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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ ΠΑΝΕΚΦΕ 2019-2022
Το 12ο Δ.Σ. του σωματείου, αποτελούμενο από τους
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
Αντιπρόεδρος: Ελένη Παλούμπα, Υπ. ΕΚΦΕ Σπάρτης
Γραμματέας: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου
Ταμίας: Χριστόφορος Στογιάννος, Υπ. ΕΚΦΕ Αλίμου
Χρήστος Γεωργόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων από 3-9-2020
Μέλος: Νεκτάριος Μήλιος, Υπ. ΕΚΦΕ Θήρας
από τις 4/6/2019, που ανέλαβε την πρώτη θητεία του, μέχρι και σήμερα 25/3/2022, προέβη στις
παρακάτω ενέργειες:
Αποστολή επιστολών και υπομνημάτων προς το Υπουργείο Παιδείας:
● Υπόμνημα σχετικό με την ένταξη των εργαστηριακών δραστηριοτήτων στην καθημερινή
εκπαιδευτική πρακτική, 10/9/2019
● Υπόμνημα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των ΥΣΕΦΕ, 24/9/2019
● Αίτημα για τη δυνατότητα εγγραφής ΥπΕΚΦΕ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β2, 15/1/2020
● Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με το ρόλο των ΕΚΦΕ ως υποστηρικτικών δομών σε
επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών, 3/2/2020 - κοινοποίηση ΙΕΠ, Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καλκάνη
● Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με το σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και
άλλες διατάξεις», 25/4/2020 - κοινοποίηση ΙΕΠ
● Αίτημα της ΠΑΝ.Ε.Κ.ΦΕ. για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
2/9/2020 - κοινοποίηση ΙΕΠ
● Αίτημα της ΠΑΝ.Ε.Κ.ΦΕ. για υγειονομικά πρωτόκολλα και εφοδιασμό με υγειονομικό υλικό,
11/9/2020
● Υπόμνημα της ΠΑΝ.Ε.Κ.ΦΕ. για τα κριτήρια επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε., 14/9/2020
● Διευκρίνηση σχετικά με τα βραβεία που απονέμονται στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών
Επιστημών (EUSO), 2/11/2020
● Ματαίωση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για τη συμμετοχή στη 19η
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2021, 2/11/2020 - κοινοποίηση ΙΕΠ, Δ/νσεις
Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας
● Υπόμνημα της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για ένταξη των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. στο σώμα επιμορφωτών για την Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση, 12/1/2021 - κοινοποίηση ΙΕΠ

