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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΕΚΦΕ : 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Κρήτης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνοµα - ειδικότητα) : Ελευθερία Φανουράκη - Βιολόγος
ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (µε θητεία/απόσπαση): Με Θητεία
1.Επικαιροποιηµένα στοιχεία του ΕΚΦΕ.
Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Είδος απόσπασης
(µερική /ώρες την
εβδοµάδα, εξ’ ολοκλήρου)

1.
Στελέχωση:

2.
3.
4.

∆ιεύθυνση λειτουργίας:

Πιτσουλάκη 24, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο:

2810327256

ΦΑΞ:

2810327256

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

mail@1ekfe.ira.sch.gr
http:// 1ekfe.ira.sch.gr

(στη στελέχωση αναφέρουµε µόνο τους συνεργάτες και όχι τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ)

2.Παρατηρήσεις – προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων
Εργαστηριακών ∆ραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρµοδιότητάς σας.
(Αναφέρεται τα συµπεράσµατα, παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις εκθέσεις
εργαστηριακών δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ακόµη και
στατιστικά εργαλεία όπως ραβδογράµµατα, ιστογράµµατα κ.λ.π. για να ενσωµατώσετε την
πληροφορία που θέλετε.)

Εικόνα 1
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εργαστήρια αντίστοιχα µε αυτά των ΓΕΛ. Αντίθετα, τα ΣΕΦΕ των ΕΠΑΛ λειτούργησαν µε
προβλήµατα στο 100% των περιπτώσεων που υπάρχουν εργαστήρια.
Εικόνα 2

Τα προβλήµατα στη
λειτουργία των εργαστηρίων
εστιάζονται
κυρίως
στο
µεγάλο αριθµό µαθητών ανά
τµήµα, στο χρόνο που
διατίθεται
για
την
εργαστηριακή ώρα και στις
ελλείψεις του εργαστηρίου
στα Γυµνάσια και τα ΕΠΑΛ
(βλέπε Εικόνα 2).

Προβλήµατα που παρουσιάστηκαν

Στον χρόνο που διατίθεται για
την εργαστηριακή ώρα.

28%
Στην αναντιστοιχία της
ειδικότητας του ΠΕ04 και των
απαιτούµενων πειραµατικών
διαδικασιών.
Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.
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12%
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µαθητών ανά τµήµα.

4%
1%

Στην δοµή του ωρολογίου
προγράµµατος.
36%
∆εν απάντησαν

Τα ΣΕΦΕ λειτούργησαν και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου ή άλλου µαθήµατος στο
55% των περιπτώσεων και περισσότερο στα ΓΕΛ. Η χρήση του εργαστηρίου σαν αίθουσα
διδασκαλίας των µαθηµάτων φυσικών επιστηµών είναι θεµιτή όταν δεν παρακωλύει το
πρόγραµµα των εργαστηριακών ασκήσεων.
Το ενδιαφ έρον των µαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία

Εικόνα 3
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Για τη βελτίωση της
Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας πρέπει
εργαστηριακής παιδείας, Εικόνα 5
οι ΥΣΕΦΕ προτείνουν
Να αναβαθµιστεί ο θεσµός του
την
καθιέρωση
των
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
8%
12%
συνεχόµενων
Να γίνει π ροµήθεια σύγχρονων
εργαστηριακών
ωρών
εργαστηριακών οργάνων
(21%),
την
τακτική
18%
Nα π ληρούν αυστηρά τις
επιµόρφωση των ΠΕ04
π ροδιαγραφές λειτουργίας τους οι
(18%), την προµήθεια
αίθουσες των εργαστηρίων.
Να π ροσαρµοστεί κατάλληλα το
σύγχρονων
21%
ωρολόγιο π ρόγραµµα
εργαστηριακών οργάνων
Να γίνεται τακτική επ ιµόρφωση των
(15%), τη δηµιουργία
ΠΕ04
αποθηκών οργάνων και
Να δηµιουργηθεί λογισµικό µε
αναλωσίµων
στις 12%
π ειράµατα.
περιφέρειες (12%) και
Να δηµιουργηθούν απ οθήκες
7%
την προσαρµογή του
οργάνων και αναλώσιµων στην
7%
ωρολογίου
π εριφέρεια.
Να καθιερωθούν οι συνεχόµενες
15%
προγράµµατος
(12%)
εργαστηριακές ώρες.
(βλέπε Εικόνα 5).
Επιπλέον, οι ΥΣΕΦΕ
προτείνουν:
α) Την ύπαρξη 2 εκπ/κών κατά την εργαστηριακή ώρα
β) Να γίνει υποχρεωτική η εργαστηριακή άσκηση και ο βαθµός του εργαστηρίου να
συµµετέχει στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού για το µάθηµα (αφού βέβαια λυθεί σε
πανελλήνιο επίπεδο το θέµα χώρος εργαστηρίου, συστέγαση, εξοπλισµός κ.λπ.)
γ) Να ορισθούν στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των µαθητών ξεχωριστές ώρες εργαστηρίου
και θεωρίας.

