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Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω λειτούργησε για πρώτη χρονιά το σχολικό έτος 2002-03 και
έχει στην αρµοδιότητά του τις σχολικές µονάδες που ανήκουν στην Γ΄ ∆/νση ∆.Ε.
Αθήνας, καθώς και των ∆ήµων Αιγάλεω και Περιστερίου (πρώην 1ου και 3ου
Γραφείου ∆.Ε. Γ΄ Αθήνας, σύνολο σχολικών µονάδων: 67. Εξ αυτών, οι 29 σχολικές
µονάδες είναι Γυµνάσια, οι 24 Γενικά Λύκεια, οι 8 ΕΠΑ.Λ., οι 2 ΕΠΑ.Σ., οι 3 ΣΕΚ
και η µία ΕΕΕΕΚ. Στις 9-9-2002 (Γ΄ ∆/νση ∆. Ε. Αθήνας, αριθµ. πρωτ.: 4686/9-92002) καθορίστηκε ότι το Ε.Κ.Φ.Ε. θα στεγάζεται σε χώρους του συγκροτήµατος του
6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην Πολυκλαδικού).
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω υπηρετεί σε αυτή τη θέση από 3-9-2002.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω χρησιµοποιεί το ένα από τα δύο εργαστήρια Φυσικής του 6ου
Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, το αµφιθέατρο που ανήκει στο εργαστήριο και ένα µικρό
χώρο για γραφείο της υπευθύνου του Ε.Κ.Φ.Ε. Ως αποθηκευτικό χώρο χρησιµοποιεί
την αίθουσα Τεχνολογίας του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω. Το εργαστήριο Φυσικής
είναι το εργαστήριο του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου µε εργαστηριακό εξοπλισµό
της Φυσικής PSSC, ο οποίος είναι ασύµβατος µε τα εργαστηριακά πειράµατα των εν
χρήσει βιβλίων. ∆ιαθέτει στοιχειώδη εργαστηριακό εξοπλισµό για πειράµατα
Χηµείας. Για την πραγµατοποίηση των αντίστοιχων επιµορφωτικών ηµερίδων, η
υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. δανείστηκε τα ελλείποντα όργανα (παλµογράφους, σύστηµα
συγχρονικής λήψης και απεικόνισης (multilog) κ.λ.π.) από τα σχολεία της περιοχής
ευθύνης του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. διαθέτει τηλεφωνική γραµµή ISDN, σύνδεση µε το Internet,
φωτοτυπικό µηχάνηµα, συσκευή φαξ, εκτυπωτή, scanner, ένα µικρό ψυγείο, ένα
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παλαιό Η/Υ και ευρυζωνική γραµµή ADSL του Πανελληνίου Σχολικού ∆ικτύου
(πρόσκληση 105 του ΥΠΕΠΘ).
Οι δαπάνες του Ε.Κ.Φ.Ε. για ηλεκτρισµό, ύδρευση, θέρµανση και καθαριότητα
καλύπτονται από το 6ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω και τα τηλεφωνικά τέλη από την
Νοµαρχία Αθηνών. Το µελάνι του φαξ, το µελάνι του εκτυπωτή, το φωτοτυπικό χαρτί
και η γραφική ύλη δόθηκαν στο Ε.Κ.Φ.Ε. από την Γ΄ ∆/νση ∆.Ε. Αθήνας. Τα έξοδα
για την προµήθεια αναλώσιµων για τις επιµορφωτικές ηµερίδες Φυσικής, Χηµείας
και Βιολογίας καλύφτηκαν από την υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Τα έξοδα φιλοξενίας
(καφές, αναψυκτικά, κουλουράκια) για την οργάνωση των επιµορφωτικών ηµερίδων
του Ε.Κ.Φ.Ε. καλύφτηκαν από την υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε.
2. Παρατηρήσεις – προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων
Εργαστηριακών ∆ραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρµοδιότητάς σας.
Ι. Εκθέσεις Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών (ΥΣΕΦΕ)
σχολικών µονάδων αρµοδιότητας Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
Στις σχολικές µονάδες αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, δεν έχει ορισθεί
ΥΣΕΦΕ στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου.
Οι ΥΣΕΦΕ αναφέρουν ότι:
• Το εργαστήριο λειτούργησε ικανοποιητικά σε ποσοστό 76% για τα Γυµνάσια,
75% για τα Γενικά Λύκεια (επιπλέον ποσοστό 8% των Γενικών Λυκείων
δηλώνει άριστα) και 43% για τα ΕΠΑ.Λ.
• Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο οφείλονται κυρίως
στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα (ποσοστό 28% για τα
Γυµνάσια, 34% για τα Γενικά Λύκεια και 18% για τα ΕΠΑ.Λ.), στον µεγάλο
αριθµό µαθητών ανά τµήµα (ποσοστό 26% για τα Γυµνάσια, 34% για τα
Γενικά Λύκεια και 8% για τα ΕΠΑ.Λ.), στις ελλείψεις του εργαστηρίου
(ποσοστό 23% για τα Γυµνάσια, 8% για τα Γενικά Λύκεια και 34% για τα
ΕΠΑ.Λ.), στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των
απαιτούµενων πειραµατικών διαδικασιών (ποσοστό 6% για τα Γυµνάσια, 2%
για τα Γενικά Λύκεια και 0% για τα ΕΠΑ.Λ.), στην δοµή του ωρολογίου
προγράµµατος (ποσοστό 13% για τα Γυµνάσια, 10% για τα Γενικά Λύκεια
και 0% για τα ΕΠΑ.Λ.), µεγάλη έκταση ύλης (ποσοστό 2% για τα Γυµνάσια,
4% για τα Γενικά Λύκεια και 0% για τα ΕΠΑ.Λ.). Επιπλέον 2% των ΥΣΕΦΕ
των Γυµνασίων αναφέρουν τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα
νυχτερινά σχολεία. Το 4% των ΥΣΕΦΕ των Γενικών Λυκείων αναφέρουν ως
πρόβληµα την χρήση του εργαστηρίου από περισσότερα του ενός σχολεία και
ποσοστό 4% την χρήση του εργαστηρίου ως αίθουσα διδασκαλίας. Τέλος, 8%
των ΥΣΕΦΕ των ΕΠΑ.Λ. αναφέρουν ως αιτία το χαµηλό γνωστικό επίπεδο
των µαθητών τους, ποσοστό 8% την χρήση του εργαστηρίου από περισσότερα
του ενός σχολεία, ποσοστό 8% επικαλείται προβλήµατα από την µετακόµιση
και την συγχώνευση σχολικών µονάδων, ποσοστό 8% επικαλείταιτην έλλειψη
εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών σε λειτουργία και, τέλος, ποσοστό 8%
επικαλείται την απώλεια διδακτικών ωρών.
• Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου ή άλλου
µαθήµατος σε ποσοστό 48% για τα Γυµνάσια, 67% για τα Γενικά Λύκεια και
29% για τα ΕΠΑ.Λ.
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•

•

•

Το ενδιαφέρον των µαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν αρκετόπολύ µεγάλο σε ποσοστό 86% για τα Γυµνάσια, 88% για τα Γενικά Λύκεια
και 86% για τα ΕΠΑ.Λ.
Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός σε
ποσοστό 79% για τα Γυµνάσια (για πειράµατα επίδειξης), 56% για τα Γενικά
Λύκεια (επιπλέον ποσοστό 44% των Γενικών Λυκείων δηλώνει πλήρης) και
57% για τα ΕΠΑ.Λ.
Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας προτείνουν ότι θα πρέπει: να
χαρακτηρισθούν τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών «εργαστηριακά», έτσι
ώστε να προβλέπεται και δεύτερος καθηγητής στο εργαστήριο (ποσοστό 11%
για τα Γυµνάσια, 5% για τα Γενικά Λύκεια και 0% για τα ΕΠΑ.Λ.), να γίνεται
τακτική επιµόρφωση των ΠΕ4 (ποσοστό 10% για τα Γυµνάσια, 7% για τα
Γενικά Λύκεια και 17% για τα ΕΠΑ.Λ.), να προσαρµοστεί κατάλληλα το
ωρολόγιο πρόγραµµα µε συνεχόµενες εργαστηριακές ώρες (ποσοστό 24% για
τα Γυµνάσια, 42% για τα Γενικά Λύκεια και 10% για τα ΕΠΑ.Λ.), να γίνει
προµήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων (ποσοστό 17% για τα
Γυµνάσια, 2% για τα Γενικά Λύκεια και 23% για τα ΕΠΑ.Λ.), να
δηµιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιµων στην περιφέρεια
(ποσοστό 14% για τα Γυµνάσια, 6% για τα Γενικά Λύκεια και 0% για τα
ΕΠΑ.Λ.), να πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι
αίθουσες των εργαστηρίων (ποσοστό 6% για τα Γυµνάσια, 3% για τα Γενικά
Λύκεια και 11% για τα ΕΠΑ.Λ.), να αναβαθµιστεί ο θεσµός του Υ.ΣΕΦΕ
(ποσοστό 7% για τα Γυµνάσια, 6% για τα Γενικά Λύκεια και 11% για τα
ΕΠΑ.Λ.), να δηµιουργηθεί λογισµικό µε πειράµατα (ποσοστό 10% για τα
Γυµνάσια, 15% για τα Γενικά Λύκεια και 23% για τα ΕΠΑ.Λ.). Επιπλέον
ποσοστό 1% των ΥΣΕΦΕ των Γυµνασίων ζητά να υπάρχει χρηµατοδότηση
από την σχολική επιτροπή και για τα αναλώσιµα. Αντίθετα ποσοστό 5% των
ΥΣΕΦΕ των Γενικών Λυκείων ζητά να θεσµοθετηθεί ξεχωριστό µάθηµα
«Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών για την Α΄ και Β΄ Λυκείου», ποσοστό 5%
ζητά την µείωση της διδακτέας ύλης, ποσοστό 2% επικαλείται προβλήµατα
από την µετακόµιση και την συγχώνευση σχολικών µονάδων και, τέλος,
ποσοστό 2% αναφέρει την απώλεια διδακτικών ωρών. Τέλος, ποσοστό 5%
των ΥΣΕΦΕ των ΕΠΑ.Λ. ζητά υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις
σχετικές µε τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

