Έκθεση Δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ 2011-12

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΕΚΦΕ : ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ: Μαρκογιαννάκης Δημοσθένης, Χημικός
1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ.

Στελέχωση:

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1. Αναστασάκης
Νίκος

Φυσικός

Είδος απόσπασης
(μερική /ώρες την εβδομάδα,
εξ’ ολοκλήρου)
Μερική /3 μέρες /12 ώρες

2. Στυλιανακάκης
Γιάννης
3.

Δάσκαλος

εξ΄ολοκλήρου

4.
Διεύθυνση λειτουργίας:

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο:

28210/28666

ΦΑΞ:

28210/23426

Ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail):
Ιστοσελίδα (website):

ekfechan@sch.gr / ekfechan@gmail.com
http://ekfe.chan.sch.gr

Σημαντικά μικρότερος είναι ο αριθμός των συνεργατών του ΕΚΦΕ
Χανίων φέτος, χαρακτηριστική η έλλειψη Βιολόγου. Παρόλα αυτά
υπερβάλλοντας εαυτούς επιτελέσαμε ένα τεράστιο έργο (βλέπετε στη
συνέχεια του απολογισμού και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας).
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2. Παρατηρήσεις – προτάσεις
που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων
των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Οι συνάδελφοι έκαναν:
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες από όλα τα σχολεία του Νομού μας απεικονίζουν τα εξής:
Φέτος οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν περισσότερες συνολικά ασκήσεις από όλες τις
προηγούμενες χρονιές. Στα Γυμνάσια 1530 έναντι 999 πέρσι, στα Λύκεια 790 έναντι 759
πέρσι ενώ στα ΕΠΑΛ 187 έναντι 208 πέρσι. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση των
επιπλέον ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Λύκεια( 63 έναντι 26) και ΕΠΑΛ(17
έναντι 10) ενώ πτώση αυτών υπήρξε στα Γυμνάσια( 50 έναντι 82).
Παραθέτουμε συνημμένα τους σχετικούς πίνακες καθώς και πίνακες με τις επιπλέον
ασκήσεις αναλυτικά.
Πίνακες Απολογισμού Εργαστηριακών Ασκήσεων 2011-12

Οι συνάδελφοι λένε:
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Τα εργαστήρια στο Νομό μας λειτούργησαν σε συντριπτική πλειοψηφία
ικανοποιητικά. Προβλήματα που παρουσιάστηκαν οφείλονται κυρίως
στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα,
στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα,
στη δομή του ωρολογίου προγράμματος και στις ελλείψεις του εργαστηρίου.
Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών που καθιστά συχνά αδύνατη τη μετωπική
εργ. διδασκαλία. Ο εξοπλισμός γενικά είναι ικανοποιητικός για πειράματα
επίδειξης.
Στην έλλειψη αιθουσών γενικά, με αποτέλεσμα το εργαστήριο πολλές φορές
χρησιμοποιείται και για την διδασκαλία άλλων μαθημάτων (πέρα των
φυσικών).
Τέλος, δεν επαρκεί ο ένας καθηγητής για την καθοδήγηση και την εποπτεία –
ασφάλεια των μαθητών.
Παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον των μαθητών είναι μεγάλο.
Ασκήσεις που δυσκόλεψαν τους συναδέλφους άρα καθορίζουν και τα καθήκοντά για
μας τον ερχόμενο χρόνο είναι
αρχή Αρχιμήδη (λεπτομερής ρύθμιση της συσκευής)
ανίχνευση σακχάρων
απομόνωση DNA
παρασκευή διαλυμάτων.
Η βελτίωση της εργ. παιδείας εντοπίζεται στις παρακάτω προτάσεις:
Πρέπει το ΕΚΦΕ να επισκέπτεται τις σχολικές μας μονάδες,
Να αναβαθμιστεί ο θεσμός του ΥΣΕΦΕ,
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Να γίνει προμήθεια σύγχρονων και ποιοτικών εργ. οργάνων,
Να προσαρμοστεί το πρόγραμμα και να υπάρχουν συνεχόμενες εργ. ώρες.
Τέλος απαιτείται ουσιαστική και στοχευμένη επιμόρφωση του κλάδου μας
(ΠΕ04). Υπάρχει έλλειψη εργ. παιδείας (αναγκαιότητα εργαστηριακής
διδασκαλίας –επιμόρφωση) ενώ υπάρχει καλή διάθεση από τους συναδέλφους
δεν υπάρχει στήριξη από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα .
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
Ισχύουν όλες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων των Γυμνασίων. Εδώ όμως είναι
εμφανής η αγωνία των συναδέλφων να καλύψουν την τεράστια ύλη πράγμα που
δρα αποτρεπτικά στη εργ. διδασκαλία. Επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι ο μεγάλος
αριθμός των μαθητών ανά τμήμα.
Προβληματικές θεωρούνται οι ασκήσεις (…αν και θα πρέπει να είναι πιο
συγκεκριμένη η αναφορά των προβλημάτων)
μελέτη κινήσεων (χαρτοταινία)
νόμοι αερίων (λόγω κακής ποιότητας συσκευών)
φάσματα (δυσκολία στις αρχικές ρυθμίσεις των φασματοσκοπίων, έλλειψη
κατάλληλης συσκότισης αίθουσας)
ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή
και ωμικό καταναλωτή
ρυθμιστικά διαλύματα
κυτταρογενετική.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΠΑΛ
Γενικά ισχύουν οι παρατηρήσεις των συνάδελφων των Γυμνασίων όμως γενικά η
εργαστηριακή διδασκαλία στα ΕΠΑΛ είναι υποβαθμισμένη καθόσον τα εργαστήρια
Φ.Ε είναι ανύπαρκτα και το ενδιαφέρον των μαθητών μικρότερο.