Όσον αφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το σχολικό
έτος 2012-2013:
Στο Γυµνάσιο, παρόλο που δε διαθέτουν οργανωµένα εργαστήρια αντίστοιχα µε αυτά
των ΓΕΛ, πραγµατοποιήθηκε το 71% των εργαστηριακών ασκήσεων µε υψηλότερο
ποσοστό στη Χηµεία (81,5%), όπου η πειραµατική δραστηριότητα προωθείται και από το
βιβλίο του µαθητή και χαµηλότερο ποσοστό στη Βιολογία (64%) και τη Φυσική (66%), τα
οποία οφείλονται στην έλλειψη οργάνων και την αναντιστοιχία των ειδικοτήτων ΠΕ04 στα
Γυµνάσια.
Τα 2/3 περίπου των εργαστηριακών ασκήσεων στο Γυµνάσιο έγινε µε επίδειξη λόγω
έλλειψης εξοπλισµού, µε εξαίρεση τη Βιολογία, όπου η αναλογία ήταν περίπου ½ µε
επίδειξη και ½ µετωπικά λόγω του ότι αν εξαιρέσει κανείς τις εργαστηριακές ασκήσεις που
απαιτούν µικροσκόπιο, στις υπόλοιπες απαιτούνται απλά όργανα και υλικά, οπότε
ενδείκνυται για µετωπική διδασκαλία (βλέπε εικόνα 6). Στα Γυµνάσια επίσης,
πραγµατοποιήθηκαν αρκετές επιπλέον των υποχρεωτικών εργαστηριακές ασκήσεις
ανάλογα µε την ειδικότητα του εκπαιδευτικού.
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Εικόνα 6

Εργαστηρισκές ασκήσεις Γυµνασίων
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Στα ΓΕΛ πραγµατοποιήθηκε το 67% των εργαστηριακών ασκήσεων µε υψηλότερο
ποσοστό στη Βιολογία (79%), αλλά εδώ παρατηρείται το αντίθετο φαινόµενο στον τρόπο
διδασκαλίας, µε to 59% περίπου των εργαστηριακών ασκήσεων να πραγµατοποιούνται
µετωπικά και το 41% µε επίδειξη, µε εξαίρεση πάλι τη Βιολογία, όπου η αναλογία ήταν ½
µε επίδειξη και ½ µετωπικά (βλέπε εικόνα 7).

Εικόνα 7

Εργαστηρισκές ασκήσεις Γυµνασίων
Σύνολο

Επίδειξη

Μετωπικά

100,0

Ποσοστό %

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

Στα ΕΠΑΛ πραγµατοποιήθηκε σχετικά µικρό ποσοστό των υποχρεωτικών
εργαστηριακών ασκήσεων (39%) και κυρίως µε επίδειξη (90%) (βλέπε εικόνα 8) αλλά όλα
τα ΕΠΑΛ (100%) πραγµατοποίησαν επιπλέον πειράµατα και Φυσικής και Χηµείας.
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Εικόνα 8

Εργαστηρισκές ασκήσεις Γυµνασίων
Σύνολο

Επίδειξη

Μετωπικά

100,0

Ποσοστό %
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικά, µε δεδοµένα τα προβλήµατα που υπάρχουν στα σχολεία όσον αφορά στις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των εργαστηρίων, οι περισσότεροι συνάδελφοι δείχνουν
ενδιαφέρον για την πειραµατική δραστηριότητα και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις και τους στόχους που θέτονται.