ΙΙ. Εργαστηριακές δραστηριότητες σχολικών µονάδων αρµοδιότητας Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω
Ο θεσµός του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών (ΥΣΕΦΕ)
λειτούργησε θετικά στα πρώτα στάδια της εφαρµογής του για την πλειονότητα των
σχολείων αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω (πολλά εργαστήρια λειτούργησαν για
πρώτη φορά). Στη συνέχεια η επιλογή ΥΣΕΦΕ µε κριτήρια: την αρχαιότητα, τα
προβλήµατα υγείας, την συµπλήρωση ωραρίου και την εναλλαγή προσώπων στη
θέση του ΥΣΕΦΕ, τείνουν να ακυρώσουν το θεσµό. Η συνεργασία της πλειονότητας
των ΥΣΕΦΕ µε το Ε.Κ.Φ.Ε. χαρακτηρίζεται ως άριστη.
Από την λεπτοµερή ανάλυση των στοιχείων των πινάκων µε τις εργαστηριακές
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, τη σχολική χρονιά 2011-2012, στα
Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, που
επισυνάπτονται στο Παράρτηµα 1, προκύπτουν τα κάτωθι στοιχεία:
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α) Γυµνάσια
Η ανάλυση των πινάκων εργαστηριακών δραστηριοτήτων για τα Γυµνάσια είναι:
Α΄ Γυµνασίου
Υπήρχαν πέντε (5) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Βιολογία.
Πραγµατοποιήθηκαν 3.02 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο. Πραγµατοποιήθηκαν
επιπλέον 0.07 εργ. ασκήσεις/τµήµα .
Β΄ Γυµνασίου
Υπήρχαν επτά (7) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική και τέσσερεις
(4) στη Χηµεία. Πραγµατοποιήθηκαν 4.87 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη
Φυσική και 3.51 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία.
Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον 0.61 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική
και 0.22 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία.
Γ΄ Γυµνασίου
Υπήρχαν εννέα (9) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, τρεις (3)
στη Χηµεία και έξι (6) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 6.13 εργ. ασκήσεις/τµήµα
κατά µέσο όρο στη Φυσική, 2.77 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και
3.67 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν
επιπλέον 0.23 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική, 0.61 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και 0.08 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο στη Βιολογία.
Από τα ανωτέρω και τους αναλυτικούς πίνακες προκύπτει ότι:
1. Για τη Φυσική Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου
α. Ο στόχος των επτά (7) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασήσεων για τη Φυσική
Β΄ Γυµνασίου και των εννέα (9) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασήσεων για την
Φυσική Γ΄ Γυµνασίου προσεγγίστηκε µε 5.48 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο για τη Φυσική Β΄ Γυµνασίου και 6.36 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο
για τη Φυσική Γ΄ Γυµνασίου.
β. Τα περισσότερα σχολεία δεν πρόλαβαν να καλύψουν όλη τη διδακτέα ύλη.
Έτσι, η υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση: «Συγκλίνοντες φακοί» στη Γ΄
Γυµνασίου αντικαταστάθηκε από την εργαστηριακή άσκηση «Ανάκλαση» ή
«∆ιάθλαση». Η υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση: «Βρασµός» στη Β΄
Γυµνασίου πραγµατοποιήθηκε σε έξι (6) µόνο σχολεία από τα είκοσι εννέα (29),
ποσοστό 20.68%
γ. Στην πλειονότητα των Γυµνασίων πραγµατοποιούνται πολύ συχνά και
εργαστηριακές δραστηριότητες µε απλά µέσα («µικρό εργαστήριο»), οι οποίες
δεν συµπεριλαµβάνονται στον ανωτέρω αριθµό των εργαστηριακών ασκήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν.
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2. Για τη Χηµεία Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου
Ο στόχος των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασήσεων για τη
Χηµεία Β΄ Γυµνασίου και των τριών (3) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασήσεων
για τη Χηµεία Γ΄ Γυµνασίου προσεγγίστηκε µε 3.73 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά
µέσο όρο για τη Χηµεία Β΄ Γυµνασίου και υπερκαλύφτηκε µε 3.38 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Χηµεία Γ΄ Γυµνασίου.
3. Για τη Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου
α. Ο στόχος των πέντε (5) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασήσεων για την
Βιολογία Α΄ Γυµνασίου και έξι (6) για την Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου προσεγγίστηκε
µε 3.09 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Βιολογία Α΄ Γυµνασίου και
3.75 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου.
β. Βιολογία Α΄ Γυµνασίου: στο 55.17% των Γυµνασίων (16 Γυµνάσια από 29)
δεν πραγµατοποιήθηκε η εργαστηριακή άσκηση: «Η σηµασία του φωτός για την
φωτοσύνθεση», στο 62.07% των Γυµνασίων (18 Γυµνάσια από 29) δεν
πραγµατοποιήθηκε η εργαστηριακή άσκηση: «Η µεταφορά ουσιών στα φυτά» και
η εργαστηριακή άσκηση «Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αµύλου σε
τρόφιµα» δεν πραγµατοποιήθηκε στο 44.83% των Γυµνασίων (13 Γυµνάσια από
29).
γ. Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου: Οι εργαστηριακές ασκήσεις: «Αποµόνωση νουκλεϊκών
οξέων» και «Η επέµβαση της τύχης στη δηµιουργία γαµετών» δεν
πραγµατοποιήθηκαν σε 18 και 15 Γυµνάσια αντίστοιχα, δηλ. στο 62.07% και
51.72% αντίστοιχα των σχολείων αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
β) Γενικά Λύκεια
Από τα 20 ∆ηµόσια Γενικά Λύκεια αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, δεν
υπήρχαν εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών (ΕΠΕΑΕΚ) στα πέντε (5). Από αυτά, το
ένα (7ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου) συστεγάζεται µε το 10ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου που έχει
εργαστήριο και το 6ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω έχει εργαστήρια και εξοπλισµό των
Πολυκλαδικών Λυκείων καθώς και της Φυσικής PSSC. Μετά τις συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και την µεταφορά του
εργαστηριακού τους εξοπλισµού σε σχολικές µονάδες που δεν διέθεταν εργαστήριο
Φυσικών Επιστηµών (ΕΠΕΑΕΚ), όλα τα Γενικά Λύκεια αρµοδιότητας του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω έχουν εργαστηριακό εξοπλισµό.
Η ανάλυση των πινάκων εργαστηριακών δραστηριοτήτων για τα Γενικά Λύκεια
είναι:
Α΄ Λυκείου
Υπήρχαν πέντε (5) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, τέσσερεις
(4) στη Χηµεία και τρεις (3) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 2.88 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική, 1.72 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο στη Χηµεία και 1.73 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Βιολογία.
Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον 0.44 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική,
0.28 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και καµµία εργαστηριακή
άσκηση στη Βιολογία.
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Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
Υπήρχαν τρεις (3) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, τρεις (3) στη
Χηµεία και τρεις (3) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 1.90 εργ. ασκήσεις/τµήµα
κατά µέσο όρο στη Φυσική, 1.63 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και
1.77 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν
επιπλέον 0.53 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική, 0.07 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και 0.20 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο στη Βιολογία.
Β΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Υπήρχαν δύο (2) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, τρεις (3) στη
Χηµεία και δύο (2) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 0.93 εργ. ασκήσεις/τµήµα
κατά µέσο όρο στη Φυσική, 2.09 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και
1.78 εργ. ασκήσεις/τµήµα στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον 0.13 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική, 0.21 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο στη Χηµεία και καµµία εργαστηριακή άσκηση στη Βιολογία. Τα τµήµατα
Βιολογίας επιλογής ήταν εννέα (9) από τα τριάντα τέσσερα (34) τµήµατα Θετικής
Κατεύθυνσης.
Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας
Υπήρχε µία (1) υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στη Φυσική και µία (1) στη
Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 0.52 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική
και 0.59 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν
επιπλέον 0.26 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική και καµµία
εργαστηριακή άσκηση στη Βιολογία.
Γ΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Υπήρχαν δύο (2) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, δύο (2) στη
Χηµεία και δύο (2) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν 0.87 εργ. ασκήσεις/τµήµα
κατά µέσο όρο στη Φυσική, 1.55 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και
1.04 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν
επιπλέον 0.05 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική, 0.33 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία και 0.04 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο στη Βιολογία.
Από τα ανωτέρω και τους αναλυτικούς πίνακες προκύπτει ότι:
1. Για τη Φυσική Γενικής Παιδείας
Ο στόχος των πέντε (5) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη Φυσική
Α΄ Λυκείου, των τριών (3) για τη Φυσική Β΄ Λυκείου και της µίας (1) για την
Φυσική Γ΄ Λυκείου προσεγγίστηκε µε 3.32 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο
για τη Φυσική Α΄ Λυκείου, 2.43 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη
Φυσική Β΄ Λυκείου και 0.78 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Φυσική
Γ΄ Λυκείου.
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2. Για τη Φυσική Κατεύθυνσης
Ο στόχος των δύο (2) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη Φυσική
Β΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και των δύο (2) για την
Φυσική Γ΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης προσεγγίστηκε µε:
1.06 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Φυσική Β΄ Λυκείου και 0.92 εργ.
ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Φυσική Γ΄ Λυκείου.
3. Για τη Χηµεία Γενικής Παιδείας
Ο στόχος των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη
Χηµεία Α΄ Λυκείου και των τριών (3) για τη Χηµεία Β΄ Λυκείου προσεγγίστηκε
µε 2.00 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Χηµεία Α΄ Λυκείου και 1.70
εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Χηµεία Β΄ Λυκείου.
4. Για τη Χηµεία Κατεύθυνσης
Ο στόχος των τριών (3) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη Χηµεία
Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο (2) για τη Χηµεία Γ΄ Λυκείου
Θετικής Κατεύθυνσης προσεγγίστηκε µε: 2.30 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο
όρο για τη Χηµεία Β΄ Λυκείου και 1.88 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για
τη Χηµεία Γ΄ Λυκείου.
5. Για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ο στόχος των τριών (3) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη
Βιολογία Α΄ Λυκείου, των τριών (3) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για
τη Βιολογία Β΄ Λυκείου και της µίας (1) για τη Βιολογία Γ΄ Λυκείου
προσεγγίστηκε µε 1.73 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Βιολογία Α΄
Λυκείου, 1.97 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Βιολογία Β΄ Λυκείου
και 0.59 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη Βιολογία Γ΄ Λυκείου. Στα 8
από τα 20 δηµόσια Λύκεια αρµοδιότητας του ΕΚΦΕ Αιγάλεω (ποσοστό 40%) δεν
πραγµατοποιήθηκε καµµία εργαστηριακή άσκηση στη Βιολογία Γ΄ Λυκείου.
6. Για τη Βιολογία Κατεύθυνσης
Ο στόχος των δύο (2) υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη Βιολογία
Β΄ Λυκείου Επιλογής και των δύο (2) για την Βιολογία Γ΄ Λυκείου Θετικής
Κατεύθυνσης προσεγγίστηκε µε: 1.78 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη
Βιολογία Β΄ Λυκείου και 1.08 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο για τη
Βιολογία Γ΄ Λυκείου.
Από τα ανωτέρω συµπεραίνουµε ότι:
1. ∆εν πραγµατοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία (και σε αυτά που είχαν
εργαστήριο και τον εξοπλισµό) οι υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις.
Ελάχιστες ασκήσεις διδάχτηκαν πέραν των υποχρεωτικών. Στις εκθέσεις των
ΥΣΕΦΕ, ως κύρια αιτία αναφέρεται η έλλειψη χρόνου για την κάλυψη της
µεγάλης ποσότητας της διδακτέας ύλης.
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2. Πειράµατα µε αισθητήρες πραγµατοποιήθηκαν σε πέντε (5) µόνο Γενικά
Λύκεια, ποσοστό 20.83% των Γενικών Λυκείων της περιοχής.
γ) ΕΠΑ.Λ.
Την σχολική χρονιά 2011-2012 στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου, δεν είχε ορισθεί
ΥΣΕΦΕ και δεν πραγµατοποιήθηκε καµία εργαστηριακή δραστηριότητα. Οι
υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις ήταν ίδιες µε των Γενικών Λυκείων και δεν
ανταποκρίνονταν στην διδακτέα ύλη και στις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. Αναλυτικότερα:
Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Υπήρχαν πέντε (5) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική, τέσσερεις
(4) στη Χηµεία και τρεις (3) στη Βιολογία. Πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές
ασκήσεις σε έξι (6) ΕΠΑ.Λ. στη Φυσική µε 2.35 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο
και σε έξι (6) ΕΠΑ.Λ. στη Χηµεία µε 1.81 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο.
Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον 0.19 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική
και 0.22 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Χηµεία. ∆εν υπήρχαν τµήµατα
Βιολογίας στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
∆εν υπήρχαν τµήµατα Βιολογίας στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ούτε και τµήµατα
Κατεύθυνσης (Φυσική ΙΙ, Χηµεία ΙΙ και Βιολογία ΙΙ).
Από τις τρεις (3) υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στη Φυσική και τις τρεις
(3) στη Χηµεία, πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις στα επτά (7) ΕΠΑ.Λ.
στη Φυσική µε 1.79 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο και σε τρία (3) ΕΠΑ.Λ στη
Χηµεία µε 0.66 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο. Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον
0.76 εργ. ασκήσεις/τµήµα κατά µέσο όρο στη Φυσική και 0.20 εργ. ασκήσεις/τµήµα
κατά µέσο όρο στη Χηµεία.
Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
∆εν υπήρχαν τµήµατα Κατεύθυνσης (Φυσική ΙΙ, Χηµεία ΙΙ και Βιολογία ΙΙ).
Υπήρχε µία (1) υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στη Φυσική Ι και µία (1) στη
Βιολογία Ι. ∆εν πραγµατοποιήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ. η υποχρεωτική εργαστηριακή
άσκηση για την παρατήρηση φασµάτων. Πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον 1.00 εργ.
ασκήσεις/τµήµα στη Φυσική Ι σε ένα ΕΠΑ.Λ. Πραγµατοποιήθηκε σε ένα ΕΠΑ.Λ. η
υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στη Βιολογία Ι. και πραγµατοποιήθηκε επιπλέον
1.00 εργ. ασκήσεις/τµήµα στη Βιολογία Ι σε ένα άλλο ΕΠΑ.Λ.
Από τα ανωτέρω και τους αναλυτικούς πίνακες προκύπτει ότι:
1. Στη Φυσική: οι πέντε (5) υποχρεωτικές ασκήσεις, προσεγγίστηκαν µε 2.54
στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στο 75.0% των σχολείων, οι τρεις (3) υποχρεωτικές
εργαστηριακές ασκήσεις προσεγγίστηκαν µε 2.55 στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στο
87.5% των σχολείων και η µία (1) υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στη
Φυσική Ι προσεγγίστηκε µε 0.00 στην Γ΄ τάξη στο 100.0% των σχολείων.
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2. Στη Χηµεία: οι τέσσερεις (4) υποχρεωτικές ασκήσεις, προσεγγίστηκαν µε
2.03 στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στο 75.0% των σχολείων και οι τρεις (3) µε 0.86
στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ στο 37.5% των σχολείων.
3. Στη Βιολογία: Πραγµατοποιήθηκε σε
ένα ΕΠΑ.Λ. η υποχρεωτική
εργαστηριακή άσκηση στη Βιολογία Ι. και πραγµατοποιήθηκε επιπλέον 1.00
εργ. ασκήσεις/τµήµα στη Βιολογία Ι σε ένα άλλο ΕΠΑ.Λ.
3. Επιµορφωτικές Συναντήσεις (στο πλαίσιο διευθέτησης ωραρίου του κλ. ΠΕ04 για
τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις).
Είδος

