
Εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστηµών (ΕΚΦΕ): Ο θεσµός από διάφορες 
οπτικές γωνίες 

 
Οµιλητές: Αντωνιάδου Νανά, Μαργαρίτης Αντώνης, Λεβεντάκης Γιάννης, Παπασταµατίου Νίκος, 
Μαρκογιαννάκης ∆ήµος 

Συντονιστής: Λεωνίδας Τζιανουδάκης 
Χηµικός Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύµνου, e-mail: ekferet@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
0831057761/0831055455/FAX:0831020381 
 
Στο στρογγυλό τραπέζι έγιναν τοποθετήσεις και προτάσεις για διάφορα θέµατα των οποίων κοινός 
παρονοµαστής ήταν τα ΕΚΦΕ, αυτός ο ιδιαίτερα δυναµικός θεσµός στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Συγκεκριµένα από τους οµιλητές θίχτηκαν τα εξής ζητήµατα: 
Ο υπεύθυνος του Β’ ΕΚΦΕ Ηρακλείου Μαργαρίτης Αντώνης έκανε µια εισαγωγική ενηµέρωση στο θεσµό των 
ΕΚΦΕ, αναφερόµενος στο ιστορικό της ίδρυσης τους και στο σηµερινό ρόλο τους.  
Η Αντωνιάδου Νανά, γνώστρια του θέµατος, µιας και τα ΕΚΦΕ αποτέλεσαν αντικείµενο της διδακτορικής της 
διατριβής, αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραµατίζουν σήµερα τα ΕΚΦΕ σαν Κέντρα στήριξης του 
εκπαιδευτικού έργου.  
Ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Οµόνοιας Παπασταµατίου Νίκος, ενηµέρωσε για το νοµικό πλέγµα που αφορά τη 
λειτουργία των ΕΚΦΕ. 
Ο υπεύθυνος του Α’ ΕΚΦΕ Ηρακλείου Λεβεντάκης Γιάννης, αναφέρθηκε στην εµπλοκή των ΕΚΦΕ στην 
απορρόφηση κονδυλίων από το Γ’ ΚΠΣ. 
Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χανίων Μαρκογιαννάκης ∆ήµος, για τα Φεστιβάλ Φυσικών Επιστηµών και το ρόλο 
που µπορούν να διαδραµατίσουν τα ΕΚΦΕ στη δραστηριότητα αυτή. 
Τέλος ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ρεθύµνου Τζιανουδάκης Λεωνίδας, αναφέρθηκε στις πέραν των τυπικών 
δραστηριότητες που µπορούν να εµπλακούν τα ΕΚΦΕ της χώρας. 
Μετά τις τοποθετήσεις των οµιλητών ακολούθησε ένα γόνιµος διάλογος , µέσα από τον οποίο φάνηκαν κάποιες 
κοινές διαπιστώσεις και βγήκαν χρήσιµες προτάσεις.  
Συγκεκριµένα κοινή ήταν η άποψη ότι ο θεσµός των ΕΚΦΕ ξεκίνησε ουσιαστικά από κάτω, µε τη δηµιουργία 
διαφόρων Εργαστηριακών Κέντρων σε νοµούς της χώρας (Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Καλαµάτα κλπ), ύστερα 
από τοπικές πρωτοβουλίες. Αρκετά χρόνια αργότερα ήλθε η Πολιτεία και θεσµοθέτησε τη δηµιουργία Κέντρων 
σε όλη την Ελλάδα. Σήµερα τα ΕΚΦΕ έχουν γίνει απαραίτητα στο εκπαιδευτικό έργο, απόδειξη ότι ο αριθµός 
τους αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και τα 74 ΕΚΦΕ που λειτουργούν σήµερα «φαντάζουν πολυτέλεια» για 
άλλες ειδικότητες και είναι επιφορτισµένα µε ένα µεγάλο αριθµό καθηκόντων και δραστηριοτήτων.  
Κοινή επίσης ήταν η άποψη ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα στη λειτουργία των ΕΚΦΕ είναι η οικονοµική τους 
ανεπάρκεια και είναι αναγκαία η οικονοµική τους αυτοτέλεια, µε άµεση χρηµατοδότησή τους από τις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
Επίσης όλοι συµφώνησαν ότι ο ρόλος των ΕΚΦΕ είναι να «χτίσουν» τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν το 
πείραµα να περάσει από το ΕΚΦΕ στο καθηγητή του Σχολείου και στη συνέχεια στον µαθητή. Τότε µόνο θα 
κερδηθεί το στοίχηµα.  
Προτάθηκαν µεταξύ άλλων και τα εξής: 
Να επεκταθεί ο θεσµός των ΕΚΦΕ και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων και 
αξιοποίηση της υποδοµής τους και της οργανωτικής εµπειρίας τους και τεχνογνωσίας τους. 
Να δοθεί µεγαλύτερη δηµοσιότητα στο πλούσιο έργο των ΕΚΦΕ και να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίας των 
εκπαιδευτικών που θα στηρίξουν το έργο των ΕΚΦΕ. 
Να θεσµοθετηθούν χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα σχετικά µε τις Φυσικές Επιστήµες τα οποία µπορούν να 
υλοποιήσουν τα ΕΚΦΕ. 
Να θεσµοθετηθούν Πανελλήνιοι µαθητικοί διαγωνισµοί κατασκευών και πειραµατικών δραστηριοτήτων, 
µέσα από τους οποίους θα αναδειχθεί η εφευρετικότητα των Ελλήνων µαθητών. 
Το γενικό συµπέρασµα που φάνηκε να βγαίνει από το στρογγυλό τραπέζι θα µπορούσε µε συντοµία να 
συνοψισθεί στο εξής: Τα ΕΚΦΕ προχώρησαν µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και καθιερώθηκαν στη συνείδηση 
των εκπαιδευτικών. Βρίσκονται όµως σε ένα κρίσιµο σηµείο στο οποίο θα χρειασθούν στήριξη από τη πολιτεία. 
Αλλιώς θα αρχίσει η κάµψη, η απογοήτευση και η «υπαλληλική νοοτροπία» που θα πνίξουν τη ζωντάνια του 
θεσµού. 
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