3. Επιµορφωτικές Συναντήσεις (στο πλαίσιο διευθέτησης ωραρίου του κλ. ΠΕ04 για
τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις).

Είδος

Τόπος
Ηµεροµηνία
διεξαγωγής διεξαγωγής –
∆ιάρκεια

1. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Φυσικής Λυκείου και
ΕΠΑΛ
2. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Βιολογίας Γυµνασίου

2ο
ΕΚΦΕ Τρίτη 30/10/12 –
Ηρακλείου
3 ώρες
1ο
ΕΚΦΕ
Ηρακλείου

3. Επιµορφωτική συνάντηση για 2ο
ΕΚΦΕ
υποχρεωτικές
εργαστηριακές Ηρακλείου
ασκήσεις Βιολογίας Λυκείου
4. Επιµορφωτική συνάντηση για 1ο
ΕΚΦΕ
υποχρεωτικές
εργαστηριακές Ηρακλείου
ασκήσεις Φυσικής Γυµνασίου
5. Επιµορφωτική συνάντηση για 2ο
ΕΚΦΕ
υποχρεωτικές
εργαστηριακές Ηρακλείου
ασκήσεις Φυσικής Λυκείου και
ΕΠΑΛ

Σε ποιους
απευθυνόταν

Εκπαιδευτικοί Ν.
Ηρακλείου που
διδάσκουν Φυσική
Α, Β, Γ Λυκείου
Τετάρτη
Εκπαιδευτικοί Ν.
31/10/12 – 3
Ηρακλείου που
ώρες
διδάσκουν
Βιολογία Α και Γ
Γυµνασίου
Τρίτη 20/11/12 – Εκπαιδευτικοί Ν.
3 ώρες
Ηρακλείου που
διδάσκουν
Βιολογία Α, Β, Γ
Λυκείου
Τετάρτη
Εκπαιδευτικοί Ν.
21/11/12 – 3
Ηρακλείου που
ώρες
διδάσκουν Φυσική
Β και Γ Γυµνασίου
Τρίτη 12/2/13 – 3 Εκπαιδευτικοί Ν.
ώρες
Ηρακλείου που
διδάσκουν Φυσική
Α και Γ Λυκείου
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6. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Φυσικής Λυκείου και
ΕΠΑΛ
7. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Βιολογίας Λυκείου

8. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Φυσικής και Βιολογίας
Γυµνασίου

9. Επιµορφωτική συνάντηση για
υποχρεωτικές
εργαστηριακές
ασκήσεις Φυσικής και Βιολογίας
Γυµνασίου

2ο
ΕΚΦΕ Τρίτη 19/2/13 – 3 Εκπαιδευτικοί Ν.
Ηρακλείου
ώρες
Ηρακλείου που
διδάσκουν Φυσική
Β Λυκείου
2ο
ΕΚΦΕ Τρίτη 26/2/13 – 3 Εκπαιδευτικοί Ν.
Ηρακλείου
ώρες
Ηρακλείου που
διδάσκουν
Βιολογία Β και Γ
Λυκείου
1ο
ΕΚΦΕ Τετάρτη 27/2/13 Εκπαιδευτικοί Ν.
Ηρακλείου
– 3 ώρες
Ηρακλείου που
διδάσκουν Φυσική
Β και Γ &
Βιολογία Α και Γ
Γυµνασίου
1ο
ΕΚΦΕ Τετάρτη 6/3/13 – Βιολογία Α
Ηρακλείου
3 ώρες
Γυµνασίου &
Φυσική Β και Γ
Γυµνασίου

(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)

4. Επισκέψεις σε σχολεία. (συµµετοχή στις προγραµµατισµένες εργαστηριακές
ασκήσεις)
Σχολείο
Αιτιολογία
Ηµεροµηνία
Επίσκεψης
/ Συχνότητα
1. 6ο ΕΠΑΛ Μετωπικό εργαστήριο
βοτανικής
«Μικροσκοπική
Ηρακλείου
παρατήρηση κυττάρων, φύλλων, βλαστού και ρίζας»
(Ελευθερία Φανουράκη)
2. 5ο ΕΠΑΛ Εισήγηση «Μηχανισµοί άµυνας και AIDS» (Ελευθερία
Ηρακλείου
Φανουράκη)
3. 2ο ΓΕΛ Συµµετοχή σε πειράµατα Φυσικής στα πλαίσια του
Ηρακλείου
µαθήµατος Ερευνητική εργασία. (Ελευθερία Φανουράκη)