Τόπος
διεξαγωγής

1. «Μέτρηση µήκους, εµβαδού,
όγκου» και «Μέτρηση βάρους,
µάζας και πυκνότητας», στο
κλασικό εργαστήριο και µε ΤΠΕ.
Εισηγητές: Ευγενία ΤσιτοπούλουΧριστοδουλίδη, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω και Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 17
2. «Ηλεκτροστατικές
αλληλεπιδράσεις», «Ο Νόµος του
Ohm», «Σύνδεση αντιστατών σε
σειρά», «Παράλληλη σύνδεση
αντιστατών» και «∆ιακοπή και
βραχυκύκλωµα».
Εισηγήτριες: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και Μαρία
Μαστοράκη, φυσικός, του 2ου
Γυµνασίου Περιστερίου.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 27
3. «Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας
και δύναµης», «Μελέτη
ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης
κίνησης», «Μελέτη και έλεγχος
της διατήρησης της µηχανικής
ενέργειας στην ελεύθερη πτώση
σώµατος» και «Ενηµέρωση για τον
«Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό
για την επιλογή στην 10η Ευρωπαϊκή
Ολυµπιάδα Επιστηµών - EUSO
2012»».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Ηµεροµηνία
διεξαγωγής –
∆ιάρκεια
11-10-2011,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

18-10-2011,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

2-11-2011,
11.00 – 14.00
του

Σε ποιους
απευθυνόταν
Στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4 που
διδάσκουν το µάθηµα
της Φυσικής στη Β΄
τάξη του Γυµνασίου
και εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της
Φυσικής στη Γ΄ τάξη του
Γυµνασίου και
εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα.
Στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4 που
διδάσκουν το µάθηµα
της Φυσικής στο
Λύκειο και στα ΕΠΑ.Λ.
και εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα.
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Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 20
4. «Μικροσκόπιο και χρήση του
στην παρατήρηση: φυτικών και
ζωϊκών κυττάρων, πρωτοζώων,
φυτικών και ζωϊκών ιστών και
χρωµοσωµάτων».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 10

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

15-11-2011,
11.00 – 14.00
του

5. «Μικροσκόπιο και χρήση του
στην παρατήρηση νωπών και
µονίµων παρασκευασµάτων».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 15

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

16-11-2011,
11.00 – 14.00
του

6. «Χηµικές αντιδράσεις και
ποιοτική ανάλυση ιόντων» και
«Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης
συγκέντρωσης – αραίωση
διαλυµάτων».
Εισηγητής: Χρηστάκης Αντωνίου,
χηµικός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 9

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

14-12-2011,
11.00 – 14.00
του

7. «Επίδραση των διαλυµάτων
οξέων στα µέταλλα», «Μέτρηση του
pH των διαλυµάτων ορισµένων
οξέων µε πεχαµετρικό χαρτί»,
«Βασικές ιδιότητες διαλυµάτων
καθηµερινής χρήσης» και
«∆ιαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

20-12-2011,
11.00 – 14.00
του

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της
Βιολογίας στην Α΄ και
Γ΄ Γυµνασίου,
εκπαιδευτικοί κλάδου
ΠΕ4, οι οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα καθώς
και εκπαιδευτικοί άλλων
κλάδων που διδάσκουν
το µάθηµα µε ανάθεση.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Βιολογίας
στο Λύκειο και στα
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική χρονιά
το σχετικό µάθηµα και
σε όλους τους
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Χηµείας
στην Α΄ Λυκείου και
στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.,
στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν διδάσκουν
την παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα και σε όλους
τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της
Χηµείας στη Γ΄ τάξη του
Γυµνασίου,
εκπαιδευτικούς
10
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από βάση και το αντίστροφο».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 9
8. «Κινητική θεωρία των αερίων –
Θερµοδυναµική».
Εισηγητής: Ιωάννης Γάτσιος,
φυσικός, τέως υπεύθυνος του
Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σµύρνης.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 6

9. «Μελέτη ορισµένων ιδιοτήτων
των υλικών», «Παρασκευή
διαλυµάτων και υπολογισµός της
περιεκτικότητας στα εκατό βάρος
προς βάρος (%w/w)»,
«Παρασκευή διαλυµάτων και
υπολογισµός της περιεκτικότητας
στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)»
και «∆ιαχωρισµός µιγµάτων».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 8
10. «Ενεργειακή µελέτη των
στοιχείων απλού ηλεκτρικού
κυκλώµατος DC µε πηγή, ωµικό
καταναλωτή και κινητήρα»,
«Μελέτη της χαρακτηριστικής
καµπύλης ηλεκτρικής πηγής και
ωµικού καταναλωτή» και «Τρόπος
λειτουργίας και πειράµατα
µε τις συσκευές: τροφοδοτικό
χαµηλών και υψηλών τάσεων,
συσκευή αποτύπωσης ηλεκτρικού
πεδίου και την σειρά ηλεκτρικών
εξαρτηµάτων».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