Οι συνολικές παρατηρήσεις – προτάσεις που προκύπτουν από την
επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ
στα σχολεία αρμοδιότητάς μας βρίσκονται στο τέλος (συμπεράσματα)
καθόσον είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της δράσης- απολογισμού του
ΕΚΦΕ
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3. Επιμορφωτικές Συναντήσεις
(στο πλαίσιο διευθέτησης ωραρίου του κλάδου ΠΕ04 για τις υποχρεωτικές
εργαστηριακές ασκήσεις).

Είδος
1. Νέα ύλη μαθημάτων Φυσικής
– Χημείας: Προβληματισμοί &
τρόποι αντιμετώπισης
2. ΥΣΕΦΕ, προγραμματισμός
δράσης- λειτουργίας
εργαστηρίων

ΕΚΦΕ

Ημ/νία
διεξαγωγής –
Διάρκεια
21/10/2011

ΕΚΦΕ

3 - 4/11/2011

3. Υποχρεωτικές Ασκήσεις
Γυμνασίου – εναλλακτικές
προτάσεις ΕΚΦΕ
4. Ασκήσεις υποχρεωτικές
Λυκείου - εναλλακτικές
προτάσεις ΕΚΦΕ

ΕΚΦΕ

24-25/11/2011

ΕΚΦΕ

1-2/12/2011

Όλοι οι
καθηγητές
Λυκείων

5. ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων: Κριτική
και απολογισμός μέχρι τώρα
δουλειάς και προγραμματισμός
υπολοίπου.
Παράδοση λογισμικού και
σημειώσεων σε ηλεκτρονική
μορφή
6. Χρήση λογισμικών / ΤΠΕ

ΕΚΦΕ

19-20 /12/2011

ΥΣΕΦΕ
Γυμνασίων

ΕΚΦΕ

16-17/2/2012

7. Απολογισμός ΕΚΦΕ και
ΥΣΕΦΕ
προβλήματα χρονιάς
προοπτικές λειτουργίας μας.
8. Επιμορφωτική συνάντηση

ΕΚΦΕ

10/05/2012

Όλοι οι
καθηγητές
Όλοι οι ΥΣΕΦΕ

9. Επιμορφωτική συνάντηση

Τόπος
διεξαγωγής

Γραφείο
02/12/2011
Σχολ.Συμβούλου
Προσχολικής
Γραφείο
22/03/2012
Σχολ.Συμβούλου
Προσχολικής

Σε ποιους
απευθυνόταν
Καθηγητές
Λυκείων
Καθηγητές
Γυμνασίων
Λυκείων,
YΣΕΦΕ
Όλοι καθηγητές
Γυμνασίων

Εκπαιδευτικοί
προσχολικής
αγωγής.
Εκπαιδευτικοί
προσχολικής
αγωγής.