11-12-12 / 1
14-12-12 / 1
18-12-12 / 1
16-1-13 / 1
25/1/13 / 1

4.
2ο Α’ Γυµνασίου, Εργαστηριακή άσκηση «Μικροσκοπική 5-2-13 / 2
Γυµνάσιο
παρατήρηση Φυτικών και Ζωικών κυττάρων» (Ελευθερία 18-2-13 / 5
Ηρακλείου
Φανουράκη)
5. 3ο ΓΕΛ Εκπαίδευση σε πειράµατα Βιολογίας για το διαγωνισµό 14-1-13 / 1
Ηρακλείου
EUSO (Ελευθερία Φανουράκη)
6. Γυµνάσιο Επίδειξη πειραµάτων στα παρασκήνια εκδήλωσης που 26-4-13 / 1
Πόµπιας
διοργάνωσε η ΥΣΕΦΕ µε τους µαθητές του σχολείου
(Ελευθερία Φανουράκη)
7. ∆ηµοτικό Παραλαβή µηχανής wimshurst για επισκευή στο ΕΚΦΕ 29-11-12
σχολείο
(Ελευθερία Φανουράκη)
Βενεράτου

(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)
Σηµείωση: Η Υπεύθυνη του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου εκτός από τις παραπάνω
επισκέψεις επισκέφθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 ΟΛΑ τα σχολικά
εργαστήρια ευθύνης του 1ου ΕΚΦΕ (στην πόλη και στην περιφέρεια) για τη
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δηµιουργία αρχείου µε αναλυτικά στοιχεία για τα σχολικά εργαστήρια αλλά και την
καταγραφή των προβληµάτων και ελλείψεων, την επισκευή οργάνων επι τόπου
(κυρίως µικροσκοπίων), αλλά και για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µε τους
συναδέλφους ΠΕ04 για την εργαστηριακή διδασκαλία και τον τρόπο υποστήριξης
τους από το ΕΚΦΕ.

5.Σεµινάρια /Ηµερίδες που έχουν διοργανωθεί ή είχε οργανωτική συµµετοχή το
ΕΚΦΕ

Σεµινάριο / Ηµερίδα/
Επιµορφωτική συνάντηση

Τόπος
διεξαγωγής

Ηµεροµηνία διεξαγωγής –
∆ιάρκεια

Σε ποιους
απευθυνόταν

1. Επιµορφωτική επίσκεψη
στη Μονάδα Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπίας
"Βασίλης
Γαλανόπουλος" της σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών
του
Πανεπιστηµίου Κρήτης
2.
Ηµερίδα
Βιολογίας
«Εµφάνιση και εξέλιξη της
ζωής στη γη»

Τµήµα
Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου
Κρήτης

Τρίτη 20/11/12
Τετάρτη 21/11/12
Τρίτη 27/11/12
Τετάρτη 28/11/12
και Τρίτη 22/01/13
– 3 ώρες/επίσκεψη

Εκπ/κούς ΠΕ04
Ν. Ηρακλείου

Αίθουσα
Ανδρόγεω
∆ήµου
Ηρακλείου

Τρίτη 3/4/13 – 5 ώρες

Εκπ/κούς ΠΕ04
Ν. Ηρακλείου

του

Βίντεο εισηγήσεων
3. Εκδήλωση Βράβευσης
µαθητών που συµµετείχαν
στον Τοπικό ∆ιαγωνισµό
Πειραµατικών
∆ραστηριοτήτων
Ν.
Ηρακλείου - EUSO 2013.

Αίθουσα
Παρασκευή 1/2/13 – 3 ώρες
Καστελάκη του
Εµπορικού και
Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου
Ηρακλείου

Εκπ/κούς,
µαθητές
γονείς

Αίθουσα
Τρίτη 13/11/12
πολλαπλών
χρήσεων
του
6ου
ΕΠΑΛ/1ου
ΣΕΚ Ηρακλείου.