21-12-2011,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

24-1-2012,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

25-1-2012,
11.00 – 14.00
του

κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4 που
διδάσκουν το µάθηµα
της Φυσικής στην Β΄
Λυκείου Κατεύθυνση
και στην Β΄ τάξη
ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της
Χηµείας στη Β΄ τάξη του
Γυµνασίου,
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4 που
διδάσκουν το µάθηµα
της Φυσικής στην Α΄
και Β΄ Λυκείου Γενικής
Παιδείας και στην Α΄
και Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.,
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν διδάσκουν
την παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα και σε όλους
τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
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εκπαιδευτικών: 13
11. «Υπολογισµός θερµότητας
αντίδρασης», «Ταχύτητα αντίδρασης
και παράγοντες που την
επηρεάζουν» και «Αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής».
Εισηγητής: Χρηστάκης Αντωνίου,
χηµικός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 8

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

8-2-2012,
11.00 – 14.00
του

12. «Η σηµασία του φωτός για τη
φωτοσύνθεση», «Η µεταφορά
ουσιών στα φυτά», «Ανίχνευση
λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και
αµύλου σε τρόφιµα», «Αποµόνωση
νουκλεϊκών οξέων (DNA από
φυτικά κύτταρα)» και «Η επέµβαση
της τύχης στη δηµιουργία γαµετών».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 19

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

21-2-2012,
11.00 – 14.00
του

13. «Μετουσίωση των πρωτεϊνών»,
«∆ράση των ενζύµων»,
«Αποµόνωση νουκλεϊκών οξέων
(DNA από φυτικά κύτταρα)»,
«Αποµόνωση φωτοσυνθετικών
χρωστικών».
Εισηγητές: Ευγενία ΤσιτοπούλουΧριστοδουλίδη, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω και Μιχάλης Φιλιόγλου,
βιολόγος του 1ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 7

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

29-2-2012,
11.00 – 14.00
του

14. «Μελέτη της ευθύγραµµης
οµαλής κίνησης», «Νόµος του
Hooke», «Άνωση – Αρχή του
Αρχιµήδη», «Βαθµονόµηση
θερµοµέτρου» και «Βρασµός».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

13-3-2012,
11.00 – 14.00
του

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Χηµείας
στην Α΄ και Β΄Λυκείου
Κατευθύνσης και
στην Α΄ και Β΄τάξη
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4, οι οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της
Βιολογίας στην Α΄ και
Γ΄ Γυµνασίου,
εκπαιδευτικοί κλάδου
ΠΕ4, οι οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα καθώς
και εκπαιδευτικοί άλλων
κλάδων που διδάσκουν
το µάθηµα µε ανάθεση.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Βιολογίας
στο Λύκειο και στα
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική χρονιά
το σχετικό µάθηµα και
σε όλους τους
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Φυσικής
στη Β΄ τάξη του
Γυµνασίου,
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
12
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Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 10

15. Α. «Παρουσίαση Multilog: α)
Παρουσίαση αισθητήρων,
β) Παρουσίαση λογισµικού – λήψη
και επεξεργασία δεδοµένων» και
Β. «Εφαρµογές: α) Μελέτη
Γραµµικής Αρµονικής Ταλάντωσης
(Λήψη διαγραµµάτων F(t), y(t),
υπολογισµός D), β) Λήψη
διαγράµµατος τριβής, γ) Μελέτη
επαγωγικών φαινοµένων ( Επαγωγή,
αµοιβαία επαγωγή, Ν. Lenz)».
Εισηγητής: Γεώργιος Χρήστου,
φυσικός του 11ου ΓΕ.Λ.
Περιστερίου, πρώην υπεύθυνος
Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ευρυτανίας
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 10
16. «Παρασκευή και ιδιότητες
ρυθµιστικών διαλυµάτων» και
«Υπολογισµός της περιεκτικότητας
του ξιδιού σε οξικό οξύ στο κλασικό
εργαστήριο και µε την χρήση του
λογισµικού IrYdium».
Εισηγητές: Χρηστάκης Αντωνίου,
χηµικός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω
και Αναστασία Ράπτη, χηµικός του
2ου ΓΕ.Λ. Περιστερίου.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 10

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

14-3-2012,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

21-3-2012,
11.00 – 14.00
του

17. «Πειραµατικός έλεγχος των
νόµων του απλού εκκρεµούς»,
«Μελέτη κυµάτων», «∆ιάθλαση»,
«Συγκλίνοντες φακοί», «∆ιδασκαλία
της οπτικής µε εργαστηριακές
συσκευές καθηµερινής χρήσης» και
«Λογισµικό ΜΑΘΗΜΑ στην
διδασκαλία της οπτικής».
Εισηγήτρια: Ευγενία Τσιτοπούλου
- Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 16
18. «Παρασκευή και οξείδωση της
αιθανόλης», «Όξινος χαρακτήρας

Εργαστήριο
Φυσικών
Επιστηµών
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

27-3-2012,
11.00 – 14.00
του

Εργαστήριο
Φυσικών

4-4-2012,
11.00 – 14.00

οποίοι δεν διδάσκουν
την παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Φυσικής
στο Λύκειο και στα
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική χρονιά
το σχετικό µάθηµα και
σε όλους τους
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Χηµείας
στην Γ΄ Λυκείου
Κατευθύνση και
στα ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4, οι οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Φυσικής
στη Γ΄ τάξη του
Γυµνασίου,
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι
οποίοι δεν διδάσκουν
την παρούσα σχολική
χρονιά το σχετικό
µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
13

Έκθεση Δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ 2011-12

των καρβοξυλικών οξέων»,
Επιστηµών
«Παρασκευή σαπουνιού» και
Ε.Κ.Φ.Ε.
«Ονοµατολογία – Ισοµέρεια µε
Αιγάλεω
ΤΠΕ».
Εισηγητές: Χρηστάκης Αντωνίου,
χηµικός του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω
και Αναστασία Ράπτη, χηµικός του
2ου ΓΕ.Λ. Περιστερίου.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 17

του

ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Χηµείας
στην Α΄ και Β΄Λυκείου
Γενικής Παιδείας και
στην Α΄ και Β΄τάξη
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4, οι οποίοι δεν
διδάσκουν την παρούσα
σχολική χρονιά το
σχετικό µάθηµα και σε
όλους τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Σε όλες τις ανωτέρω ηµερίδες:
• ∆ιανεµήθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό σχετικό µε το θέµα της
ηµερίδας
• Εκτελέστηκαν όλα τα αντίστοιχα πειράµατα των εργαστηριακών οδηγών από
τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς σε µορφή µετωπικού εργαστηρίου
• Πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή από τους εισηγητές στη µεθοδολογία και στη
διδακτική των παρουσιαζοµένων πειραµάτων.
4. Επισκέψεις σε σχολεία
•

•

Μετά τις συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω, η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, µε τη σύµφωνη γνώµη του
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας και σε συνεργασία µε
τους ∆ιευθυντές, τους ΥΣΕΦΕ και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ4 των
εκπαιδευτικών µονάδων της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
προέβει στην ασφαλή µεταφορά του εξοπλισµού των εργαστηρίων
Φυσικών Επιστηµών του πρώην 3ου ΓΕ.Λ. Περιστερίου (δύο εργαστήρια
Φ.Ε.), του 2ου εργαστηρίου Φ.Ε. του πρώην 5ου ΓΕ.Λ. Περιστερίου και
του εργαστηρίου Φ.Ε. του πρώην Εσπερινού ΓΕ.Λ. Περιστερίου,
σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες στο Παράρτηµα 2. Τα σχολεία
στα οποία µεταφέρθηκε η επίπλωση και ο εξοπλισµός ανατέθηκε η
φύλαξή του και επετράπη η χρήση του µέχρι νεωτέρας αποφάσεως. Με
την µεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισµού σε σχολικές µονάδες που
δεν διέθεταν εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών (ΕΠΕΑΕΚ), όλα τα Γενικά
Λύκεια αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω έχουν εργαστηριακό
εξοπλισµό και τα Γυµνάσια εξοπλίστηκαν επαρκώς (όλα τα Γυµνάσια
αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω έχουν µικροσκόπια).
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της
(ΥΠ∆ΒΜΘ/Υ.Α. 68278/Γ7/3-7-2006 «Λειτουργία των Εργαστηριακών
Κέντρων Φυσικών Επιστηµών – Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων
των ΕΚΦΕ» (ΦΕΚ 998 τ. Β΄/ 26-7-2006)), εισηγήθηκε στον ∆ιευθυντή
Εκπαίδευσης της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας και µε την έγκρισή του, προέβη στην
κατανοµή εργαστηριακού εξοπλισµού σε εκπαιδευτικές µονάδες
αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, σύµφωνα µε τους πίνακες του
Παραρτήµατος 2 (φάκελλος: πρώην ΕΠΛ). Ο εξοπλισµός προερχόταν από το
πρώην Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αιγάλεω (νυν 6ο ΓΕΛ Αιγάλεω) και
14
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