Όπως προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα οι συνάδελφοι είχαν πλήρη
κάλυψη στην επιμόρφωσή τους για να ανταποκριθούν στις υποχρεωτικές
και ακόμη περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις.
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4. Επισκέψεις σε σχολεία.
(συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές ασκήσεις
λειτουργίας του εργαστηρίου και εκτέλεσης εργ. ασκήσεων)
Σχολείο

Αιτιολογία

οδηγίες

Ημερομηνία
Επίσκεψης
/ Συχνότητα
9 Δεκ. 2011

1. Γυμνάσιο - Λύκειο
Σφακίων
2. Γυμνάσιο - Λύκειο
Παλαιόχωρας
ΕΠΑΛ- Γυμνάσιο
Καντάνου
3. Δημοτικό Σχολείο
Γερανίου

Συνδρομή νέων συναδέλφων στη
λειτουργία του εργαστηρίου
Συνδρομή νέων συναδέλφων στη
λειτουργία του εργαστηρίου
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας

1 Μαρτίου 2012

4. Δημοτικό Σχολείο
Σκινέ -Φουρνέ
5. 2ο Δημοτικό Ν.
Κυδωνίας
6. Δημ. Σχολείο
Τσικαλαριών

Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας

20 Μαρ. 2012

7. Δημοτικό Σχολείο
Γερανίου
8. 6ο Δημοτικό Σχολείο
Χανίων
9. 20ο Δημοτικό Χανίων

1 Μαρτίου 2012

10.
Δημοτικό
Σχολείο Καλυβών

Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας
Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας

11.
Δημοτικό
Βρυσών

Παρουσίαση πειραμάτων σε γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας

1 Ιουνίου 2012

15 Δεκ. 2011

29 Μαρ.2012
26 Απρ.2012

30 Απρ.2012
10 Μαϊου 2012
29 Μαϊου 2012

Πιστεύουμε ότι η επιμόρφωση των συναδέλφων στο ΕΚΦΕ τους
δίνει την δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους
στο σχολείο.
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5. Σεμινάρια /Ημερίδες
που έχουν διοργανωθεί ή είχε οργανωτική συμμετοχή το ΕΚΦΕ
Σεμινάριο / Ημερίδα/
Τόπος
Επιμορφωτική συνάντηση διεξαγωγής
1.Με το κατσαβίδι ή με το ΕΚΦΕ
ποντίκι
(συζήτηση
–
προβληματισμός)

Ημερομηνία διεξαγωγής –
Διάρκεια
Σάββατο 21 Ιανουαρίου
2012

Σε ποιους
απευθυνόταν
Καθηγητές
Δευτεροβάθμιας
και όχι μόνο

6. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
στο οποίο είχε συμμετοχή το ΕΚΦΕ.
Τίτλος

1. Το CD του ΕΚΦΕ Χανίων 2011-12: Λογισμικό /
Προσομοιώσεις και σημειώσεις για εκτέλεση
εργ.ασκήσεων
2. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις ΡowerΡoint, φύλλα
εργασίας κλπ για όλες τις Τάξεις Γυμνασίου –
Λυκείου.
3. Προτάσεις διδασκαλίας των αντικειμένων
Φυσικών Επιστημών στις 4η – 5η – 6η Τάξεις του
Δημοτικού.
4. Προτάσεις διδασκαλίας των αντικειμένων
Φυσικών Επιστημών στην προσχολική αγωγή

5. Τηλεοπτική Εκπομπή «Επισκέψεις» με το
Ματθαίο Φρατζεσκάκη στο «Κύδων TV»
6. YouTube: Ανάρτηση πειραμάτων και
παρουσιάσεων μας

Είδος (cd/dvd,
βιβλίο,
περιοδικό
κ.λ.π.)
cd

Είναι
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
x

Ψηφιακό Υλικό
/ ηλεκτρονικά
έγγραφα
Ψηφιακό Υλικό
/ ηλεκτρονικά
έγγραφα
Ψηφιακό Υλικό
/ ηλεκτρονικά
έγγραφα
Τηλεοπτική
Εκπομπή
video

ΝΑΙ
ΟΧΙ

x

ΝΑΙ
ΟΧΙ

x

ΝΑΙ

x

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

x
x

7. Διαγωνισμοί
που έχουν διοργανωθεί ή είχε διοργανωτική συμμετοχή το ΕΚΦΕ.
Τίτλος
1. Μαθητικός Διαγωνισμός
παρασκευής ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ από το
ΕΚΦΕ και την ΕΕΧ 12/5/2012
2. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας
ΕΕΧ
3. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής
ΕΕΦ

Συμμετοχή
(ποιοι συμμετείχαν)
8 Λύκεια του Νομού
μας (Α΄Λυκείου)

Διακρίσεις
(αν υπάρχουν)
Αναμένονται
αποτελέσματα μετά την
ωρίμανση του σαπουνιού
ειδική εκδήλωση

Λύκεια
Λύκεια
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8. Συνεργασίες του ΕΚΦΕ
με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό σκοπό.
Φορείς που συνεργάστηκαν
1. ΕΕΦ Συμπόσιο Ιστορίας και
Φιλοσοφίας των Επιστημών:
Συνδιοργάνωση - Εισήγηση
2. Masterclasses Παν.Κρήτης:
Οργάνωση και αποστολή ομάδας
Χανίων