● Ανοικτή επιστολή προς την κα Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ώστε να να
συμπεριληφθούν οι Υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. στους καταλόγους των εκπαιδευτικών για εμβολιασμό
για την COVID19 από τα αδιάθετα εμβόλια και για να δικαιούνται τεστ αυτοελέγχου (self test)
ανίχνευσης αντιγόνου του ιού, 12/4/2021
● Προτάσεις με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση του μετωπικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 7/9/2021 - κοινοποίηση ΙΕΠ
● Ερώτημα σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται από τους
υπευθύνους των ΕΚΦΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 8/9/2021 - κοινοποίηση ΙΕΠ
● Ματαίωση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή
Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2022, 11/11/2021 - κοινοποίηση ΙΕΠ
Δράσεις:
● Διοργάνωση 2ου Μαθητικού Θερινού Σχολείου ΠΑΝΕΚΦΕ στην Αθήνα, από 24/06/2019 έως
26/06/2019 - χορηγοί Ελλ. Πετρέλαια και 4ο ΓΕΛ Αιγάλεω
● Συμμετοχή στη 17η Διεθνή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2019, 4-11/5/2019, Αλμάδα, Πορτογαλία
● Διοργάνωση του Πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO 2020 στις 25/1/2020 και των αντίστοιχων
τελετών βράβευσης στις 26/1/2020, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
● Διοργάνωση διαγωνισμού «Ο Ήλιος με μια ματιά» - Διεθνής Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός
Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) σε συνεργασία με την κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού
Ηλιακού Τηλεσκοπίου (European Solar Telescope – EST) και τους εκπροσώπους της στο Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
● Ενδουπηρεσιακές επιμορφώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, Ιούνιος-Ιούλιος 2020
● Κάλεσμα για δημιουργία/συλλογή υλικού με προτάσεις για δραστηριότητες-πειράματα που να
μπορούν να εκτελεστούν από τους ίδιους τους μαθητές με απλά υλικά στο σπίτι.
● Δημιουργία αρχείου με συνδέσμους του υλικού που δημιουργήθηκε και προτείνεται από ΥπΕΚΦΕ
μετά το παραπάνω κάλεσμα του ΔΣ. Το αρχείο περιλαμβάνει τάξη & μάθημα, συνδέσμους σε
φύλλο με αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης, βίντεο ή φωτογραφίες με αναλυτική παρουσίαση της
εκτέλεσης.
● Ιδρυτικό μέλος ΜΚΟ EOES (μέσω της Γενικής Γραμματέως της ΠΑΝΕΚΦΕ Μαρίας Τσακίρη)
● Συμμετοχή ως εταίρος στο ESERO σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο ESERO
● Συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη χορηγία εργαστηριακού εξοπλισμού σε διάφορα
Γυμνάσια της χώρας
● Μεταφορά φιλοξενίας ιστοσελίδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, επανασχεδιασμός και
αναμόρφωσή της (Νίκος Αναστασάκης)
● Διαγωνισμός βίντεοσκοπημένων πειραμάτων μαθητών Β’ Λυκείου αντί του Πανελλήνιου
Διαγωνισμου Πειραμάτων (EOES) για φέτος
● Πείραμα του Ερατοσθένη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής,
Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ)
● Συνεργασία με το ΙΕΠ για την προσθήκη θεμάτων πειραματικού περιεχομένου στην τράπεζα
θεμάτων
● Αλλαγή της έδρας του σωματείου (εξοικονόμηση εξόδων)
● Πρωτοβουλία για δημιουργία επιτροπών από μέλη του ΔΣ και υπεύθυνους ΕΚΦΕ με σκοπούς:
1. τη συνέχεια της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για 2021-22
2. την έκδοση περιοδικού της ΠΑΝΕΚΦΕ με την ονομασία: ΕΥΡΗΚΑ: Πειραματικές Προσεγγίσεις
Φυσικών Επιστημών

3. την αναμορφωση των δύο φάσεων τοπικής και πανελλήνιας του Διαγωνισμου Πειραμάτων για
συμμετοχή μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πειραμάτων (EOES)
4. για την οργάνωση και διαχείριση του Πειράματος του Ερατοσθένη
5. την διαχείριση του διαγωνισμού βίντεοσκοπημένων πειραμάτων μαθητών Β’ Λυκείου

Επαφές προέδρου και μελών ΔΣ:
● Άμεση επικοινωνία του Προέδρου με το Υπουργείο, Περιφερειακούς Διευθυντές και Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας για την κάλυψη των κενών θέσεων των ΕΚΦΕ
● Επικοινωνία του Προέδρου με τους Υπευθύνους του ΙΕΠ σχετικά με την ένταξη των πειραματικών
δραστηριοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και με την ένταξη αντίστοιχων θεμάτων
στην τράπεζα θεμάτων
● Επικοινωνία του Προέδρου με τους υπεύθυνους του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχετικά με την
προγραμματισμένη δωρεά
● Επικοινωνία του Προέδρου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σχετικά με τα νέα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών και τη συγγραφή νέων βιβλίων
● Επικοινωνία του Προέδρου με το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την υλοποίηση προγράμματος για
τον Ήλιο
● Επικοινωνία του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως με τον καθηγητή Νικόλαο Τράκα,
συντονιστή των MasterClasses για την Ελλάδα και την υλοποίησή τους
● Επικοινωνία του Προέδρου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σχετικά μη δημιουργία template και logo για
το περιοδικό.
● Επικοινωνία της Γενικής Γραμματέως με τον κ. Ηρακλή Βαρλάμη, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μέλος ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ
υπεύθυνο για Ανοιχτά Δεδομένα, σχετικά με την παραχώρηση ρομποτικών 3D εκτυπωμένων κιτ
“FOSSbot” που αναπτύσσονται από το εργαστήριό του και την ΕΕΛΛΑΚ, στα ΕΚΦΕ της χώρας.
● Επικοινωνία της Γενικής Γραμματέως με τον κ. Χαρίτονα Πολάτογλου, καθηγητή Τμήματος
Φυσικής Α.Π.Θ. για διερεύνηση της διοργάνωσης σεμιναρίων εκμάθησης λογισμικου για 3D
σχεδίαση και εκτύπωση και διδακτικές εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες.

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας
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Φυσικός, MSc
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας

Μαρία Τσακίρη
Φυσικός DEA
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