παρέµενε αναξιοποίητος από το έτος κατάργησης των Ενιαίων Πολυκλαδικών
Λυκείων.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, σε συνεργασία µε τους ΥΣΕΦΕ, έκανε
απογραφή όλου του εργαστηριακού εξοπλισµού των Γυµνασίων, ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω κάλυπτε τον Σεπτέµβριο και τον
Οκτώβριο 2011 επιµορφωτικά και καθοδηγητικά όλα τα σχολεία της Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας, έως ότου ορισθεί υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων
Αναργύρων.
Επισκέψεις εκπαιδευτικών (Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης)
στο Ε.Κ.Φ.Ε. για δανεισµό από το Ε.Κ.Φ.Ε. εργαστηριακών οργάνων
(Φυσικής και µικροσκοπίων) για πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
στα σχολεία. Την σχολική χρονιά 2011-2012 υπάρχουν οκτώ (8) πρωτόκολλα
δανεισµού για χρήση και επιστροφή στο αρχείο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Επισκέψεις εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. για συµβουλές λειτουργίας
εργαστηριακών οργάνων ή πειραµάτων, που έγιναν σε παλαιότερες ηµερίδες
του Ε.Κ.Φ.Ε. (π.χ. συσκευή κυµάτων, τροφοδοτικό κ.τ.λ.) για
πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στα σχολεία. Την σχολική χρονιά
2011-2012 έχουν καταγραφεί στο βιβλίο – ηµερολόγιο που τηρείται από την
υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω εκατόν είκοσι εννέα (129) επισκέψεις
εκπαιδευτικών.
Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω έκανε
εκατόν εξήντα τρεις (163) επισκέψεις σε σχολικά εργαστήρια της Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και συνεργάστηκε µε τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς
ΠΕ4 για θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Όλες οι επισκέψεις της
υπεύθυνης του Ε.Κ.Φ.Ε., καθώς και οι δραστηριότητες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκειά τους, είναι καταγραµµένες στο βιβλίο
– ηµερολόγιο που τηρείται από την υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω παρασκεύασε και ανασυσκεύασε 43470
ml χηµικών αντιδραστηρίων (σε πλαστικά σταγονοµετρικά φιαλίδια των 50ml
και 100ml), καθώς και 31849g στερεών χηµικών αντιδραστηρίων για τα
σχολεία της περιοχής ευθύνης του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω συνεχίζει την συγκέντρωση και
αποκατάσταση καταστραµένων ή εκτός λειτουργίας οργάνων και συσκευών
από τα σχολικά εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών της Γ΄ ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, µε στόχο την δηµιουργία µόνιµης
Έκθεσης – Μουσείου Φυσικών Επιστηµών.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω συνεχίζει την συλλογή των επικίνδυνων
χηµικών αντιδραστηρίων από τα σχολεία της περιοχής ευθύνης της. Τα
αντιδραστήρια αυτά φυλλάσονται προς το παρόν στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, έως
ότου βρεθεί επαρκής χρηµατοδότηση για την καταστροφή τους µε ασφαλή
τρόπο, σύµφωνο µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. έστειλλε πίνακες και συγκέντρωσε τα στοιχεία που
απέστειλλαν οι Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., για τον προγραµµατισµό των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2011-2012,
στα Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω.
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5. Σεµινάρια /Ηµερίδες που έχουν διοργανωθεί ή είχε οργανωτική συµµετοχή το
Ε.Κ.Φ.Ε.
Σεµινάριο / Ηµερίδα/
Επιµορφωτική συνάντηση

Τόπος
διεξαγωγής

Ηµεροµηνία
διεξαγωγής –
∆ιάρκεια
21-9-2011,
11.00 – 14.00

Σε ποιους απευθυνόταν

1. «Ενηµέρωση και συζήτηση
πάνω στο νέο Πρόγραµµα
Σπουδών Φυσικής της Α΄
Λυκείου».
Εισηγητής: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 25
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
2. «Ενηµέρωση και συζήτηση
πάνω στο νέο Πρόγραµµα
Σπουδών Χηµείας της Α΄
Λυκείου».
Εισηγητής: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 25
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
3. «Οι ερευνητικές εργασίες
στο Λύκειο και η διαχείρισή
τους».
Εισηγητής: Θεόδωρος
Ορεινός, τ. Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 38
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

28-9-2011,
11.00 – 14.00

Στους εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4 που
διδάσκουν στα ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ.

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

12-10-2011,
11.00 – 14.00

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν στα
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν στα
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
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∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
4. Πρώτο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 20
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
5. ∆εύτερο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 13
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
6. Τρίτο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 10
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,

1-11-2011,
Εργαστήριο
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου

Εργαστήριο
13-12-2011,
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου

Εργαστήριο
10-1-2012,
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου
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Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
7. «Το νέο Πρόγραµµα
Σπουδών Βιολογίας της Α΄
Λυκείου».
Εισηγητής: Θεόδωρος
Ορεινός, τ. Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 8
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
8. Τέταρτο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 5
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
9. Πέµπτο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 7
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
10. «Αλληλοδιδακτική στο
Κεφάλαιο της Εξέλιξης

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

11-1-2012,
11.00 – 14.00

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν στα
ΓΕ.Λ.

7-2-2012,
Εργαστήριο
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου

Εργαστήριο
6-3-2012,
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου

7-3-2012,
11.00 – 14.00
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(Βιολογία Γεν. Παιδείας
Γ΄Λυκείου)» και «Η
διδασκαλία της εξέλιξης».
Εισηγητές: Χριστίνα
Παπαζήση, Σχολική
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Θεόδωρος
Ορεινός, τ. Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4.
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 26
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
Στέφανος Ντούλας, υπεύθυνος
Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων
και Χριστίνα Παπαζήση,
Σχολική Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
11. «Τα µαθηµατικά της
σχολικής φυσικής».
Εισηγητής: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 19
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
12. Έκτο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation».
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 5
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.

Αιγάλεω

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

ΠΕ4 που διδάσκουν το
µάθηµα της Βιολογίας
στο Λύκειο και στα
ΕΠΑ.Λ., στους
εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4, οι οποίοι
δεν διδάσκουν την
παρούσα σχολική χρονιά
το σχετικό µάθηµα και
σε όλους τους
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

28-3-2012,
11.00 – 14.00

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν στα
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Εργαστήριο
3-4-2012,
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου
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13. Έβδοµο σεµινάριο:
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε
το λογισµικό Easy Java
Simulation»٭.
Εισηγητής: Αθανάσιος
Γεράγγελος, φυσικός, του 13ου
Γυµνασίου Περιστερίου
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 7
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,
υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
14. «Θέµατα εξετάσεων στις
Φυσικές Επιστήµες».
Εισηγητής: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 29
Οργάνωση: Νικόλαος
Κανδεράκης, Σχολικός
Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄ ∆/νσης
∆.Ε. Αθήνας και Ευγενία
Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.
15. «Επιµορφωτικά σεµινάρια
στην Ελληνική γλώσσα για
καθηγητές ΠΕ4-01 στο
CERN»
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 38
Οργάνωση: Τµήµα Εκπαίδευσης του CERN και Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω.
16. «Επιµορφωτικά σεµινάρια
στην Ελληνική γλώσσα για
καθηγητές ΠΕ4-01 στο
CERN»
Αριθµός συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών: 38
Οργάνωση: Τµήµα Εκπαίδευσης του CERN και Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω.

Εργαστήριο
8-5-2012,
Φυσικών
11.00 – 14.00
Επιστηµών του
Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

Σε όλους τους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 µε γνώσεις ΤΠΕ Α΄
επιπέδου

Αµφιθέατρο
του Ε.Κ.Φ.Ε.
Αιγάλεω

15-5-2012,
11.00 – 14.00

Στους
εκπαιδευτικούς κλάδου
ΠΕ4 που διδάσκουν στα
Γυµνάσια

Στις εγκαταστάσεις του
CERN στη
Γενεύη

19 – 8 – 2012
έως
22 – 8 – 2012

Σε 38 εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4-01 όλης της
χώρας

Στις εγκαταστάσεις του
CERN στη
Γενεύη

21 – 8 – 2012
έως
24 – 8 – 2012

Σε 38 εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ4-01 όλης της
χώρας
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٭Τα σεµινάρια: «Εκµάθηση δηµιουργίας µικροεφαρµογών (applet) µε το λογισµικό
Easy Java Simulation» ολοκλήρωσαν επιτυχώς οκτώ εκπαιδευτικοί.
6. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο είχε συµµετοχή το ΕΚΦΕ.
Α. Στις επιµορφωτικές ηµερίδες του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω δόθηκε στους
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς το κάτωθι διδακτικό υλικό:
Τίτλος