Ημερομηνία / Διάρκεια
24-25/2/2012

Τόπος
Χανιά Α΄ Λύκειο

24/3/2012

Ηράκλειο

9. Συμμετοχή του Υπεύθυνου ή των Συνεργατών του ΕΚΦΕ
σε επιμορφωτικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ)
Ονοματεπώνυμο
συμμετέχοντα
1. Μαρκογιαννάκης Δ.
Στυλιανακάκης Γ.
(Eισηγητές)
2. Αναστασάκης Νίκος
3. Αναστασάκης Νίκος

4. Μαρκογιαννάκης
Δημοσθένης

Τίτλος επιμορφωτικής
συνάντησης
Επιμένουμε δημιουργικά και
σχεδιάζουμε το μέλλον
EDEN open Classroom “ Never
Waste a Crisis”
“Καλές πρακτικές
προγραμματισμού και
υλοποίησης των Project Α’
Λυκείου»
Μείζον Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης

Τόπος
Ηράκλειο
3/3/2012
ο
1 και 2ο ΕΚΦΕ
Εκπαιδευτήρια ΕΑ,
27-29 κτωβρίου
3ο Γυμνάσιο
Ρεθύμνου
28/1/2012
Αθήνα 2-3/9/11

10. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Φυσικών Επιστημών σχολείων / μαθητών σχολείων αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ.
Τίτλος διαγωνισμού
«Το Πανηγύρι της Φυσικής και
η και η Μαγεία της Χημείας»
Επίδειξη πειραμάτων στην
εκδήλωση απονομής των
βραβείων

Συμμετοχή (σχολείο ή
ονοματεπώνυμο μαθητών)
Λύκειο Βάμου

Διάκριση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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11.Άλλες Δραστηριότητες
Συνάντηση με σχολικούς συμβούλους Πρωτοβάθμιας για συνεργασία και
επιμορφωτικές δράσεις.
Επισκέψεις μαθητών στο ΕΚΦΕ και εκτέλεση πειραμάτων. Συνολικά, γύρω
στους 1700 μαθητές Πρωτοβάθμιας και 400 μαθητές Δευτεροβάθμιας
επισκέφτηκαν το ΕΚΦΕ.
Επισκέψεις σχολείων Δευτεροβάθμιας στο ΕΚΦΕ Χανίων 2011-2012
Τμήμα
1. 4 Τμήματα της Γ’
Γυμνασίου του 2ου
Γυμνασίου Χανίων.
2. 4 Τμήματα της Β’
Γυμνασίου του 2ου
Γυμνασίου Χανίων.
3. Β’ Γυμνασίου του
Μουσικού Γυμνασίου
Χανίων.
4. Γ’ Γυμνασίου του
Μουσικού Γυμνασίου
Χανίων.
5. Τμήματα (3) της Γ’
Γυμνασίου του 6ου
Γυμνασίου Χανίων.
6. Επίσκεψη της
περιβαλλοντικής ομάδας
13ου Γυμνασίου
Ηρακλείου.

Αντικείμενο

Ημερομηνία

Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας
Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας
Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας
Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας
Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας

Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3
Φεβρουαρίου 2012

Πειράματα Φυσικής –
Χημείας, Παρουσίαση
Βιολογίας

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Παρασκευή 16, Δευτέρα 19
και Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Πέμπτη 26, Παρασκευή 27
και Δευτέρα 30 Απριλίου
2012
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Επισκέψεις τάξεων Δημοτικών Σχολείων στο ΕΚΦΕ Χανίων 2011-2012
Τμήμα

Αντικείμενο

1.
Ε1 και Ε2 τάξη του
2ου Δημοτικού Σχολείου
Σούδας

Ημερομηνία
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011:

2.
Στ2 τάξηςτου 8ου
Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
3.
Ε2 τάξη του 8ου
Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
4.
Ε1 τάξη του 8ου
Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
5.
Στ1 και Στ2 τάξη
του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Χανίων

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
2011

Στ1 και Στ2 τάξη
του
Δημοτικού
Σχολείου Χανίων

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
2011
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
2011

6.

2ου

7.
Δ1 τάξη του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Ν.
Κυδωνίας
8.
Ε1 και Ε2 τάξη του
ου
2 Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
9.
Στ1& Στ2 τάξη του
Δημοτικού Σχολείου
Βαμβακόπουλου Χανίων
10.
Ε1& Ε2 τάξη του
ου
3 Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
11.
Ε & Στ τάξη του
18ου Δημοτικού Σχολείου
Χανίων
12.
Ε & Στ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου
Βρυσών Αποκορώνου
13.
Στ1 τάξης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου
Κουνουπιδιανών

Διαδραστική πειραματική
παρουσίαση πειραμάτων
φυσικής στο Δημοτικό
(Πίεση, Θερμότητα,
Δυνάμεις, Φως, Ήχος
κλ.π.)

