
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισες,

Η οργανωτική επιτροπή παρουσιάσεων εργαστηριακών ασκήσεων από υπεύθυνους ΕΚΦΕ σε
υπεύθυνους/ες ΕΚΦΕ συνήλθε την Παρασκευή  7/10/2022 στις 09:00 π.μ. και αποφάσισε:
1. Η δήλωση πρόθεσης θα γίνεται στη φόρμα: https://forms.gle/31hNztHxSkVzSQ3E7
2. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Webex σε αίθουσα μέλους της

επιτροπής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της αίθουσας και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων
θα ανακοινώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την ημέρα των
παρουσιάσεων.

3. Τα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται από το ΕΚΦΕ
Τούμπας.

4. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή, με την πρώτη να
προγραμματίζεται στις 4/11/2022 εκτός απροόπτου.

5. H μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά.
6. Προτεραιότητα στις παρουσιάσεις έχουν οι εργαστηριακές ασκήσεις και άλλα πειράματα

που αναφέρονται στις οδηγίες του ΙΕΠ για τη διδασκαλία των μαθημάτων, χωρίς να
αποκλείεται η παρουσίαση κάποιας άλλης ενδιαφέρουσας ιδέας.

7. Στον προγραμματισμό θα δίνεται προτεραιότητα σε όσους παρουσιάζουν για πρώτη φορά.
Αν κάποιος/α υποβάλλει συγχρόνως δύο παρουσιάσεις, θα πρέπει να διευκρινίζεται ποια
επιθυμεί να παρουσιαστεί πρώτη.

8. Στις παρουσιάσεις συμμετέχουν ισότιμα όλοι/ες όσοι/ες υπηρετούν στα ΕΚΦΕ με
οποιαδήποτε σχέση.

9. Η επιτροπή δεν θα προβαίνει σε κρίση, παρά μόνο θα βοηθά στην υλοποίηση της
παρουσίασης κατόπιν συνεννόησης με τον/την Υπεύθυνο/η που παρουσιάζει.

10. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα παρουσιάζονται είτε ζωντανά είτε σε μορφή βίντεο ή με
φωτογραφίες κλπ, αρκεί το υλικό που προβάλλεται να έχει δημιουργηθεί από τον/την
ίδιο/ίδια τον/την εισηγητή/εισηγήτρια. Οταν η παρουσίαση αφορά βίντεο, τότε η προβολή
του βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

11. Η αποθήκευση των υπερσυνδέσμων για το υλικό των παρουσιάσεων θα γίνεται στην
ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ.

12. Επιθυμία μας είναι και θα διερευνηθεί η δυνατότητα μια φορά κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς να μπορουν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση ενδιαφερόμενοι/ες
που δεν υπηρετούν στα ΕΚΦΕ.

13. Όμοια θα διερευνηθεί η δυνατότητα να μπορούν μετά από πρόσκληση να
παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις επιλεγμένα άτομα εκτός του προσωπικού των ΕΚΦΕ
π.χ. που έχουν θέση στο ΙΕΠ.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα email της οργανωτικής επιτροπής είναι:

Αναστασία Γκιγκούδη 6944261442, mail@ekfe-toumpas.thess.sch.gr
Σοφία Κυριαζοπούλου 6942087888, mail@ekfe.rod.sch.gr
Σωτήρης Μανδηλιώτης 6976999721, mail@ekfe.ser.sch.gr
Κλεοπάτρα Μανουσάκη  6947847879, ekfe.arg@gmail.com
Βασίλης Νούσης  6973491735, mail@ekfe.thesp.sch.gr
Παναγιώτης Παζούλης 6934268046, mail@ekfe.dra.sch.gr
Έρη Παπαδέλη 6945948785, mail@ekfe.koz.sch.gr
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