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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 2011-2012
Η σχολική χρονιά 20011-12 ήταν μια ιδιαίτερα δημιουργική χρονιά για το ΕΚΦΕ
Ρεθύμνου, δεδομένου ότι αποτέλεσε την απαρχή για δυο σημαντικές νέες δραστηριότητες
οι οποίες αναμένεται να σηματοδοτήσουν το μέλλον του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.
Η πρώτη σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του ΕΚΦΕ είναι η μεταφορά του στο
πρώην Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Η Αργυρούπολη είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της
Κρήτης και η εγκατάσταση του ΕΚΦΕ διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση των
φυσικών επιστημών με τη φύση και τον πολιτισμό. Το σχολείο έχει αρκετό χώρο για την
ανάπτυξη χωριστών αιθουσών για το κάθε μάθημα, και αύλειους χώρους στους οποίους θα
εγκατασταθούν, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με χρήση οχημάτων κινούμενων με ήπιες
μορφές ενέργειας, βοτανικός κήπος για το μάθημα της βιολογίας και εγκατάσταση
πειραμάτων φυσικής και γεωγραφίας. Παράλληλα υπάρχουν εξαιρετικές διαδρομές τόσο
για την επίσκεψη των αρχαιολογικών χώρων όσο και για την μελέτη του υδάτινου
δυναμικού της περιοχής που είναι μοναδικό. Αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες για τη λειτουργία
του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου. Ο άνετος χώρος που διατίθεται για το κάθε μάθημα, μας επιτρέπει να
έχουμε εγκατεστημένα όλα πρακτικά τα πειράματα, με αποτέλεσμα η επιμόρφωση των
συναδέλφων να μπορεί να γίνει ανά πασά στιγμή, σε μικρές ομάδες ή ακόμα και σε
προσωπικό επίπεδο αν χρειαστεί. Παράλληλα κατά την επίσκεψη ενός σχολείου στο ΕΚΦΕ,
θα υπάρχει η δυνατότητα πέραν της άσκησης σε πειράματα και των επιδείξεων, να γίνονται
εργασίες πεδίου. Θα έχουν για παράδειγμα τη δυνατότητα οι μαθητές με τη συνοδεία των
καθηγητών τους να κάνουν περιπάτους στα νερά, από όπου και θα συλλέγουν δείγματα για
να μελετήσουν και να τα επεξεργαστούν μετά στα εργαστήρια. Οι δραστηριότητες αυτές θα
είναι σαφώς περιγραμμένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ ώστε οι καθηγητές να είναι
προετοιμασμένοι για τις δραστηριότητες. Με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να γίνονται
περίπατοι στους αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Μια τέτοια εφαρμογή απαιτεί επίπονη
ενασχόληση με κατασκευές πειραματικών διατάξεων, κυρία για τον αύλειο χώρο, και την