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
2011
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου
2012
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου
2012
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14.
Στ2 τάξης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου
Κουνουπιδιανών

Τρίτη 24 Ιανουαρίου
2012

15.
Στ3 τάξη του 1ου
Δημοτικού Σχολείου
Κουνουπιδιανών

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου
2012

16.
Ε1 και Ε2 τάξη
του Δημοτικού Σχολείου
Ναυστάθμου Σούδας
17.
Ε1 και Ε2 τάξης
του Δημοτικού Σχολείου
Καλυβών Αποκορώνου
18.
Ε1 και Ε2 τάξη
του 10ου Δημοτικού
Σχολείου Χανίων
19.
Ε1 και Ε2 τάξη
του 17ου Δημοτικού
Σχολείου Χανίων

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

20.
Στ1& Στ2 τάξη του
Δημοτικού Σχ. Καλυβών
21.
Στ1& Στ2τάξης του
10ου Δημοτικού Σχ.
Χανίων
22.
Στ1& Στ2 τάξης
του 1ου Δημοτικού Σχ.
Σούδας
23.
Ε2 τάξης του 1ου
Δημοτικού Σχ.
Κουνουπιδιανών
24.
Ε1 & Ε2 τάξης
του 19ου Δημ. Σχ.
Χανίων
25.
Ε1 & Ε2 τάξης
του 1ου Δημ. Σχ. Σούδας

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου
2012
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
2012

26.

Ε1 & Ε2 τάξη του
1ου Δημ. Σχ. Χανίων

Τετάρτη 07 Μαρτίου 2012

27.
Ε & Στ τάξεων
των Δημ. Σχ. Ασκύφου
και Ανώπολης

Πέμπτη 08 Μαρτίου 2012

Στ1 & Στ2 τάξη του
17ου Δημ. Σχ. Χανίων

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

28.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου
2012
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου
2012

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου
2012
Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου
2012
Δευτέρα 05 Μαρτίου 2012
Τρίτη 06 Μαρτίου 2012
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29.
Ε1 & Ε2 τάξη του
20ου Δημ. Σχ. Χανίων
30.
Ε1 τάξη του 1ου
Δημοτικού Σχ.
Κουνουπιδιανών
31.
Δ1 & Δ2 τάξη του
2ου Δημ. Χανίων
32.
Ε1 & Στ1&2
τάξης του 12ου
Δημοτικού Σχ.Χανίων
33.
Ε1 & Ε2 τάξης
του 16ου Δημοτικού
Σχ.Χανίων
34.
Δ1 & Δ2 τάξης
του 17ου Δημοτικού
Σχ.Χανίων
35.
Στ’τάξης του

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012
Τρίτη 27 Μαρτίου 2012
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Δημοτικού Σχ. Τσικαλαριών

36.
Στ1 & Στ2 του
11ου Δημοτικού Σχ.
Χανίων
37.
Ε1& Ε2 τάξης του

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012
Τρίτη 24 Απριλίου 2012

15ου Δημοτικού Σχ. Χανίων

38.
Ε& Στ του
Δημοτικού Σχ. Αγίας
Μαρίνας
39.
Στ1& Στ2 του 16ου
Δημοτικού Σχ. Χανίων

Δ1& Δ2 τάξης του
1ου Δημοτικού Σχ. Σούδας

40.

41.
Δ1 & Δ2 τάξης
του Δημοτικού
Σχ.Τσικαλαριών
42.
Δ, Ε, Στ,
Δημοτικού Σχολείου
Καντάνου
43.
Ε τάξης του
Δημοτικού
Σχ.Τσικαλαριών
44.
Δ1 & Δ2 τάξης
του 10ου Δημοτικού Σχ.
Χανίων
45.
Ε1 & Ε2 τάξη του
1ου Δημοτικού Σχ.
Ναυστάθμου
46.
Στ τάξης 1ου
Δημοτικού
Κουνουπιδιανών

Διαδραστική πειραματική
παρουσίαση πειραμάτων
φυσικής στο Δημοτικό
(Πίεση, Θερμότητα,
Δυνάμεις, Φως, Ήχος
κλ.π.)

