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Τι είναι τα Ε.Κ.Φ.Ε. ;

Εργαστηριακά  Κέντρα
Φυσικών  Επιστημών
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ΕΚΦΕ της Δ.Δ.Ε.  Α' ΑΘΗΝΑΣ

1. ΕΚΦΕ Ομόνοιας  (Εξάρχεια- Κολωνάκι)

2. ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 

3. ΕΚΦΕ Ηλιούπολης

4. ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας
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Ποιός είναι ο ρόλος των ΕΚΦΕ;

Απόφαση ΥΠΑΙΘ: 92985/Γ7/10-08-2012  

● “Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την 
επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που 
τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της 
εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης 
των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών της 
περιοχής ευθύνης του...”

● Τα Ε.Κ.Φ.Ε. αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτι-
κής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των 
μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών
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Ποιός είναι ο ρόλος των ΕΚΦΕ;
 Ενημερώνει, με προσωπική επικοινωνία στα σχολεία 
ή ομαδικά στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε., τους καθηγητές 
κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 της περιοχής ευθύνης του 
για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργα-
στηριακών οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις 
αντίστοιχες εργαστηριακές δραστηριότητες και πει-
ράματα, διοργανώνοντας ενημερωτικές επιμορφωτι-
κές συναντήσεις και σεμινάρια. Με αντίστοιχο τρόπο 
ενημερώνει και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.
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Ποιός είναι ο ρόλος των ΕΚΦΕ;

 

● Σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθε-
νται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από γνώμη του οι-
κείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) εκπαιδευτι-
κοί όλων των επιμέρους ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 
καθώς και των κλάδων ΠΕ12.10 και ΠΕ70. 
● Για την απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα υπόλοι-
πα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο 
άρθρο 2. Η θητεία των αποσπασμένων είναι ετήσια.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
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Μέτρηση όγκου υγρού και στερεού

Ποιο έχει μεγαλύτερο όγκο η πλαστελίνη ή το νερό 
στο ποτήρι;
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Ανάγνωση μέτρησης στον ογκομετρικό κύλινδρο

7,68,0



  
                                                                Θωμάς Κρεμιώτης  -  Αθανάσιος Βελέντζας

Μέτρηση μάζας στερεού και υγρού

Ποιο έχει μεγαλύτερη μάζα, η πλαστελίνη ή το νερό 
στο ποτήρι;
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Σύγκριση πυκνότητας 2 υγρών με ζύγιση ίσων όγκων
Ποιο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, το αλατόνερο ή το 

πόσιμο νερό;
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Σύγκριση πυκνότητας 2 υγρών με πυκνόμετρο

Ποιο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα το αλατόνερο ή το  
πόσιμο νερό;
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Επίδραση της θερμοκρασίας στη διαλυτότητα 
στερεού σε υγρό διαλύτη

Που θα διαλυθεί περισσότερη ζάχαρη στο κρύο ή στο 
χλιαρό νερό;
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Μέτρηση της θερμοκρασίας - σφάλματα

Σφάλμα
 Παράλλαξης
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Σφάλμα  Παράλλαξης

Λάθος Λάθος Σωστό
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Ανάγνωση Θερμομέτρου
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http://www.healthline.com/human-body-maps/ 

Ανθρώπινο σώμα

http://www.healthline.com/human-body-maps/
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Θερμική διαστολή στερεού
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Θερμική διαστολή  υγρού 
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Θερμική διαστολή  υγρού 
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Θερμική διαστολή αερίου
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Έλεγχος στοιχείων ηλ. κυκλώματος
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