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Επισκέψεις μαθητών στα ΕΚΦΕ 

Δια ζώσης συναντήσεις με εκπαιδευτικούς 

Επισκέψεις σε σχολικά εργαστήρια 

 

Presenter
Presentation Notes
Μέχρι το 2019 η μεγαλύτερη δράση των ΕΚΦΕ σε όλη την Ελλάδα ήταν ο πειραματικός διαγωνισμός EUSO για μαθητές Β Λυκείου.  Τα δύο τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των υγειονομικών συνθηκών. Επίσης περιορίστηκαν οι δράσεις των ΕΚΦΕ που απαιτούσαν δια ζώσης συναντήσεις: επισκέψεις μαθητών στα ΕΚΦΕ, επισκέψεις υπεύθυνων ΕΚΦΕ στα σχολικά εργαστήρια, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς. 



Ο κορωνοϊός μας 
φέρνει πιο κοντά;  

Οι εξ αποστάσεως συναντήσεις των μελών του συλλόγου 

πολλαπλασιάστηκαν.  

Διοργανώθηκαν ημερίδες, δραστηριότητες, επιμορφώσεις 

με τη συμμετοχή περισσότερων ΕΚΦΕ.  

 

Presenter
Presentation Notes
Όμως μέσα από την εκ των συνθηκών απαραίτητη εξοικείωση με τις πλατφόρμες και τα λογισμικά της συνεργασίας από απόσταση, οι συναντήσεις των μελών του σωματείου ήταν συχνότερες από κάθε άλλη χρονιά. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές μάθαμε να συνεργαζόμαστε από απόσταση, κάτι που στην περίπτωση των ΕΚΦΕ δύσκολα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά εξαιτίας της γεωγραφικής διασποράς τους. 
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1. Το πείραμα (μέτρηση) του Ερατοσθένη 

2. Μαθητικός Διαγωνισμός Βιντεοπειραμάτων 

3. Επιμορφωτικές Συναντήσεις Υπ. ΕΚΦΕ.  

 

 

Οι Πανελλήνιες Δράσεις 

Της ΠΑΝΕΚΦΕ 

 





Η ιστορία 
της 

δράσης 

 

2022 

2016 



Η ιστορία 
του 

πειράματος 



Η 
υλοποίηση 

του 
πειράματος 



Η προστιθέμενη STEAM αξία 

• Διερώτηση, πειραματισμός, αναζήτηση της αλήθειας 

• Πολυεπιστημονικότητα 

• Επιστημονική μέθοδος (Science)  
• Χρήση μαθηματικών εργαλείων 

(Mathematics) 
•Επιλογή συμβατικών και 
ψηφιακών εργαλείων (Technology)  
• Κατασκευή διάταξης 

αξιόπιστων μετρήσεων (Engineering) 
• Τεκμηρίωση  
• Συνεργασία 

• Δημιουργικότητα  (Αrt) 



Η 
προστιθέμενη 
STEAM 

αξία 

Αrt 

Op-Αrt 



Η 
προστιθέμενη 
STEAM 

αξία 

Comics 



Δράση 

με παρελθόν, 
παρόν και 
μέλλον; 
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Presenter
Presentation Notes
Για να καλυφθεί το κενό από τη για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ακύρωση του πειραματικού διαγωνισμού EOES λόγω πανδημίας και να παραμείνει ζωντανή η διαδικασία του, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός πειραματικού διαγωνισμού εξ αποστάσεως. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες μαθητών της Β’ Λυκείου, εκείνης δηλαδή της τάξης που θα λάμβαναν μέρος στον διαγωνισμό που ακυρώθηκε. 
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Διαγωνισμός  
ΒιντεοΠειραμάτων 

 

•  Να εμπλακούν οι μαθητές ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Να αναδειχθεί η ελκυστική όψη των Φ.Ε 

• Ολιγόλεπτα βίντεο με ελεύθερη επιλογή θέματος 

• Οι μαθητές επέλεξαν, σκηνοθέτησαν, εκτέλεσαν, 

πρωταγωνίστησαν, μόνταραν, επεξεργάστηκαν ψηφιακά! 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Για να καλυφθεί το κενό από τη για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ακύρωση του πειραματικού διαγωνισμού EOES λόγω πανδημίας και να παραμείνει ζωντανή η διαδικασία του, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός πειραματικού διαγωνισμού εξ αποστάσεως. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες μαθητών της Β’ Λυκείου, εκείνης δηλαδή της τάξης που θα λάμβαναν μέρος στον διαγωνισμό που ακυρώθηκε. 
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•  Συμμετείχαν 71 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα 

• Δημιουργήθηκαν 121 ομάδες και υπέβαλλαν βίντεο. 

• Αξιολογήθηκαν από ομάδα 22 αξιολογητών/υπ. ΕΚΦΕ. 

• Σημαντική ήταν η συμβολή του ιδρύματος Μποδοσάκη που 

χρηματοδότησε τα βραβεία. 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Για να καλυφθεί το κενό από τη για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη ακύρωση του πειραματικού διαγωνισμού EOES λόγω πανδημίας και να παραμείνει ζωντανή η διαδικασία του, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός πειραματικού διαγωνισμού εξ αποστάσεως. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες μαθητών της Β’ Λυκείου, εκείνης δηλαδή της τάξης που θα λάμβαναν μέρος στον διαγωνισμό που ακυρώθηκε. 
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H λίστα όλων των βίντεο με σύνδεσμο στο youtube  

βρίσκεται στη ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ (panekfe.gr) 

Presenter
Presentation Notes
Για να δείτε με πόσο μεράκι εργάστηκαν τα παιδιά θα δούμε μερικά δευτερόλεπτα από το βίντεο που κέρδισε πρώτο βραβείο. ΓΕΛ Αλικαρνασσού από το Ηράκλειο. 
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Επιμορφωτικές  
Συναντήσεις Υπ. ΕΚΦΕ. 