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012
Τετάρτη 2Μαΐου 2012
Τρίτη 8Μαΐου 2012
Τετάρτη 9 Μαίου 2012
Τρίτη 15 Μαίου 2012
Τετάρτη 16 Μαίου 2012
Πέμπτη 17 Μαίου 2012
Παρασκευή 18 Μαίου 2012
Τετάρτη 23 Μαΐου 2012
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Είναι προφανές ότι φέτος επικεντρωθήκαμε στις επισκέψεις μαθητών της
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. Είναι χαρακτηριστική η παρέμβαση μας αφού τα
παιδιά πηγαίνοντας στο σπίτι τους αρχίζουν πειράματα και με βάση σχετικές από
δασκάλους μαρτυρίες αλλά και από γονείς (συναδέλφους) αλλάζουν στάση
απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες .

12. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Με πρότασή μας η οποία έγινε αποδεκτή από το Προϊστάμενο της Δ/νσης
Δευτεροβάθμιας Χανίων προχωράμε στην δημιουργία του παραπάνω Μουσείου που
θα δημιουργηθεί σε ειδικό χώρο από τα όργανα αντιδραστήρια συσκευές που έχουμε
συλλέξει και θα συλλεχτούν από όλα τα σχολεία του Νομού μας. Είναι ένα όραμα
που πιστεύουμε να υλοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον. Ανάλογα Μουσεία θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν σε κάθε νομό της Πατρίδας μας.

13. Συνεργασία μας με τους συναδέλφους.
Η συνεργασία μας με τους ΥΣΕΦΕ αλλά και με άλλους συναδέλφους ήταν
καθημερινή, με υποδείξεις για την εκτέλεση πειραμάτων, τον δανεισμό οργάνων και
συσκευών, την ανταλλαγή εμπειριών από τα πειράματα κλπ. καθώς και την
επιδιόρθωση συσκευών. Καταστήσαμε την επικοινωνία μας άμεση και έγκαιρη με
την δημιουργία- λειτουργία λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων και αποστολή
εργασιών –εγγράφων –ενημέρωσης –πληροφόρησης για κάθε τι που μας αφορά στο
σπίτι κάθε συναδέλφου, καθώς και με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας η οποία ανανεώνεται
σχεδόν καθημερινά και δέχεται πάνω από 100 επισκέψεις καθημερινά .