Είδος (cd/dvd,βιβλίο,
περιοδικό κ.λ.π.)
1. Ε. Τσιτοπούλου: «Οργάνωση και ασφάλεια σχολικού εργαστηρίου Βιβλίο, σελ. 55
Φυσικών Επιστηµών. – Η συγκρότηση οµάδων εργασίας στο
εργαστήριο».
2. Ε. Γ. Τσιτοπούλου, Ν. Σ. Παπασταµατίου: «Ανίχνευση των
Πρακτικά 1ου
στάσεων, των ενδιαφερόντων και των προτάσεων των µαθητών της Πανελλήνιου
Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου στην εργαστηριακή άσκηση Φυσικής στο 10ο συνέδριου µε θέµα:
«∆ιδακτική των
Γυµνάσιο Ιλίου».
Φυσικών Επιστηµών
και Εφαρµογή των
Νέων Τεχνολογιών
στην Εκπαίδευση»,
Θεσσαλονίκη, 1998,
σελ. 6.
3. Ι. Φιορεντίνος, Ε. Τσιτοπούλου, Α. Πανόπουλος: «∆ιάθλαση του Σηµειώσεις, σελ. 3
φωτός: Από την αρχή του Fermat στο νόµο του Snell».
4. Ι. Φιορεντίνος, Ε. Τσιτοπούλου, Α. Πανόπουλος: «Σύντοµη
Σηµειώσεις, σελ. 9
Ιστορία της Οπτικής».
5. Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Φιορεντίνος, Α. Πανόπουλος: «Σηµειώσεις µε Σηµειώσεις, σελ. 13
παρατηρήσεις και επεξεργασία της εργαστηριακής άσκησης
Φυσικής, Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: «Μέτρηση της
επιτάχυνσης της βαρύτητας µε τη µέθοδο του απλού εκκρεµούς»».
6. Α. Ανδριανός, Ε. Τσιτοπούλου, Ν. ∆αµιανός: «Απλή
Σηµειώσεις, σελ. 2
αρµονική ταλάντωση – Μελέτη ταλάντωσης ελατηρίου».
7. Α. Ανδριανός, Ε. Τσιτοπούλου: «Ο καταγραφέας δεδοµένων Σηµειώσεις, σελ. 11
multilog – Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση µε χρήση
multilog».
8. Α. Ανδριανός, Ε. Τσιτοπούλου, Ν. ∆αµιανός: «Ενεργειακή µελέτη Σηµειώσεις, σελ. 2
των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος DC µε πηγή, ωµικό
καταναλωτή και κινητήρα».
9. Α. Ανδριανός, Ε. Τσιτοπούλου, Ν. ∆αµιανός: «Μελέτη της
Σηµειώσεις, σελ. 2
χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωµικού
καταναλωτή».
10. Ε. Τσιτοπούλου: «Βραχυκύκλωµα – Χρησιµότητα ασφαλειών». Σηµειώσεις, σελ. 1
11. Ε. Τσιτοπούλου: «Σκοτεινός θάλαµος («Φωτογραφική
Σηµειώσεις, σελ. 2
µηχανή»).
12. Ι. Γάτσιος, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος: «∆ιερεύνηση του Σηµειώσεις, σελ. 4
φαινοµένου της συµπεριφοράς σωµάτων που δέχονται µόνο την
επίδραση της γης. Ταυτοποίηση µιάς κίνησης», προκριµατικός
διαγωνισµός για την επιλογή στη EUSO 2009 στη Φυσική.
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13. Ε. Τσιτοπούλου: «Βρασµός – Βαθµονόµηση θερµοµέτρου µε το Σηµειώσεις, σελ. 8
λογισµικό «Υπέροχο ταξίδι στον κόσµο της Φυσικής»».
14. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Φιορεντίνος: «Σηµειώσεις µε Σηµειώσεις, σελ. 2
παρατηρήσεις και επεξεργασία των εργαστηριακών ασκήσεων:
Μελέτη των ιδιοτήτων των οξέων και Μελέτη των ιδιοτήτων των
Βάσεων στη Χηµεία της Γ΄ Γυµνασίου».
15. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Φιορεντίνος: «Οδηγίες για
Σηµειώσεις, σελ. 3
την παρασκευή διαλυµάτων 1Μ και 0,1Μ υδροχλωρικού οξέος,
υδροξειδίου του νατρίου και οξικού οξέος και προτάσεις αξιοποίησής
τους στη διδακτική πράξη».
16. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Φιορεντίνος: «Σηµειώσεις µε Σηµειώσεις, σελ. 3
παρατηρήσεις και επεξεργασία των εργαστηριακών ασκήσεων:
Παρασκευές διαλυµάτων ορισµένης περιεκτικότητας, Μίγµατα –
Παρασκευές και διαχωρισµοί και Μελέτη της χηµικής αντίδρασης
στη Χηµεία της Β΄ Γυµνασίου».
17. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Φιορεντίνος: «Σηµειώσεις
Σηµειώσεις, σελ. 2
µε παρατηρήσεις και επεξεργασία των εργαστηριακών ασκήσεων
στη: Μελέτη των χηµικών αντιδράσεων στη Χηµεία της Α΄
Λυκείου».
18. Ν. ∆αµιανός, Ε. Τσιτοπούλου, Α. Ανδριανός: «Ποιότητα
Σηµειώσεις, σελ. 2
ελαιολάδου».
19. Ν. ∆αµιανός, Ε. Τσιτοπούλου, Α. Ανδριανός: «Οξείδωση
Σηµειώσεις, σελ. 1
αλκοολών – ∆ιάκριση των αλκοολών σε πρωτοταγείς,
δευτεροταγείς και τριτοταγείς».
20. Ν. ∆αµιανός, Ε. Τσιτοπούλου, Α. Ανδριανός: «Οξείδωση
Σηµειώσεις, σελ. 1
αλδεϋδών – ∆ιάκριση σακχάρων σε ανάγοντα και µη».
21. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Παράγοντες που
Σηµειώσεις, σελ. 2
επηρεάζουν την θέση της χηµικής ισορροπίας».
22. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Παρασκευή και ιδιότητες
Σηµειώσεις, σελ. 2
ρυθµιστικών διαλυµάτων».
23. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Παρασκευή σαπουνιού».
Σηµειώσεις, σελ. 1
24. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Μέτρηση της ταχύτητας
Σηµειώσεις, σελ. 6
αντίδρασης και παράγοντες που επηρεάζουν την θέση της χηµικής
ισορροπίας».
25. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Αλκοολική ζύµωση –
Σηµειώσεις, σελ. 1
Παραγωγή αιθανόλης».
26. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Αντιδράσεις
Σηµειώσεις, σελ. 1
οξειδοαναγωγής».
27. Α. Πανόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Προσδιορισµός ολικής
Σηµειώσεις, σελ. 2
οξύτητας σε οίνους – Προσδιορισµός ολικής οξύτητας σε έλαια».
28. Α. Πανόπουλος: «Στοιχειοµετρία».
Σηµειώσεις, σελ. 1
29. Α. Πανόπουλος, Σ. Αβραµιώτης: «Χρωµατογραφία χάρτου».
Σηµειώσεις, σελ. 2
30. Ε. Τσιτοπούλου: «Η χρήση των χρωστικών στη Βιολογία».
Σηµειώσεις, σελ.1
31. Ε. Τσιτοπούλου: «Ψαρεύοντας (αποµόνωση) DNA».
Σηµειώσεις, σελ.1
32. Γ. Χαλκιόπουλος, Ε. Τσιτοπούλου: «Θέµατα Πανελλήνιου
Σηµειώσεις, σελ.4
διαγωνισµού για την επιλογή στη EUSO 2009 στη Βιολογία».
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Β. Στις επιµορφωτικές ηµερίδες του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω δόθηκε επιπλέον στους
συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς το κάτωθι διδακτικό υλικό:
1. Κ. Χριστοδουλίδης: «Ανάλυση και παρουσίαση πειραµατικών
αποτελεσµάτων», από τις «Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής», τόµος 1,
ΕΜΠ, εκδ. Συµµετρία, Αθήνα, 1994, σελ. 50.
2. Κ. Χριστοδουλίδης: «Εισαγωγή στην Οπτική», σηµειώσεις από «3ο ΠΕΚ
Αθηνών», Αθήνα, 1997, σελ. 25.
3. Φυσική Α΄ Ενιαίου Λυκείου: «∆ιαστηµόµετρο – Μικρόµετρο», εκδ.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού – ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης –
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, Λευκωσία – Κύπρος, 1995, σελ. 7.
4. Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής, Β΄ Γυµνασίου: «Μέτρηση µάζας –
Ζυγοί», εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1998, σελ. 4.
5. Ν. Σ. Παπασταµατίου: «∆ιαγράµµατα λουρίδων και υπολογισµός της
ταχύτητας και επιτάχυνσης» από το «Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής,
Γ΄ Γυµνασίου», εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1996, σελ.2.
6. Ν. Σ. Παπασταµατίου: «Όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων και τρόπος
σύνδεσης», από το «Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Γ΄ Γυµνασίου»,
εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1996, σελ. 4.
7. Σηµειώσεις µε θέµα: «Περιγραφή – Λειτουργία – Πειράµατα µε την
ηλεκτροστατική µηχανή Whimshurst», σελ. 11.
8. Φυσική Β΄ Γυµνασίου: «Παράρτηµα: Πειραµατικές κατασκευές µε απλά
µέσα», εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1998, σελ. 2.
9. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: «Η δοµή του DNA», από το επιµορφωτικό
σεµινάριο µε θέµα: «Τεχνολογίες Αιχµής στις Βιοεπιστήµες», Αθήνα, 2628 Ιουνίου 2006, σελ. 3.
10. Μ. Φιλιόγλου, Μ. Ρεκατσίνα – Μπελοούσοβα: «Αποµόνωση
φωτοσυνθετικών χρωστικών», σελ. 2.
11. Εργαστηριακές ασκήσεις Χηµείας Α΄ Ενιαίου Λυκείου: «Εύρεση pH
διαλύµατος µε δείκτες και µε pH-µετρικό χαρτί» (Εργαστηριακή άσκηση
5), εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 1998, σελ. 3.
12. «Πραγµατοποίηση µετασχηµατιστή για ύψωση τάσεως και για
υποβιβασµό
τάσεως»,
«Αµοιβαία
επαγωγή»,
«Νόµος
της
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής», «Επίδειξη του φαινοµένου της
αυτεπαγωγής»,
«Συσκευή
δακτυλίων
που
αναπηδούν»
και
«Αισθητοποίηση της έννοιας του κύµατος. Εγκάρσια και διαµήκη
κύµατα», από Ι. Μπουρούτη: «Πειράµατα Φυσικής», τόµος 2, ΟΕ∆Β,
Αθήνα, 1993, σελ. 9.
13. Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Γ΄ Γυµνασίου: «Μελέτη των µηχανικών
κυµάτων», εκδ. ΟΕ∆Β, Αθήνα, 2001, σελ. 6.
14. Συλλογικό (Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σµύρνης): «Οι νόµοι των αερίων (ισόθερµη,
ισόχωρη και ισοβαρής µεταβολή)», σελ. 13.
15. Χ. Αντωνίου, Α. Ράπτη: «Παρασκευή και µελέτη ιδιοτήτων ρυθµιστικών
διαλυµάτων», σελ. 2
16. Α. Ράπτη: «Ισοµέρεια υδρογοναθράκων µε το πρόγραµµα Isomerix3D»,
σελ. 8
17. Μ. Φιλιόγλου: «Αποµόνωση DNA από φυτικά κύτταρα», σελ. 2.
18. Α. Ράπτη: «Αποµόνωση DNA από φυτικά κύτταρα», σελ. 2.
19. Α. Πανόπουλος, Α. Ράπτη: «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης
συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυµάτων», σελ. 3.
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20. Ι. Γάτσιος, Κ. Παπαµιχάλης: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού για την
επιλογή στη EUSO 2009 στη Φυσική», σελ. 7.
21. Γ. Κατσιγιάννης, Ν. Ρούµελης: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού για
την επιλογή στη EUSO 2009 στη Χηµεία», σελ. 7.
22. Ι. Γάτσιος, Κ. Παπαµιχάλης: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού για την
επιλογή στη EUSO 2010 στη Φυσική», σελ. 7.
23. Λ. Τζιανουδάκης, Ρ. Μοσχοχωρίτου: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού
για την επιλογή στη EUSO 2010 στη Χηµεία», σελ. 6.
24. Γ. Χαλκιόπουλος, Α. Ζευγουλά: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού για
την επιλογή στη EUSO 2010 στη Βιολογία», σελ. 3.
25. Ι. Γάτσιος, Κ. Παπαµιχάλης: «Θέµατα Πανελλήνιου διαγωνισµού για την
επιλογή στη EUSO 2012 στη Φυσική», σελ. 5.
26. Χ. ∆έδες: «Άνωση», Επιµορφωτικό υλικό του ΜΠΕ – Τόµος Β: Ειδικό
µέρος, κλάδος ΠΕ04, Π.Ι., σελ. 14.
27. Α. Γεράγγελος: «Γνωριµία µε το λογισµικό Easy Java Simulation», σελ.
11.
28. Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 5:
κλάδος ΠΕ04 – ΕΑΙΤΥ – Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ):
«Η µελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης στο λογισµικό
«Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»», σελ. 8.
29. Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 5:
κλάδος ΠΕ04 – ΕΑΙΤΥ – Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ):
«Λαµπάκια σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο ταξίδι
στον κόσµο της Φυσικής»», σελ. 13.
30. Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 5:
κλάδος ΠΕ04 – ΕΑΙΤΥ – Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ):
«Η αναπαραγωγή στους µονοκύτταρους οργανισµούς, στα φυτά και στα
ζώα µε το λογισµικό «Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυµνασίου»», σελ. 11.
31. Σηµειώσεις ΕΚΦΕ-∆Σ∆Ε/ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Εργονοµική διευθέτηση του
εργαστηρίου Φυσικών
Επιστηµών του Ενιαίου Λυκείου», σελ. 15.
32. Σηµειώσεις ΕΚΦΕ-∆Σ∆Ε/ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Η οργανοθήκη της οµάδας
µαθητών στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών του Ενιαίου Λυκείου»,
σελ. 15.
33. Κατάλογος όλων των εταιρειών κατασκευής, εµπορίας και επισκευής
Εποπτικών Μέσων ∆ιδασκαλίας, καθώς και πηγές προµήθειας
αναλώσιµων (επιµέλεια: Ε. Τσιτοπούλου).
34. Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω παρήγαγε και διένειµε CD σε
εκπαιδευτικούς της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. µε διδακτικό υλικό
Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας.
Γ. Επιµορφωτικό υλικό
•

