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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΑΠΟΤΝΙΟΤ 

 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ τθσ Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

Το Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ) Χανίων και το Περιφερειακό  Τμιμα 

Κριτθσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χθμικϊν ςυνδιοργανϊνουν διαγωνιςμό παραςκευισ 

ςαπουνιοφ μεταξφ των μακθτϊν τθσ Αϋ Λυκείου των  ςχολικϊν μονάδων του Νομοφ μασ   

κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτών για τθν παραδοςιακι 

καταςκευι ςαπουνιοφ, τθν ανάδειξθ τθσ χρθςιμότθτασ τθσ επιςτιμθσ τθσ Χθμείασ για τθν 

κακθμερινι φροντίδα και βελτίωςθ τθσ ηωισ  μασ, τθν τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ των 

μακθτών για τθν Χθμεία, τθν ςφνδεςθ του ςχολικοφ γίγνεςκαι  με τθν κακθμερινι ηωι. 

Σθν ανάδειξθ   των δεξιοτιτων και των δυνατοτιτων των μακθτών μασ,  να 

ςυνεργάηονται, να αναηθτοφν και εφαρμόηουν  εργαςτθριακζσ τεχνικζσ,  ςυνδζοντάσ τισ 

με τθν δθμιουργία παραδοςιακών προϊόντων κακθμερινισ χριςθσ. 

  ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1) Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να ςυμμετάςχει με μια ομάδα μακθτϊν 2-4 ατόμων 

τθσ Αϋ Λυκείου και 2 αναπλθρωματικϊν. 

2) Θα παραςκευαςτοφν  4 ίδια τεμάχια ςαπουνιοφ και κα παραδοκοφν τα 2 από αυτά 

προσ φφλαξθ και ωρίμανςθ  μαηί με τθν μζκοδο παραςκευισ  (ςυνταγι) τουσ . 

3) Η οργανωτικι επιτροπι κα παρζχει ςε κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό και από τα υλικά, λάδι και ΝαΟΗ, τα υπόλοιπα πρόςκετα που 

ενδεχομζνωσ χρειάηονται, κα τα κρατοφν οι διαγωνιηόμενοι.  

4) Σο μζγεκοσ και το ςχιμα είναι επιλογι των διαγωνιηόμενων όμωσ το κυρίαρχο 

ηιτθμα είναι θ ευκολία χριςθσ και θ αποτελεςματικότθτα των ςαπουνιών που κα 

παραςκευαςκοφν (αςφαλζσ προϊόν με ελάχιςτθ ποςότθτα αςαπωνοποίθτων 

ςυςτατικών ) .    
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5)  Η παραςκευι του ςαπουνιοφ κα πραγματοποιθκεί από τουσ μακθτζσ με τθν 

επίβλεψθ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν τουσ και τθν εποπτεία τθσ οργανωτικισ – 

κριτικισ επιτροπισ, ςτο χϊρο του ΕΚΦΕ ςτισ      12    Μαϊου από τισ 10 ζωσ 13,30. 

6) Οι τυχϊν μετακινιςεισ μακθτϊν ι ςυνοδϊν κακθγθτϊν, κα γίνει με δικι τουσ 

ευκφνθ. 

7) Απαραίτθτθ είναι ι διλωςθ ςυμμετοχισ, με αίτθςθ των ςχολείων μζχρι 5 Απριλίου 

ςτο ΕΚΦΕ  (αποςτολι με FAX ι με email  ςτα 2821023426 και ekfechan@sch.gr 

8) Η κριτικι επιτροπι κα κρίνει τισ παραςκευζσ  το Σεπτζμβριο και κα ανακοινϊςει τα 

αποτελζςματα, ενϊ ςε ειδικι εκδιλωςθ κα γίνουν οι απονομζσ. 

Οι 3 καλφτερεσ παραςκευζσ θα βραβευτοφν κατά ςειρά η πρώτη με Χημικά 

αντιδραςτήρια 150 ευρώ η δεφτερη με 100 ευρώ και η Τρίτη με 50 ευρώ. Χορηγόσ μασ 

είναι η ΕΕΧ. Θζλοντασ να ενιςχφςει με κάθε τρόπο την πειραματική διδαςκαλία ςτα 

ςχολεία μασ. 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ  θα πάρουν βεβαιώςεισ ςυμμετοχήσ και μικρά αναμνηςτικά 

δώρα. Επίςησ θα ξεναγηθοφν ςτο Μουςείο Χημείασ Χανίων.    

Προςκαλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ κακθγθτζσ να ςτθρίξουν ενεργά τθν πρωτοβουλία μασ  

που μόνο κζρδοσ μπορεί να  αποφζρει ςτουσ μακθτζσ μασ και γενικότερα ςτισ  

εκπαιδευτικζσ  μασ παρεμβάςεισ, ξεφεφγοντασ από το <<κλειςτό>> ςχολείο και δίνοντασ 

μια διαφορετικι νότα και διάςταςθ ςτο ζργο μασ.    Η κριτικι επιτροπι αποτελείται από 

τουσ: 

     Μαρκογιαννάκθ Δθμοςκζνθ  Χθμικό Τπεφκυνο του ΕΚΦΕ 

     Πεντάρθσ Ευτφχιοσ Χθμικόσ Αντιπρόεδροσ του Π.Σ Κριτθσ τθσ ΕΕΧ   

     Χατηθςτάκθ ταφρο  Χθμικό του γενικοφ κρατικοφ χθμείου Χανίων 

     Μαρματάκθ Αρετι Τπεφκυνθ Γραφείου Αγωγισ Τγείασ 

     τυλιανακάκθ Γιάννθ Δάςκαλο υνεργάτθ του ΕΚΦΕ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ – διευκρινιςεισ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων  

τθλ. 28210 28666. 
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