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ΘΕΜΑ: Απολογισμός λειτουργίας του ΕΚΦΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σχ.έτ.2011-2012
Το ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησε με μία
αποσπασμένη συνάδελφο ΠΕ4 τη Φυσικό κ.Μάργαρη Μαρία ενώ δεν είχαμε την
ευκαιρία να υπάρξη και η ειδικότητα του Χημικού. Αποσπασματικά ζητήθηκε
βοήθεια από τους χημικούς του 1ου Ενιαίου Λυκείου κ.Καβάζη Τηλέμαχου και
κ.Κίτσιου Δήμητρας.
Προγραμματίστηκαν ομαδικές ενημερώσεις για τους καθηγητές που ανέλαβαν ως
υπεύθυνοι Σ.Ε.Φ.Ε.
Έγινε έγκαιρη ενημέρωση για τη διευθέτηση του ωραρίου των ΠΕ4 καθώς και το
πρόγραμμα μετακινήσεων του υπ. ΕΚΦΕ στα σχολεία ευθύνης του.
Έγινε κατ΄ εκτίμηση ο προσδιορισμός του χρόνου εκτέλεσης των εργαστηριακών
ασκήσεων των ΤΕΕ, των Γυμνασίων και των Λυκείων.
Ενημερώθηκαν τα σχολεία για την τήρηση των βιβλίων Εργαστηρίου που θα
κρατούνται από τον υπ. Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο
εργαστήριο και όχι στα γραφεία. Οργανώθηκαν ομαδικές συναντήσεις με τους υπ.
ΣΕΦΕ για την υποστήριξη του ρόλου και του τρόπου με τον οποίο καλούνται να
δράσουν στα σχολεία τους.
Κλήθηκαν οι καθηγητές ΠΕ4 κατά ειδικότητα να παρακολουθήσουν την εκτέλεση
των πειραμάτων που θα εκτελούσαν στην τάξη σε κάθε βαθμίδα ( Γυμνάσια, Λύκεια
και ΤΕΕ της περιοχής ευθύνης μας).
Στη Σαμοθράκη δεν έγινε καμία επίσκεψη για παρουσίαση εργαστηριακής
άσκησης.
Ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης ασχολείται και με την αξιοποίηση
παλαιού εξοπλισμού.
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
Διανεμήθηκαν στα σχολεία φετινά (φρέσκα) διαλύματα τα οποία
παρασκευάσθηκαν με την επιμέλεια Χημικών συναδέλφων (κ.Κίτσιου,κ. Καβάζη,)

καθώς και χημικές ουσίες σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εργαστηριακές
ασκήσεις.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Δανείσθηκε εργαστηριακός εξοπλισμός για ορισμένες ασκήσεις φυσικής
(κυρίως ηλεκτρισμού) σε σχολικά εργαστήρια .
ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΕΙΣ
Έγιναν επιδιορθώσεις (ρυθμίσεις και καθαρισμός) μικροσκοπίων και μηχανών
ηλεκτροστατικών φορτίων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας συνεργάζονται σε επίπεδο αγορών για
την επίτευξη καλύτερων τιμών
Επίσης μοιράζονται ποσότητες χημικών τα οποία πωλούνταν σε μεγάλες
ποσότητες ενώ χρειαζόμαστε μικρές.
Με τον σύμβουλο ο οποίος προγραμμάτισε πολλές από τις συναντήσεις του με
του συναδέλφους ΠΕ4 στο ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης συμβάλλοντας στην
αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚΦΕ.
Με το 3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης : για την αναβάθμιση μιας αίθουσάς
ηλεκτρολογίας σε εργαστήριο Φυσικής.
Με το Ίδρυμα Ευγενίδου σε πρότζεκτ Hydroboots.Τίτλος «Εκπαιδεύοντας
τους νέους μηχανικούς»
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Από το 3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης παραδόθηκε εξοπλισμός στο ΕΚΦΕ
που δεν κρίνεται αναγκαίος να παραμένει στους χώρο τους, προκειμένου να
αξιοποιηθεί σε άλλα σχολεία.

ΛΕΙΤΟΥΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
1Ο ΕΠΑΛ
Διαθέτει εργαστηριακή αίθουσα τύπου αμφιθέατρου. Λειτούργησε περιορισμένα
λόγω έλλειψης εργαστηριακού εξοπλισμού αλλά και διότι η αίθουσα χρησιμοποιείται
και για άλλα μαθήματα.
2Ο ΕΠΑΛ
Δεν διαθέτει αίθουσα για ανάπτυξη εργαστηρίου. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός
είναι υποτυπώδης. Λίγα πειράματα επίδειξης εκτελέστηκαν στην αίθουσα
διδασκαλίας .
3Ο ΕΠΑΛ
Χρησιμοποιεί περιορισμένα όργανα του 1ου ΕΠΑΛ.Υποτυπώδης η λειτουργία
του.
1Ο ΓΕΛ, 2Ο ΓΕΛ, , 3Ο ΓΕΛ, 4Ο ΓΕΛ, ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ,ΓΕΛ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ,ΚΑΙ ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Η λειτουργία των εργαστηρίων είναι ικανοποιητική καθόσον η αίθουσα
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από τους ΠΕ4 και διαθέτει ικανοποιητικό εξοπλισμό.
ΓΕΛ ΦΕΡΩΝ
Λόγω μερικής καθίζησης του κτηρίου το εργαστήριο παράμεινε κλειστό και
εξυπηρετήθηκε μερικώς από το Γυμνάσιο Φερών
1ο , 2ο ,3ο ,4ο ,5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Διαθέτουν αίθουσα εργαστηρίου η οποία χρησιμοποιείται μερικώς και
περιπτωσιακά και για άλλα μαθήματα. Ο εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός, και η
λειτουργία του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητική .
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ
Διαθέτουν αίθουσα εργαστηρίου η οποία δεν χρησιμοποιείτε για άλλα
μαθήματα. Ο εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός, και η λειτουργία του εργαστηρίου
κρίνεται ικανοποιητική.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΠΛΟΥ
Διαθέτει αίθουσα εργαστηρίου η οποία δεν χρησιμοποιείτε για άλλα μαθήματα.
Ο εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός, αλλά η λειτουργία του εργαστηρίου κρίνεται
ικανοποιητική με την τοποθέτηση του νέου ΣΕΦΕ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ
Διαθέτει αίθουσα εργαστηρίου η οποία είναι πολύ μικρή και χρησιμοποιείτε
και για άλλα μαθήματα.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Διαθέτει αίθουσα εργαστηρίου η οποία χρησιμοποιείτε για άλλα μαθήματα. Ο
εξοπλισμός είναι μη ικανοποιητικός, και η λειτουργία του εργαστηρίου κρίνεται
μάλλον καλή.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Διαθέτει από κοινού εργαστήριο με το λύκειο Σαμοθράκης
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΦΕ
Επίσκεψι των πέντε τμημάτων Α τάξης του 3ου Γυμνασίου
Επίσκεψι του εσπερινού λυκείου όλων των τάξεων.
Επίσκεψι του εσπερινού Γυμνασίου όλων των τάξεων.
Επίσκεψι του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας όλων των τάξεων.
Επισκέψεις και συνεργασίες αναπτύχθυκα ν και με σχολεία που ανέλαβαν διάφορα
πρότζεκτ. (π.χ. Παρασκευή σαπουνιού)
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