•

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του όλα τα κυκλοφορούντα CD του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
µε το βιβλίο του καθηγητή όλων των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του όλα τα κυκλοφορούντα CD των έργων «Κίρκης» και
«Οδύσσειας», π.χ. Interactive Physics 2005, Chemistry Set, κ.λ.π. όλων των
µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του βιντεοταινίες και DVD της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης, µε
θέµατα: «Φύση – Περιβάλλον – Οικολογία», «Οικολογία: Η τρύπα του
όζοντος...», «Οικολογία – Περιβάλλον: Το φυσικό αέριο στα αυτοκίνητα...»,
«Οικολογία – Περιβάλλον: Φως στο νέφος της Αθήνας», «Οικολογία 2»,
«Επαγωγή», «Φυσική: Κύµατα – Φως», «...Φυσικά» και «∆ιαβίωση στη Φύση –
Κινητή Τηλεφωνία».
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του µεταγλωτισµένη στα Ελληνικά βιντεοταινία του CERN µε
θέµατα: «Η ζωή ενός πειράµατος», «Επιστροφή στη δηµιουργία», «Η µηχανή του
χρόνου», «Υπόγεια αστέρια» και «Οι δυνάµεις του δέκα».
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του διδακτικό υλικό για την Αστρονοµία σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ESA).
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε θέµα: «Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τα
Στοιχειώδη Σωµατίδια και δεν τολµούσατε να τα ρωτήσετε» (Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις ΕΜΠ).
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε θέµα: «Hands on Particle Physics», εκδ. European
Particle Physics Outreach Group (EPOG).
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε θέµα: «Sci-Tech: Couldn’t be without it!», εκδ.
CERN, 2002.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε θέµα: «Fusion: an energy option for the future»,
εκδ. EFDA, 2005.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε θέµα: «Exploring the solar system», εκδ. British
Council, 2005.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το CD µε τα θέµατα του Pisa, εκδ. ΚΕΕ, 2005.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το DVD: «Φυσικής Περίπλους», εκδ. ΕΙΕ, 2007.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και δανείζει για αντιγραφή από τα σχολεία της
περιοχής ευθύνης του το DVD: «Συλλογή εργασιών – εφαρµογών MBL – ΣΣΛΑ
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», εκδ. ΠΑΝΕΚΦΕ, 2010.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και διανέµει στις εκπαιδευτικές µονάδες της
αρµοδιότητάς του κατάλογο όλων των εταιρειών κατασκευής, εµπορίας και
επισκευής Εποπτικών Μέσων ∆ιδασκαλίας, καθώς και πηγές προµήθειας
αναλώσιµων.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω διαθέτει και διανέµει στις εκπαιδευτικές µονάδες της
αρµοδιότητάς του κωδικοποιηµένο σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα όργανα του
«Κατάλογος Οργάνων και Συσκευών Εργαστηρίου των Φυσικών Επιστηµών»,
εκδ. Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα, 2002.
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7. ∆ιαγωνισµοί που έχουν διοργανωθεί ή είχε διοργανωτική συµµετοχή το ΕΚΦΕ.
Τίτλος

Συµµετοχή
(ποιοι συµµετείχαν)
1. Προκριµατική φάση του τοπικού
Α. 6ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω
«Πανελληνίου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού Β. 7ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου
για την επιλογή στην 10η Ευρωπαϊκή
Γ. 2ο ΓΕ.Λ. Χαϊδαρίου
Ολυµπιάδα Επιστηµών - EUSO 2012» ∆. 3ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης
2. «7η Έκθεση Φυσικών Επιστηµών και 298 µαθητές και 26
Τεχνολογίας» στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
εκπαιδευτικοί των σχολείων:
1. Πειραµατικό ΓΕ.Λ.
Αγίων Αναργύρων
2. 6ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω
3. 2ο Γυµνάσιο Αιγάλεω
4. 4ο Γυµνάσιο Αιγάλεω
5. 5ο Γυµνάσιο Αιγάλεω
6. 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω
7. 1ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω
8. 2ο Γυµνάσιο Περιστερίου
9. 3ο Γυµνάσιο Περιστερίου
10. 5ο Γυµνάσιο
Περιστερίου και
11. 1ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου

∆ιακρίσεις
(αν υπάρχουν)
7ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου και 3ο ΓΕ.Λ.
Πετρούπολης
∆εν υπήρχαν
∆ιακρίσεις

8. Συνεργασίες του ΕΚΦΕ µε άλλους φορείς µε επιστηµονικό/εκπαιδευτικό σκοπό.
Φορείς που συνεργάστηκαν
Ηµεροµηνία / ∆ιάρκεια
1. «Μείζον Πρόγραµµα
22-6-2011 έως 3-12-2011
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» - Π.Ι.

2. Τµήµα Εκπαίδευσης του CERN
3. Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οι
Φυσικές Επιστήµες στο ΠροσκήνιοΕυρώπη»
4. ∆ιεθνής Συντονιστική Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οι
Φυσικές Επιστήµες στο ΠροσκήνιοΕυρώπη»

Από το 2008 έως σήµερα
Από το 2002 έως σήµερα

Από το 2002 έως σήµερα

Τόπος
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
έχει ορισθεί ως
Επιµορφωτικό Κέντρο
για την διεξαγωγή της
πιλοτικής φάσης του
«Μείζονος
Προγράµµατος
Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ4» (απόφαση
Περιφερειακού
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης
Αττικής µε αριθµ. πρωτ.:
9107/25-5-2011).
Γενεύη
Αιγάλεω

Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερµανία, ∆ανία,
Ελβετία, Ελλάδα,
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5. CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο
Από το 2002 έως σήµερα
Φυσικής Σωµατιδίων),
ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός
∆ιαστήµατος),
ESO (Ευρωπαϊκό Νότιο
Αστεροσκοπείο),
EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας),
EFDA-JET (Ευρωπαϊκό Σύµφωνο
Ανάπτυξης της Σύντηξης),
ESRF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ακτινοβολίας Σύγχροτρο) και
ILL (Ινστιτούτο Laue-Langevin).
6. ΠΑΝΕΚΦΕ και ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
8-9-2011
Οργανωτική Επιτροπή επιµορφωτικής
ηµερίδας µε θέµα: «Η διδασκαλία της
Αστρονοµίας στο Λύκειο. Προτάσεις
– Προοπτικές».

Ηνωµένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Ισπανία,
Ιταλία, Κύπρος,
Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα,
Νορβηγία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουµανία,
Σλοβακία, Σλοβενία,
Σουηδία, Τσεχία,
Φιλανδία και ο Καναδάς
Γαλλία, Γερµανία,
Ελβετία, Ελλάδα,
Ολλανδία

Συνεδριακό κέντρο
Κάρολος Παπούλιας του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

9. Συµµετοχή του Υπεύθυνου ή των συνεργατών του ΕΚΦΕ σε επιµορφωτικές
συναντήσεις (συνέδρια, ηµερίδες, κλπ)
Ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα
1. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
2. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
3. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

4. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

Τίτλος επιµορφωτικής συνάντησης
«Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών» - β΄ τριήµερο
Οργάνωση: Π.Ι.
«Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών» - γ΄ τριήµερο
Οργάνωση: Π.Ι.
«Σενάρια διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστηµών»
Οργάνωση: Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
«Εκµάθηση δηµιουργίας
µικροεφαρµογών (applet) µε το
λογισµικό Easy Java Simulation».
Οργάνωση: Ευγενία
Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη,

Τόπος
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
7-9-2012, 8-9-2012
και 9-9-2012
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
2-12-2012 και
3-12-2012
17ο Γυµνάσιο
Περιστερίου,
25-10-2011

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
1-11-2011 έως
8-5-2012
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4. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

5. Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
και Νικόλαος Κανδεράκης,
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4 Γ΄
∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
«Βράβευση µαθητών του
«Πανελληνίου Μαθητικού
∆ιαγωνισµού για την 10η
Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2012»»
Οργάνωση: ΠΑΝΕΚΦΕ – Ίδρυµα
Ευγενίδη
«Η πειραµατική προσέγγιση των
Φυσικών Επιστηµών στην Ελλάδα:
τα Ε.Κ.Φ.Ε. στο προσκήνιο»
Οργάνωση: ΠΑΝΕΚΦΕ – Ίδρυµα
Ευγενίδη