Εκπ/κούς ΠΕ04
Ν. Ηρακλείου

και

Οµιλίες Προέδρων τµηµάτων
Βιολογίας,
Φυσικής
και
Χηµείας
Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
4. ΗΜΕΡΙ∆Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
«Το διερευνητικό µοντέλο
διδασκαλίας και η χρήση
ψηφιακού
εκπαιδευτικού
υλικού – Η χρησιµότητα των
ψηφιακών βιβλιοθηκών στις
ερευνητικές
εργασίες
(project)»
5.
Σεµινάριο
µε
θέµα
«Κατασκευή
πακέτου
ηλεκτρισµούΗλεκτροµαγνητισµού».
(Εισηγήτρια:
Ειρήνη
Ματαλλιωτάκη)
6.
Σεµινάριο
µε
θέµα
«Κατασκευή
πακέτου
ηλεκτρισµού».
(Εισηγήτρια:
Ειρήνη Ματαλλιωτάκη)

1Ο
ΕΚΦΕ Τετάρτη
απόγευµα Εκπ/κούς
Στ’
Ηρακλείου
13/02/2013 – 4 ώρες
τάξης ∆ηµοτικού

ΕΚΦΕ Σάββατο 16/02/2013 – 4 Εκπ/κούς
Ε’
1Ο
Ηρακλείου
ώρες
τάξης ∆ηµοτικού
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(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα για περισσότερα σεµινάρια)

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

Τίτλος

1. ∆ιδακτικό σενάριο «DNA: από τη ∆ιπλή Έλικα
στον Καρυότυπο» (Ελευθερία Φανουράκη)

2.

Φύλλο εργασίας «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»
(Ελευθερία Φανουράκη).
3.
Φύλλο
εργασίας
«ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ»
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C
και (αρχείο excel για υπολογισµούς) (Ελευθερία

Είδος (cd/dvd,
βιβλίο, περιοδικό
κ.λ.π.)
∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)
∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)
∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)

Φανουράκη).
4. Φύλλο εργασίας ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥΣ (Ελευθερία
Φανουράκη).
5. Φύλλο εργασίας «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)
∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)
∆ιαθέσιµο
στο
∆ιαδίκτυο
στην
(http://1ekfe.ira.sch.gr/)

(Ελευθερία Φανουράκη).

6. Ήχος. Μια εναλλακτική προσέγγιση
(Βραβείο «Αριστείας και Καινοτοµίας
Εκπαίδευση 2012»)
(Ειρήνη Ματαλλιωτάκη, Αποσπασµένη για την
πρωτοβάθµια κατά το έτος 2011-2012)

Είναι …
ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

ΝΑΙ
ΟΧΙ

√

ΝΑΙ

√

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

7.
(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)

7. ∆ιαγωνισµοί που έχουν διοργανωθεί ή είχε διοργανωτική συµµετοχή το ΕΚΦΕ.

Τίτλος

Συµµετοχή
(ποιοι
συµµετείχαν)

1. Τοπικός διαγωνισµός EUSO (8/12/12)
2. Πανελλήνιος
(19/1/13)

διαγωνισµός

Ελευθερία
Φανουράκη
EUSO Ελευθερία
Φανουράκη

∆ιακρίσεις
(αν υπάρχουν)
3ο ΓΕΛ Ηρακλείου

(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)
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8. Συνεργασίες του ΕΚΦΕ µε άλλους φορείς µε επιστηµονικό/εκπαιδευτικό σκοπό.

Φορείς που συνεργάστηκαν

Ηµεροµηνία / ∆ιάρκεια

1. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Τρίτη 20/11/12
Κρήτης
Τετάρτη 21/11/12
Τρίτη 27/11/12
Τετάρτη 28/11/12
και Τρίτη 22/01/2013
– 3 ώρες/επίσκεψη
2. Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου 3/4/13 – 5 ώρες
Κρήτης και Ίδρυµα Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΤΕ)
3.

Αίθουσα Ανδρόγεω του
∆ήµου Ηρακλείου
του 1ο ΕΚΦΕ

Οργανωτική
επιτροπή Όλη τη διάρκεια
Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας EUSO σχολικού έτους
2014 και επιστηµονική επιτροπή
θεµάτων βιολογίας για την
Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα EUSO
2014

4. Περιφέρεια Κρήτης (Επιµόρφωση 5-6-13 / 3 ώρες
από τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου
µαθητών ∆ηµοτικών Σχολείων
στις
Ανανεώσιµες
πηγές
ενέργειας στα πλαίσια της 1ης
Ενεργειακής Εβδοµάδας στην
Περιφέρεια Κρήτης)
5. Παραρτήµατα Ε.Ε.Χ. και Ε.Ε.Φ.
Παρασκευή 1-2-13
ώρες

6.

