξεων µε απλά υλικά αλλά 
και εργαστηριακές συσκευές καθώς επίσης και σύνθεση υποστηρικτικού υλικού, έντυπου και 
ψηφιακού.  
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2010-11 

 
 Ηµεροµηνία Ενότητα Περιφέρεια Σχ. Σύµβουλος 
1 12/10 Θερµότητα Πέραµα ∆ελλατόλα 
2 14/10 Θερµότητα Ρέντης Ράπτης 
3 15/10 Θερµότητα Ρέντης Ράπτης 
4 21/10 Θερµότητα Νίκαια Καπετανίδου 
5 22/10 Θερµότητα Νίκαια Καπετανίδου 
6 4/11 Θερµότητα Νίκαια Μίτιλης 
7 11/11 Θερµότητα Νίκαια Καπετανίδου 
8 18/11 Θερµότητα Κορυδαλλός Καρυδά 
9 19/11 Θερµότητα Κορυδαλλός Καρυδά 
     

10 2/12 Ηλεκτρισµός Ρέντης Ράπτης 
11 3/12 Ηλεκτρισµός Ρέντης Ράπτης 
12 10/12 Ηλεκτρισµός Νίκαια Καπετανίδου 
13 16/12 Ηλεκτρισµός Νίκαια Καπετανίδου 
     

14 18/1 Ηλεκτρισµός Νίκαια Μίτιλης 
15 20/1 Χηµεία Ρέντης Ράπτης 
16 21/1 Χηµεία Νίκαια Καπετανίδου 
17 271 Ηλεκτρισµός Κορυδαλλός Καρυδά 
18 28/1 Ηλεκτρισµός Κορυδαλλός Καρυδά 
     

19 1/2 Ηλεκτρισµός Πέραµα ∆ελλατόλα 
20 3/2 Οπτική Νίκαια Μίτιλης 
21 4/2 Οπτική Κερατσίνι Κορφιάτη 
22 11/2 Οπτική Νίκαια Καπετανίδου 
23 14/2 Οπτική Κερατσίνι Κορφιάτη 
24 17/2 Οπτική Ρέντης Ράπτης 
25 18/2 Οπτική Νίκαια Καπετανίδου 
26 24/2 Χηµεία Κορυδαλλός Καρυδά 
27 25/2 Χηµεία Κορυδαλλός Καρυδά 
     

28   3/3 Οπτική Κορυδαλλός Καρυδά 
29 10/3 Οπτική Πέραµα ∆ελλατόλα 
30 11/3 Οπτική Πέραµα ∆ελλατόλα 
31 17/3 Χηµεία Πέραµα ∆ελλατόλα 
32 18/3 Χηµεία Νίκαια Μίτιλης 
     

33 6/4 Παιχνίδια και Φυσική Σεπόλια Παπαδόπουλος 
34 7/4 Παιχνίδια και Φυσική Ρέντης Ράπτης 
35 8/4 Παιχνίδια και Φυσική Ρέντης Ράπτης 
36 12/4 Παιχνίδια και Φυσική Σεπόλια Παπαδόπουλος 
37 14/4 Παιχνίδια και Φυσική Κερατσίνι Κορφιάτη 
     

38 5/5 Παιχνίδια και Φυσική Νίκαια Καπετανίδου 
39 6/5 Παιχνίδια και Φυσική Νίκαια Καπετανίδου 
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Σύµβουλοι Θερµότητα Ηλεκτρισµός Χηµεία Οπτική Παιχνίδια Σεµινάρια 
       
Καπετανίδου  21/10 10/12 21/1 11/2 5/4 10 

 22/10 16/12  18/2 6/4  
 11/11      
       

Ράπτης 14/10 2/12 20/1 17/2 7/4 8 
 15/10 3/12   7/4  
       

Μίτιλης 4/11 18/1 18/3 3/2  4 
       

Κορφιάτη    4/2  3 
    14/2 14/4  
       

∆ελλατόλα 12/10 1/2 17/3 10/3  5 
    11/3   
       

Καρυδά 18/11 27/1 24/2 3/3  7 
 19/11 28/1 25/2    
       

Παπαδόπουλος     6/4 2 
     12/4  
      39 

 
 

 
 

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Πειραιά-Νίκαιας 
 
 
 
 

        Γιώργος  Τουντουλίδης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ 
∆ραπετσώνα 1ο,2ο,3ο,4ο 4 

Καµατερό Σαλαµίνας 1ο 1 
Κερατσίνι 3ο, 5ο, 6ο, 9ο, 10ο, 12ο,13ο, 14ο, 16ο, 18ο, 19ο , 20ο, 21ο, 

22ο, 23ο, 24ο,  
16 

Κορυδαλλός 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 
16ο,17ο,18ο,19ο, 22ο 

18 

Νίκαια 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 
14ο, 15ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 22ο, 23ο, 25ο, 26ο, 27ο, 
28ο, Αρµένικο 

26 

Πειραιάς 5ο, 8ο, 9ο, 11ο, 13ο,15ο,17ο,18ο, 27ο, 30ο, 31ο, 43ο, 
44ο,47ο, 53ο,  

15 

Πέραµα 1ο,2ο,3ο,4ο,6ο,7ο,8ο,11ο 8 
Ρέντης 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,14ο,16ο 8 
Αθήνα 73ο, 157ο, 163ο, 149ο 4 
Ταύρος 5ο, 6ο  2 
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