
Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά 2014
Χανιά 29-11-2013

Η πρώτη μας ανακοίνωση

Αγαπητοί  συνάδελφοι  μετά την  επικοινωνία που είχαμε και  την σύμφωνη γνώμη σας
ξεκινάμε την προσπάθεια για την καθιέρωση του 

«ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»

Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΦΕ στις 29 Μαρτίου 2014.
Από τις  10.00 έως τις  14.00 μαθητές  Γυμνασίων του  Νομού θα εκτελούν πειράματα
εκπροσωπώντας το σχολείο  τους.  Το κάθε σχολείο  θα έχει  το δικό του εργαστηριακό
πάγκο όπου οι μαθητές του θα παρουσιάζουν πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας,
στο κοινό, που θα τους επισκέπτεται. Τα πειράματα που θα παρουσιάζονται ανά σχολείο
θα είναι 5 (2 Φυσικής  από ένα Χημείας και  Βιολογίας και ένα ελεύθερο που θα έχει όμως
σχέση με τις Φ.Ε).
 Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι:

• η ανάδειξη των Φ.Ε ως απαραίτητων ερμηνευτικών κλειδιών για την κατανόηση

του κόσμου μας, την δημιουργική αφομοίωση της τεχνολογικής προόδου, και για
τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου,

• να ενθαρρυνθούν οι μαθητές μας να απομυθοποιήσουν τους όποιους φόβους τους

για τις  «δύσκολες και ακαταλαβίστικες» Φ.Ε. και να ασχοληθούν με αυτές,
• να  αποκτήσουν  εμπειρίες  και  δεξιότητες  χρήσιμες  στη  καθημερινότητα, να

αναπτύξουν  πνεύμα  συνεργασίας,  συναισθηματική  ωριμότητα  και  αξίες,  με
αφορμή τις επιστήμες και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης,

• η δημιουργία μιας ομάδας μικρών «επιστημόνων» σε κάθε σχολική μονάδα και

τέλος
• το  «άνοιγμα»  και  η  παρέμβαση  του  ΕΚΦΕ  και  γενικότερα  της  εκπαιδευτικής

κοινότητας στα κοινωνικά δρώμενα των Χανίων.

Το «Γιορτάζοντας τις Φ.Ε στην Πόλη μας» θα κλείσει το απόγευμα σε κεντρική αίθουσα
όπου θα ομιλήσει καταξιωμένος Πανεπιστημιακός με θέμα εκλαϊκευμένο για τις Φ.Ε. και
στη  συνέχεια  ο  Υπεύθυνος  του  ΕΚΦΕ και  οι  συνεργάτες  του  θα  πραγματοποιήσουν
εντυπωσιακά πειράματα στο Χανιώτικο κοινό. 

Συνάδελφοι,  τολμώντας  για  πρώτη  φορά  να  πραγματοποιήσουμε  και  να
θεσμοθετήσουμε μια τέτοια εκδήλωση θα θέλαμε και την δική σας εθελοντική προσφορά.
Η  συνεργασία  μεταξύ  μας  θα  κρίνει  και  την  επιτυχή  ή  όχι  πραγματοποίηση  του



εγχειρήματος. Είναι όμως νομίζω καθήκον όλων μας η σωστή διεξαγωγή του, τόσο με την
συμμετοχή σας όσο και με την βοήθειά σας οργανωτικά.

 
Ξεκινάμε με 

• την δήλωση συμμετοχής την οποία πρέπει να μας αποστείλετε με e-mail στο
ΕΚΦΕ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, 

• στη  συνέχεια  βρίσκοντας  τους  μικρούς  επιστήμονές  σας  5+2

αναπληρωματικούς, 
• με την επιλογή των πειραμάτων που θα παρουσιάσετε, 
• τέλος  με  το  είδος  της  βοήθειας  που  μπορείτε  να  μας  προσφέρετε  στην

οργάνωση.

Περιμένουμε πιθανές σκέψεις και προτάσεις που θα στήριζαν την προσπάθειά μας αλλά
και την παρότρυνση των Διευθύνσεων των Γυμνασίων μας, για συμμετοχή.

Συναδελφικά 

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χανίων
                                                 

Δημοσθένης Ι. Μαρκογιαννάκης