Παράρτηµα
Ε.Ε.Φ.
∆ιαγωνισµός Φυσικής
7. ΚΠΕ Αρχανών Ηρακλείου

– Σάββατο 13/4/13
Παρασκευή 11/1/13
Πέµπτη 23/5/13

Τόπος
Τµήµα
Βιολογίας,
Βασιλικά Βουτών

Πλατεία Αγ. Τίτου στο
κέντρο της πόλης του
Ηρακλείου

/

3 Αίθουσα
Καστελάκη
του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου
Ηρακλείου
4ο & 50 ∆ηµοτικό
Σχολείο Ηρακλείου
ΚΠΕ Αρχανών

(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)

9. Συµµετοχή του Υπεύθυνου ή των συνεργατών του ΕΚΦΕ σε επιµορφωτικές
συναντήσεις (συνέδρια, ηµερίδες, κλπ)

Ονοµατεπώνυµο
συµµετέχοντα

Τίτλος
συνάντησης

επιµορφωτικής Τόπος

1. Ελευθερία Φανουράκη

Ηµερίδα Βιολογίας «Εµφάνιση και Αίθουσα Ανδρόγεω
του
∆ήµου
εξέλιξη της ζωής στη γη»
Ηρακλείου

2.
3.
(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)
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10. Συµµετοχή σε διαγωνισµούς Φυσικών Επιστηµών σχολείων / µαθητών
σχολείων αρµοδιότητας του ΕΚΦΕ.

Τίτλος διαγωνισµού

Συµµετοχή (σχολείο ή
ονοµατεπώνυµο µαθητών)

1.
2.
3.

∆ιάκριση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

(συµπληρώστε µε enter στον πίνακα αν χρειάζεται)
11. Άλλες ∆ραστηριότητες
• Υπήρξε συνεργασία και συναντήσεις µε τους Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ04 του Ν.
Ηρακλείου και µε συναδέλφους που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ του Ν. Ηρακλείου για τον
ορισµό των υποχρεωτικών ασκήσεων για το 2012-13.
• Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 έλαβε χώρα συλλογή και επισκευή
ηλεκτροστατικών µηχανών wimshurst από τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης του Ν. Ηρακλείου.
• Επιπλέον, τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου µετά από αίτηµα αρκετών ∆ιευθυντών σχολικών
µονάδων για την αποµάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση (οξειδωµένων,
ενυδατωµένων) χηµικών ουσιών, έχουν έρθει σε επαφή µε το Γενικό Χηµείο του
κράτους – Χηµική υπηρεσία Ηρακλείου και το τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Οι παραπάνω φορείς είναι πρόθυµοι να αναλάβουν την ανακύκλωση των
εν λόγω χηµικών ουσιών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για τα σχολεία µε την
προϋπόθεση ότι η συλλογή τους θα γίνει από τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου.
• Η υπεύθυνη του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου συµµετείχε στην διεξαγωγή του Πανελλήνιου
∆ιαγωνισµού EUSO 2013 και
• Συµµετέχει στην Επιστηµονική Επιτροπή των θεµάτων Βιολογίας για την
Πανευρωπαϊκή Ολυµπιάδα EUSO 2014.
• Ανανέωση και τακτική ενηµέρωση της ιστοσελίδας του 1ου ΕΚΦΕ.
• Συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων &
Τοπογράφων Μηχανικών Περιφερειών Κρήτης & Κυκλάδων για την παρουσίαση
πειραµάτων φυσικών επιστηµών σε επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα
«Εργαστηριακό Σεµινάριο: Πρακτικά ζητήµατα Ερευνητικών Εργασιών (Σχεδιασµός
– Μεθοδολογία - Υλοποίηση - Αξιολόγηση & ∆ηµοσίευση)» στις 11και 12/2/13.
• Συνάντηση µε τον Περιφερειακό ∆/ντή Εκπ/σης Κρήτης µε θέµα τον εξοπλισµό
Γυµνασίων και ΕΠΑΛ µε χρηµατοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης.
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