οργάνωση του όλου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί ίσως την πρώτη αντίστοιχη
προσπάθεια στον χώρο.
Ιστοσελίδα-Ηλεκτρονικά Αρχεία Διδακτικού Υλικού.
Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου είναι ήδη γνωστό πανελλαδικά, κύρια για τα πειράματα που έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Τα πειράματα αυτά έχουν πλέον εμπλουτισθεί με μια νέα
σειρά πειραμάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι πρωτότυπα και έχουν αναπτυχθεί
στο ΕΚΦΕ. Η ιστοσελίδα μας έχει στηθεί από την αρχή και αναδιαρθρωθεί ώστε να γίνει πιο
φιλική. Παραλία όμως με την ιστοσελίδα μας έχουμε αναπτύξει στην πλατφόρμα model τα
Ηλεκτρονικά Αρχεία Διδακτικού Υλικού.
Τα «Ηλεκτρονικά Αρχεία Διδακτικού Υλικού» έχουν αναπτυχθεί και οργανωθεί από το
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ρεθύμνου, το οποίο έχει και τη διαχείριση του. Η
φιλοσοφία τους βασίζεται στη διττή ανάγκη, που προκύπτει από την καθημερινότητα του
σχολείου. Αφ ενός των καθηγητών να χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές για να οργανώσουν
το υλικό του μαθήματος τους και αφ ετέρου των καθηγητών που έχουν επεξεργαστεί
κάποιο διδακτικό υλικό και επιθυμούν επώνυμα να το μοιραστούν με τους συναδέλφους
τους αλλά δεν έχουν ένα εύκολο δρόμο άμεσης διάθεσης του υλικού τους.
Η πλατφόρμα αυτή έχει οργανωμένο το διδακτικό υλικό σε αρχεία, κατά υποενότητα του
κάθε μαθήματος ,ώστε να ανταποκρίνεται στο υλικό μιας ωριαίας διδασκαλίας. Στο κάθε
αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να δομήσουν ένα μάθημα, είτε
χρησιμοποιηθεί ο διακρατικός πίνακας είτε όχι.
Τα βασικά αυτά στοιχεία τα οποία περιέχονται στο αρχείο ενός μαθήματος είναι τα
ακόλουθα.
1. Το βιβλίο του μαθητή στο συγκεκριμένο μάθημα,
2. Παρουσιάσεις- Διαφάνειες ενδεχόμενα εκτεταμένο σε σχέση με την ανάγκη του
μαθήματος, βασισμένο στη λογική ότι ο καθηγητής θα επιλέξει τα στοιχεία που χρειάζεται
για να οργανώσει το μάθημα του.
3. Οδηγίες για την εκτέλεση του πειράματος
4.Video του πειράματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τόσο σαν οδηγός για την εκτέλεση του
πειράματος αλλά και σαν εικονική παρουσίαση του πειράματος σε περίπτωση που δεν
μπορεί να εκτελεστεί το πείραμα μέσα στην τάξη.
5. Video, προσομοιώσεις, εικόνες, κλπ που αφορούν το μάθημα, κύρια με στόχο τη
διεύρυνση του πειράματος, ιστορικά στοιχεία, σύνδεση του μαθήματος με την
καθημερινότητα.
6.Forum για το συγκεκριμένο μάθημα όπου οι καθηγητές κάνουν προτάσεις και
παρατηρήσεις για τη χρήση του υλικού του μαθήματος
7.Εγγραφα- ανακοινώσεις. Αναρτώνται πέραν από το τμήμα του αναλυτικού προγράμματος
που αφορά το συγκεκριμένο μάθημα, και οδηγίες ή εγκύκλιοι που έχουν σταλεί από το
υπουργείο ή από άλλο φορέα της εκπαίδευσης και αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα (Πχ
ενημέρωση ότι το πείραμα είναι υποχρεωτικό, κλπ)
Το υλικό είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε όποιος συνάδελφος θέλει επώνυμα να
καταχωρίσει υλικό είτε αυτό λείπει ( πχ Power point) σε κάποιο μάθημα, είτε μια νέα
πρόταση, θα μπορεί να το αναρτήσει, μέσω βέβαια του Administrator ο οποίος θα έχει και
την ευθύνη για τον όγκο, την ποιότητα και τη διαχείριση του υλικού. Η επιδίωξη μας θα
είναι, να αναρτηθεί κατάλληλο υλικό, σε ποικιλία και σε όγκο, που να επιτρέπει στον
καθηγητή να οργανώσει το μάθημα του σύμφωνα με τη δική του φιλοσοφία, αλλά να μην
έχει τέτοια έκταση που να δυσκολεύει την επεξεργασία του για την άμεση χρήση του.

Τα αρχεία είναι έτοιμα για το Γυμνάσιο και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί και
για το Λύκειο. Βέβαια είναι προφανές ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα
τα μαθήματα αλλά και στο Δημοτικό σχολείο.
Ένας προνομιακός χώρος για τις φυσικές επιστήμες, είναι οι ερευνητικές εργασίες. Στο χώρο
αυτό έχουν ήδη αναρτηθεί ιδιοκατασκευές κυρία πειραματικών διατάξεων, οι οποίες μέσα
από την εφαρμογή τους βοηθούν στην κατανόηση και των αντιστοίχων φυσικών
φαινόμενων. Στο τελικό στάδιο για την ανάρτηση τους βρίσκονται ιδέες που θα ενδιέφεραν
τους μαθητές και το ΕΚΦΕ θα μπορούσε να βοηθήσει με την τεχνογνωσία του.