Ίδρυµα Ευγενίδη,
22-1-2012

Ίδρυµα Ευγενίδη,
21-6-2012

10. Συµµετοχή σε διαγωνισµούς Φυσικών Επιστηµών σχολείων / µαθητών σχολείων
αρµοδιότητας του ΕΚΦΕ.
Τίτλος διαγωνισµού

Συµµετοχή (σχολείο ή
ονοµατεπώνυµο µαθητών)
1. «Πανελλήνιος Μαθητικός
7ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου και
∆ιαγωνισµός για την επιλογή στην 3ο ΓΕ.Λ. Πετρούπολης
Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών
EUSO 2012»

∆ιάκριση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

11. Άλλες ∆ραστηριότητες
•

Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και υπεύθυνη της Ελληνικής
Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Οι Φυσικές
Επιστήµες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» διοργανώνει τους «7ους Πανελλήνιους
Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών µε θέµα:
«Ξεπερνώντας τα σύνορα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών»
(«Crossing Borders in Science Teaching»)» µε συµµετοχή εκπαιδευτικών και
µαθητών ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλων των
σχολείων της χώρας, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2012, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
βάσει της αρ. πρωτ. 52878/Γ2/10-5-2012 εγκυκλίου του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. Οι «7οι
Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών»
είναι υπό την αιγίδα του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. (αρ. πρωτ. 53980/Γ2/14-5-2012). Οι
νικητές των «7ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραµάτων
Φυσικών Επιστηµών» και η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω θα συµµετέχουν
µε τις κατασκευές τους και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό
φεστιβάλ, που θα γίνει 25 έως 28 Απριλίου 2013, στις SŁUBICE (Πολωνία) –
Frankfurt (Oder) (Γερµανία), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Πολωνικής
∆ηµοκρατίας Bronisław Komorowski και του Προέδρου της Γερµανικής
∆ηµοκρατίας Joachim Gauck. Στο φεστιβάλ θα συµµετέχουν τριακόσιοι
πενήντα (350) εκπαιδευτικοί από είκοσι επτά (27) Ευρωπαϊκές χώρες. Έως
σήµερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις πέντε από τις έξι διοργανώσεις του
προγράµµατος.
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•

•

•

•

•

•

Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω ήταν µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής
Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Πράξης «Θεσµός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» στους άξονες προτεραιότητας
1, 2 και 3, Οριζόντια Πράξη, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» για το σχολικό έτος εφαρµογής 20112012 (απόφαση Γενικού Γραµµατέα Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε αριθµ. πρωτ.: 4947/3004-2012).
Στην καθηµερινή λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. αναφέρεται η άψογη συνεργασία
της υπεύθυνης του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω µε όλους τους διοικητικούς παράγοντες
(Γραφείο Υπουργού Παιδείας, ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Γραφείο Εργαστηρίων, ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε.
Αθήνας,
Σχολικούς Συµβούλους, υπευθύνους όλων των Ε.Κ.Φ.Ε.,
υπευθύνους ΠΛΗΝΕΤ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά., ∆ιεύθυνση
Παιδείας Νοµαρχίας Αθηνών και Αντιδηµάρχους για θέµατα Παιδείας των
οκτώ ∆ήµων της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας, ∆ιευθυντές σχολείων και
εκπαιδευτικούς).
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω συνεργάστηκε µε τον Σχολικό Σύµβουλο
ΠΕ4 της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας κ. Ν. Κανδεράκη για τον καθορισµό των
ηµερών του δίωρου διδασκαλίας στο ωράριο των ΠΕ4 για την επιµόρφωσή
τους από τα Ε.Κ.Φ.Ε. της Γ΄ ∆/νσης ∆.Ε. Αθήνας.
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω συνεχίζει τον εµπλουτισµό της
βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω µε βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά και
εκπαιδευτικά CD/DVD.
Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω ενηµερώνει εγγράφως τους εκπαιδευτικούς ΠΕ4 για
τους Πανελλήνιους και ∆ιεθνείς διαγωνισµούς, προγράµµατα ή συνέδρια που
µπορούν να συµµετέχουν (Πανελλήνιοι και ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµοί
Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικής, θερινό σχολείο για Φυσικούς στο
CERN, σεµινάρια στο EMBL, σεµινάρια στο EIROForum, σεµινάρια στην
ESA, Master classes κ.ά.).
Η υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω συνεργάστηκε µε τα τεχνικά συνεργεία
του ΟΣΚ για την αποκατάσταση της διαρροής νερού από την οροφή του
εργαστηρίου του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

12. Προτάσεις Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
α) Για τα σχολικά εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών
Για την αρτιότερη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών και
την προαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, οι
προτάσεις της υπευθύνου του Ε.Κ.Φ.Ε. είναι:
1. Να χαρακτηρισθούν τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών «εργαστηριακά»,
έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος καθηγητής στο εργαστήριο για
τµήµατα των τριάντα µαθητών (ένας καθηγητής ανά δέκα πέντε µαθητές).
2. Να υπάρχει µείωση του υποχρεωτικού ωραρίου και για τον καθηγητή που
κάνει εργαστήριο (µία ώρα η άσκηση και µία ώρα η προετοιµασία της).
3. Να υπάρχει απαλλαγή από τις εξωδιδακτικές εργασίες (εφηµερίες, υπεύθυνοι
τµηµάτων κ.ά.) και για τον υπεύθυνο εργαστηρίου και για τον καθηγητή που
κάνει εργαστήριο.
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4. Στα Γυµνάσια να χωρίζεται το τµήµα στα δύο σε συνδυασµό µε την
Πληροφορική (αντί του ΣΕΠ).
5. Να υπάρχει νοµική κάλυψη για την ασφάλεια στο εργαστήριο.
6. Να προβλέπονται εργαστηριακές ώρες στο αναλυτικό πρόγραµµα µε ανάλογη
µείωση της ύλης.
7. Για κάθε εργαστηριακή άσκηση να προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραµµα
ένα διδακτικό δίωρο: µία ώρα για την λήψη και την καταγραφή των
µετρήσεων και µία ώρα για συζήτηση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.
8. Να υπάρχουν εργαστηριακοί χώροι ανάλογα µε τα τµήµατα του σχολείου και
τους διδάσκοντες και επαρκής εξοπλισµός για λειτουργία µετωπικού
εργαστηρίου σε Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ.
9. Από τα χρήµατα που δίνονται στις σχολικές επιτροπές, να προβλεφθεί ειδικός
ΚΑΕ για την αγορά αναλωσίµων και µικρο-επισκευών για την λειτουργία των
σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών.
10. Θεωρείται θετική η ύπαρξη προτεραιοτήτων για καθορισµένες εργαστηριακές
ασκήσεις.
11. Θεωρείται θετική, και θα πρέπει να υπενθυµιστεί, η εγκύκλιος για
αποδέσµευση των κατειληµµένων εργαστηριακών χώρων και ότι δεν
επιτρέπεται η µετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας ή άλλες χρήσεις.
12. Θεωρείται θετική, και θα πρέπει να υπενθυµιστεί, η εγκύκλιος που ρυθµίζει
την χρήση των εργαστηρίων από όλα τα συστεγαζόµενα σχολεία.
13. Θεωρείται θετική η τρίωρη ένταξη στα διδακτικά καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ,
αλλά θα πρέπει να επαναναδιατυπωθούν αυστηρότερα κριτήρια και τρόπος
επιλογής των ΥΣΕΦΕ.
14. Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να δηλωθεί ρητά ότι οι εκπαιδευτικοί που για
διάφορους λόγους δεν είναι όλες τις ηµέρες στο σχολείο (απόσπαση σε ∆/νση
∆.Ε., συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.) δεν µπορούν να αναλάβουν και καθήκοντα
ΥΣΕΦΕ.
β) Για την λειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε.
Από την εµπειρία µας από την έως σήµερα λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω,
πιστεύουµε και προτείνουµε ότι για την ολοκλήρωση των στόχων που τίθενται στα
Ε.Κ.Φ.Ε. από το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., καθώς και για την πραγµατοποίηση των στόχων που
θέτουµε στους εαυτούς µας όσοι επιλέξαµε να γίνουµε υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε., θα
πρέπει:
• Να χρηµατοδοτηθούν αυτόνοµα τα Ε.Κ.Φ.Ε. µε εφάπαξ ετήσιο ποσό για την
κάλυψη των λειτουργικών και εξοπλιστικών αναγκών τους.
• Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε όλα τα Ε.Κ.Φ.Ε. να εφοδιάζονται µε όλο τον
απαραίτητο νέο εργαστηριακό εξοπλισµό για εργαστηριακή εξάσκηση των
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε µετωπικό εργαστήριο.
• Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε όλα τα Ε.Κ.Φ.Ε. να εφοδιαστούν µε 8 θέσεις
εργασίας και αντίστοιχα 8 Η/Υ σε δίκτυο και µε σύνδεση στο Internet, καθώς
και µε όλα τα κυκλοφορούντα και εγκεκριµένα λογισµικά των Φυσικών
Επιστηµών, για εξάσκηση των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών σε διδασκαλία
των µαθηµάτων των Φυσικών Επιστηµών µε ΤΠΕ.
• Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε όλα τα Ε.Κ.Φ.Ε. να εφοδιάζονται µε τον
απαραίτητο εξοπλισµό για την καθηµερινή λειτουργία τους, όπως π.χ.
τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.ά. και να υπάρξει ενιαία
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•

•
•

νοµοθετική ρύθµιση για την κατοχύρωση των χώρων που στεγάζονται τα
Ε.Κ.Φ.Ε.
Η απόσπαση των συνεργατών στα Ε.Κ.Φ.Ε. να γίνεται από την αρχή της
σχολικής χρονιάς και να µην επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικών που δεν
ανήκουν στον κλάδο ΠΕ4.
Να αναγνωριστεί η θητεία του Υπευθύνου και των συνεργατών του Ε.Κ.Φ.Ε.
ως διδακτική υπηρεσία.
Θεωρείται θετικό η δίωρη διδασκαλία των εκπαιδευτικών στα σχολεία µία
ηµέρα την εβδοµάδα για την επιµόρφωσή τους τις υπόλοιπες ώρες από το
Ε.Κ.Φ.Ε. και τους Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ4.
Αιγάλεω, 10/7/2012
Η Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω
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