14.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
(εμείς λέμε…)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Αναφέρουμε πρώτα απ’ όλα, την μεγάλη αύξηση των επισκέψεων μαθητών
δημοτικών σχολείων στο ΕΚΦΕ. (Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι σχολικές τάξεις
που μας επισκέφτηκαν ήταν 88, και οι αντίστοιχοι μαθητές τους 1790!).
Τα μηνύματα από γονείς, δασκάλους αλλά και καθηγητές ήταν πολύ θετικά, αφού
προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική άποψη των μαθητών για τις
Φυσικές Επιστήμες. Συχνά τα παιδιά, επιστρέφοντας στο σπίτι τους μετά από την
επίσκεψη στο ΕΚΦΕ, επαναλάμβαναν πειράματα και δραστηριότητες που είχαν
παρακολουθήσει, αποδεικνύοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο του εργαστηρίου στη
διδασκαλία των Φ.Ε. και για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση.
Με βάση όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την κατάσταση της διδασκαλίας
των Φ.Ε στα Δημοτικά πιστεύουμε ότι ο ρόλος του ΕΚΦΕ και ειδικά του
αποσπασμένου σε αυτό συναδέλφου ήταν καταλυτικός και βοήθησε εξαιρετικά.
Αυτή είναι η μισή αλήθεια (δεν θα μπορούσε όμως φέτος να είναι και πολύ
διαφορετική…). Η άλλη μισή, κρύβεται στην ανυπαρξία παρέμβασης μας, στους
φορείς της γνώσης στα σχολεία, στους ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Η λύση δεν είναι να
«μπαλώσουμε» την διδασκαλία των Φ.Ε. με τις επισκέψεις των μαθητών στο ΕΚΦΕ,
αλλά να εφοδιάσουμε τους δασκάλους, με τις απαραίτητες γνώσεις – δεξιότητες
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προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι στις απαιτήσεις της πειραματικής
διδασκαλίας στην τάξη τους.
Άρα αυτό που λείπει είναι η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των δασκάλων και ταυτόχρονα η
δημιουργία προϋποθέσεων για την λειτουργία σχολικών εργαστηρίων, στο
Δημοτικό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις την
επόμενη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους. Θεωρούμε
ότι δράση του ΕΚΦΕ θα πρέπει να μεταφερθεί εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα.
(έλλειψη εργαστηρίων – δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι κατά την
πειραματική διδασκαλία, καθώς προέρχονται οι περισσότεροι από θεωρητική
κατεύθυνση).
Θα προσπαθήσουμε να καταργήσουμε το μύθο των δύσκολων Φυσικών Επιστημών
με επιμορφωτικές παρεμβάσεις, που θα αναδείξουν την ομορφιά, την αξία αλλά και
την ευκολία της πειραματικής διδασκαλίας. Στην προσπάθεια μας αυτή, χρειαζόμαστε
την συνεργασία των συναδέλφων. Φυσικά και θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε μαθητές
στο ΕΚΦΕ αλλά με ένα πιο ενεργητικό ρόλο για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
 ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ
Από τα 8 ΕΠΑΛ που λειτουργούν στα Χανιά κανένα δεν διαθέτει δικό του
εργαστηριακό χώρο. Η εργ. άσκηση των μαθητών γίνεται μέσα στη σχολική τάξη
ή σε γειτονικά εργαστήρια και με δανεισμό των απαραίτητων οργάνων.
Απαιτείται η ανάπτυξη εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε όλα τα ΕΠΑΛ
μας.
Οι περισσότερες εργ. ασκήσεις έγιναν στα επαρχιακά ΕΠΑΛ και στηρίχτηκαν
στο μεράκι των εκεί συναδέλφων Εκεί όμως συγκριτικά με την κατάσταση στη
πόλη (υποδομές, αριθμός μαθητών), οι συνθήκες είναι καλύτερες
Οι συνάδελφοι της πόλης τουλάχιστον προσωρινά απαιτείται να αξιοποιήσουν
περισσότερο τις δυνατότητες που τους προσφέρει το ΕΚΦΕ.
Οι Δ/τες των ΕΠΑΛ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την
απόκτηση εργαστηρίου και οργάνων στηρίζοντας παράλληλα το έργο των
ΥΣΕΦΕ.
 ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Είναι ο ιδανικός χώρος για την εργαστηριακή άσκηση των μαθητών όπως
φαίνεται και από τους απολογισμούς των σχολείων. Γίνονται πολλά πειράματα
στα Γυμνάσια για τους γνωστούς λόγους οπότε και η προσοχή μας έπρεπε να
είναι στην ανάπτυξη των εργαστηριακών χώρων πρώτα και κύρια εκεί.
Απαιτείται:
α) η στήριξη των σχολείων σε υλικοτεχνική υποδομή και
β) η επιμόρφωση των συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτά.
Το ΕΚΦΕ θα πρέπει σε συνεργασία με τους Δ/ντες των σχολείων να εξαντλήσουν
κάθε δυνατότητα ανάπτυξης της εργαστηριακής άσκησης στις σχολικές μας
μονάδες, ενώ ο ΥΣΕΦΕ θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί και στηριχθεί .
 ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Όπως φαίνεται από τους απολογισμούς στα Λύκεια η εργαστηριακή άσκηση δεν
προχωρά όσο θα έπρεπε. Αυτό οφείλεται:
Στο «νέο» αναλυτικό πρόγραμμα της Α Λυκείου όπου η υπάρχουσα ύλη
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ.
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Στην αγωνία όπως προαναφέραμε των συναδέλφων να καλύψουν την ύλη
και στις κατευθύνσεις.
Την υποβάθμιση των εργαστηριακών χώρων (ευθύνη των συναδέλφων
και των Δ/ντων) με παράλληλη χρήση τους ως αίθουσα διδασκαλίας κλπ.
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στα πολυπληθή τμήματα.
Η έλλειψη εργαστηριακής παιδείας και τα κατάλοιπα του
«φροντιστηριακού» μας ρόλου στην διδασκαλία μας.
Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετική
δουλειά με πολλαπλά πειράματα πέραν των προβλεπόμενων.
Οι ΥΣΕΦΕ πολλές φορές εδώ θεωρούν πάρεργο την αποστολή τους ενώ πολλοί
συνάδελφοι υποβαθμίζουν την εργαστηριακή άσκηση. Η συνεργασία όλων μας
νομίζουμε είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε όλες τις
αντιξοότητες και να δουλέψουμε εργαστηριακά . Η εργαστηριακή άσκηση
είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν μπορεί να ασκείται ευκαιριακά. Οι ευθύνες
φυσικά ξεκινούν από το Υπουργείο και επιμερίζονται αναλογικά σε κάθε ένα
από μας.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εργαστηριακή άσκηση απαιτεί στρατηγική ανάπτυξης και όχι ευκαιριακή
αντιμετώπιση, δηλαδή:
Υιοθέτηση σωστών αναλυτικών προγραμμάτων με αντίστοιχες
εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΡΟΤΑΣΗ: να γίνει συλλογή τους από την
τόσο αξιόλογη δουλειά των ΕΚΦΕ χωρίς οικονομικό κόστος
συγγραφής –έκδοσης (διαχείριση ηλεκτρονική).
Ενίσχυση και στήριξη των θεσμών του ΕΚΦΕ και των ΥΣΕΦΕ.
Υλικοτεχνική υποδομή με βάση τις προηγούμενες επιλογές και οργάνωση
των εργαστηρίων (προμήθειες χωρίς σκοπιμότητες).
Επίσης πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διαρκή κάλυψη των αναγκών
των σχολικών μονάδων σε αναλώσιμα .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΦΕ
Προτείνουμε την ετήσια θεσμοθετημένη συνάντηση των Υπευθύνων ΕΚΦΕ και των
Συνεργατών τους για ενημέρωση, επιμόρφωση ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών
χάραξη στρατηγικής για την καθιέρωση και βελτίωση της εργαστηριακής άσκησης σαν
αναπόσπαστο τμήμα της εκπ/κης διαδικασίας των Φυσικών.
Επίσης τα ΕΚΦΕ θα πρέπει να έχουν:

κεντρική ουσιαστική καθοδήγηση
αυτόνομη οικονομική επιχορήγηση
επίδομα ευθύνης.
Πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό με 4 ώρες διδασκαλίας σε σχολική μονάδα η θητεία
του Υπευθύνου του ΕΚΦΕ πρέπει να αναγνωρίζεται ως διδακτική.

Για τους συναδέλφους - ΚΙΝΗΤΡΑ
Χωρίς να δοθούν κίνητρα στο καθηγητή του κλάδου μας είναι δύσκολο να
προχωρήσει το θέμα των εργαστηρίων . Εκτός της σημαντικής στήριξης της
εργαστηριακής άσκησης που έγινε με την θεσμοθέτηση του ΥΣΕΦΕ χρειάζεται :
1) ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
2) η απαλλαγή του υπευθύνου του εργαστηρίου από κάθε άλλη εξωδιδακτική
ενασχόληση ( υπεύθυνοι τμημάτων, εφημερίες ,κλπ).
3) Να υπάρχουν δυο συνάδελφοι στο εργαστήριο όταν το ασκούμενο τμήμα
υπερβαίνει τους 20 μαθητές.
4) Να θεσμοθετηθεί το εργαστηριακό δίωρο ανά εβδομάδα στο ωρολόγιο
πρόγραμμα.
5) Να αποτελέσουν εξεταστέα ύλη (στην πράξη) συγκεκριμένες εργαστηριακές
ασκήσεις .
Θα πρέπει ο/η συνάδελφος να αντιληφθούν ότι στηρίζονται και αναγνωρίζεται η
ιδιαιτερότητα του έργου τους, ενώ η επιλογή για την θέση του ΥΣΕΦΕ θα πρέπει
να προσεχτεί ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.
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Παράλληλα πρέπει να γίνει προσθήκη στην έκθεση δραστηριοτήτων του ΥΣΕΦΕ
ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με αυτοκριτική του π.χ:
1) Ποια ήταν η δική μου συμβολή για την βελτίωση της εργ. διδασκαλίας στο
σχολείο μου;
2) Πως συγκεκριμένα βοήθησα τους συναδέλφους μου;
3) Πως συνεργάστηκα με το ΕΚΦΕ;
4) Πως αξιοποίησα το 3ωρο «μειωμένο» ωράριο που είχα;
5) Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει του χρόνου να διεκδικήσω την θέση του
ΥΣΕΦΕ;
6) Μήπως η στάση μου υπονομεύει την ύπαρξη των θεσμών του ΥΣΕΦΕ και
του ΕΚΦΕ; ή στηρίζει την ύπαρξή τους;

Κλείνοντας τον απολογισμό του ΕΚΦΕ Χανίων για το σχολικό έτος 2011-12
θέλουμε να πιστεύομε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας επιτελέσαμε ότι ήταν
δυνατό. Ο θεσμός και πάλι του ΕΚΦΕ έβαλε ένα λιθαράκι στη σωστή
διδασκαλία των θετικών επιστημών, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στην
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε την δράση μας θετική και την
παρέμβασή μας, στα σχολικά δρώμενα ουσιαστική. Θα θέλαμε όμως και την
καλοπροαίρετη κριτική των συναδέλφων μας, για να πάμε ακόμα καλύτερα στο
μέλλον.
Αισιοδοξώντας για το αύριο και πιστεύοντας στις ανεξάντλητες δυνατότητές
μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χανίων και οι Συνεργάτες του
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