Επιμορφωτική δραστηριότητα
8 συνολικά επιμορφωτικές συναντήσεις καθηγητών ΠΕ4 στο χώρο του με διαφορετικά
αντικείμενα.
9 επισκέψεις σε σχολεία του νομού
Οργάνωση Πειραματικών δραστηριοτήτων για 549 μαθητές διαφόρων Σχολείων του νομού
μας που επισκέφθηκαν προγραμματισμένα το ΕΚΦΕ για ενάμιση περίπου μήνα σχεδόν
καθημερινά.
Συμμετοχή του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου με εγκεκριμένες εισηγήσεις, στο 14 Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στα Καμένα Βούρλα και στην Ημερίδα Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών που διοργάνωσε το 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου στις 3/3/12.
Ριζική ανανέωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ, με προσθήκη των
βιντεοσκοπημένων πρωτότυπων πειραμάτων και υποχρεωτικών ασκήσεων Γυμνασίου και
Λυκείου.
Συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό πειραμάτων EUSO 2012, με συμμετοχή τριών
Λυκείων, με παράλληλη προετοιμασία των μαθητών στο ΕΚΦΕ για τη συμμετοχή τους.
Συμμετοχή με εισήγηση σε ημερίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
για τις ερευνητικές εργασίες.
Συγκέντρωση υλικού από τα σχολεία που έκλεισαν και πλεονάζοντος υλικού από
εργαστήρια σχολείων. Μέρος του υλικού αυτού και υλικού που αγοράστηκε από
παραχωρήθηκε σε διάφορες Σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Καταγραφή εργαστηριακών δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ των σχολείων.
Παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
ΕΚΦΕ
Οργάνωση εκδήλωσης κοπής πίττας με πλούσια συμμετοχή εκπαιδευτικών και τοπικών
αρχών.
Αναλυτικότερα η δραστηριότητα του ΕΚΦΕ ανά τομέα είναι η εξής:

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1)

8 επιμορφωτικές συναντήσεις ως εξής
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Νοεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΦΥΣΙΚΗΣ (Ι)».
ΤΡΙΤΗ 22 Νοεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Επαρχίας με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΦΥΣΙΚΗΣ (Ι)».
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Νοεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΙ)».
ΤΡΙΤΗ 29 Νοεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Επαρχίας με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΙ)».
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΧΗΜΕΙΑΣ»
ΤΡΙΤΗ 6 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Επαρχίας με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΧΗΜΕΙΑΣ».
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ».
ΤΡΙΤΗ 13 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Επαρχίας με αντικείμενο «Πειραματικές
δραστηριότητες ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ».
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων Πόλης με αντικείμενα «Λογισμικό
Φυσικών Επιστημών, αξιοποίηση διαδικτύου στη διδασκαλία της Γεωγραφίας, βασικές
δυνατότητες διαδραστικού πίνακα διδασκαλίας».
ΤΡΙΤΗ 20 Δεκεμβρίου 2011: Εκπαιδευτικοί Σχολείων επαρχίας με αντικείμενα «Λογισμικό
Φυσικών Επιστημών, αξιοποίηση διαδικτύου στη διδασκαλία της Γεωγραφίας-Αστρονομίας,
επίδειξη λειτουργίας διαδραστικού πίνακα διδασκαλίας».
Οργανώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2011, στα πλαίσια του έτους Χημείας 2011, σε
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χημικών, εκδήλωση με θέμα «Μια Βραδιά με τη
Χημεία» στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου.
Παράλληλα λειτούργησε έκθεση πειραμάτων για τρεις ημέρες ανοιχτή στο κοινό, με μεγάλη
συμμετοχή. Η όλη εκδήλωση είχε μεγάλη συμμετοχή και δημοσιότητα από τα ΜΜΕ της
Κρήτης
3) Οργανώθηκε στις 27 Απριλίου 2012, σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο
Πανεπιστημίου Κρήτης, εκδήλωση με θέμα «Τι τρέχει στο CERN » στο Σπίτι του Πολιτισμού
στο Ρέθυμνο με ομιλητές συναδέλφους που έχουν επισκεφθεί το κέντρο. Η όλη εκδήλωση
είχε μεγάλη συμμετοχή και δημοσιότητα από τα ΜΜΕ της πόλης.
2)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2012 έγινε εκδήλωση κοπής της πίττας του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου
παρουσία μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και τοπικών αρχών. (Όπως κάθε χρόνο, όλα τα
εδέσματα και ποτά είναι προσφορά των ανθρώπων του ΕΚΦΕ και φίλων του, δίχως την
παραμικρή οικονομική επιβάρυνση κρατικών φορέων)
4)