 

• Σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων. 

• Επιμορφωτές : Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ 

• Επιμορφούμενοι: Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ 

• Στόχος : Ανταλλαγή ιδεών ώστε να διαχυθούν καλές πρακτικές 

στα σχολεία ευθύνης των ΕΚΦΕ.  

• Αποτέλεσμα δημιουργία κοινότητας μάθησης εκπαιδευτικών.  
 

 

Presenter
Presentation Notes
Η αξία των συναντήσεων ξεπέρασε εκείνη που θα είχε μια απλή σειρά επιμορφώσεων. Καθώς οι επιμορφωτές/επιμορφώτριες ήταν ταυτόχρονα και επιμορφούμενοι/επιμορφούμενες που μοιράζονταν εμπειρίες, απόψεις, ιδέες και πρακτικές, δημιουργήθηκε μια νέα κοινότητα μάθησης εκπαιδευτικών, δηλαδή «μια ομάδα που λειτουργεί συνεργατικά, με σκοπό να προάγει τη γνώση όλων των εκπαιδευτικών με τελικό στόχο την αποτελεσματικότερη  διδασκαλία» (Bolam et al., 2005).  O Robertson (2007) υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός κοινού οράματος και υποστηρίζει ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
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Επιμορφωτικές  
Συναντήσεις Υπ. ΕΚΦΕ. 

 

 

 

• 11 ημερίδες με 33 εισηγήσεις 

• 14 Εισηγήσεις Φυσικής 

• 10 Εισηγήσεις Χημείας 

• 4 Εισηγήσεις Βιολογίσε 

• 4 Εισηγήσεις Διαθεματικές  

• Μετά τις εισηγήσεις ακολουθούσε διάλογος 

Το υλικό των παρουσιάσεων βρίσκεται στη ιστοσελίδα της  

ΠΑΝΕΚΦΕ (https://panekfe.gr/experiments/) 
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Αποτίμηση της αξίας  
των δράσεων 

 

• Βιωματική σύνδεση γνώσης και πειραματικής διαδικασίας. 

• Εμπλοκή του μαθητή και αύξηση του ενδιαφέροντος.  

• Η δράση του Ερατοσθένη δίνει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

σχολείων. 

• Ο διαγωνισμός έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να 

μοιραστούν ρόλους σε ομάδες.  

 

Presenter
Presentation Notes
Το πείραμα του Ερατοσθένη με τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων μεταξύ σχολείων π.χ. που βρίσκονται σε κοινούς μεσημβρινούς, δίνει την ευκαιρία διαμόρφωσης ενός κλίματος «ανοιχτού» και διαρκούς διαλόγου, με ανταλλαγή γνωστικών, πολιτιστικών και άλλων χρήσιμων στοιχείων. Τα σχολεία διαμορφώνουν με τον τρόπο αυτόν χαρακτηριστικά που ενδυναμώνουν το προφίλ και τη θέση τους σε καιρούς απαιτητικούς και περιβάλλοντα διαρκώς μεταβαλλόμενα. Ο διαγωνισμός βιντεοσκοπημένων πειραμάτων έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές-πειραματιστές να εργαστούν σε ομάδες, στις οποίες κάθε μέλος έχει τον διακριτό του ρόλο και όλοι είναι απαραίτητοι για την πρόοδο της διαδικασίας. Μύησε, ακόμη, τους μαθητές και τις μαθήτριες στη βιωματική μάθηση μέσα από το πείραμα, στην ερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση με τη διαμόρφωση υποθέσεων, στην επισταμένη παρατήρηση, στην πειραματική επαλήθευση, στη συναπόφαση και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε αυτή την ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η συνεργική αξία των STEAM συνιστωσών είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη από το απλό άθροισμά τους. Ακριβώς το ίδιο διαπιστώθηκε και για τα μέλη της ΠΑΝΕΚΦΕ που συμμετείχαν στις επιμορφωτικές δράσεις της. Συνεργάστηκαν διακριτικά και αποτελεσματικά και λειτούργησαν ως επιμορφωτές αλλά και επιμορφούμενοι μέσα σε μια ζωντανή και παραγωγική κοινότητα μάθησης.  
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Αποτίμηση της αξίας  
των δράσεων 

 

Όλοι εμείς μάθαμε να συμπορευόμαστε και να 
οργανώνουμε δραστηριότητες συνεργαζόμενοι από μακριά.  

Presenter
Presentation Notes
Ακόμα και για τη συγγραφή αυτής της παρουσίασης χρειάστηκε να συνεργαστούμε χωρίς να έχουμε βρεθεί ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο!
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Ευχαριστίες 

 

 
Eυχαριστούμε όλους τους υπ.ΕΚΦΕ που συμμετείχαν. 

Ευχαριστούμε τους μαθητές και εκπαιδευτικούς . 

Το ίδρυμα Μποδοσάκη για την χορηγία.   

Όλους εσάς που παρακολουθήσατε την παρουσίαση. 

 

Presenter
Presentation Notes
Ακόμα και για τη συγγραφή αυτής της παρουσίασης χρειάστηκε να συνεργαστούμε χωρίς να έχουμε βρεθεί ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο!
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