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1. Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Σελίδων Διδακτικού Υλικού.
Η περιγραφή της χρησιμότητας και της λειτουργίας έχει ήδη γίνει.
2.Εγινε ριζική ανανέωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ . Προστέθηκαν νέα
πειράματα πρωτότυπα και μη, καθώς και προτάσεις για ερευνητικές εργασίες. Ο ιστοχώρος
του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου θεωρείται σήμερα από τους καλύτερους και πλέον έγκυρους και
ποιοτικούς στο είδος του

Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Την χρονιά αυτή υποδεχθήκαμε στο Εργαστηριακό Κέντρο 549 μαθητές διαφόρων
Σχολείων του νομού μας που επισκέφθηκαν προγραμματισμένα το ΕΚΦΕ στο διάστημα από
12 Μαρτίου 2012 μέχρι και 26 Απριλίου 2012. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε
επαφή με τον μαγικό κόσμο των Πειραμάτων και να κάνουν οι ίδιοι μεγάλο αριθμό
ασκήσεων των οποίων οι οδηγίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1) Έγιναν 9 επισκέψεις συνεργατών του ΕΚΦΕ σε Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά
σχολεία του νομού. Στις συναντήσεις αυτές μετείχαν και εκπαιδευτικοί από γειτονικά
Σχολεία και παρουσιάσθηκε το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΚΦΕ .
2) Επισκευάσθηκε μεγάλος αριθμός συσκευών και επιστράφηκαν στα Σχολεία.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1) Συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό πειραμάτων EUSO 2012, με συμμετοχή
τριών Λυκείων ( 1ο, 2ο και Πειραματικό). Ο διαγωνισμός, η οργάνωση του οποίου απαίτησε
μεγάλη προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε τοπικά στις 26 Νοεμβρίου 2011και πανελλαδικά
στις 21 Ιανουαρίου 2012 στην Αθήνα.
2) Συμμετοχή στο 14ο Συνέδριο της ΕΕΦ στα Καμένα Βούρλα με εισήγηση με θέμα !
Κινησή ηλεκτρικών φορτιων σε μαγνητικο πεδιο. Ένα διδακτικο σεναριο για τη δυναμη
Lorentz.
3) Συμμετοχή με δυο εισήγησεις στην ημεριδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημων με
τιτλο «Επιμένουμε δημιουργικά και σχεδιάζουμε το μέλλον» που οργανώθηκε από το 1ο
και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου στις 3/3/12
Στις ανωτέρω δραστηριότητες εκτός από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ, συνέβαλλαν τα μέγιστα
με πολύ κόπο και μεράκι οι συνάδελφοι Συσκάκης Γιάννης, Αναστασιάδης Γιώργος,
Καπελώνη Ελένη, Σιγαλού Ελένη, Χαλκιαδάκης Κωστής και Εύα Παππά αποσπασμένοι
μερικώς στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου

Τσίγκρης Μιλτιάδης
Χημικός
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