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Το Επγαζηηπιακό Κένηπο Φςζικών Επιζηημών (ΕΚΦΕ) ηηρ ΔΔΕ Χανίυν 

πιζηεύονηαρ ζηην αναγκαιόηηηα εκλαΐκεςζηρ - ζύνδεζηρ ηυν Φςζικών 

Επιζηημών με ηην κοινυνία ζςνδιοπγανώνει με ηην  ΔΠΕ Χανίυν ηην  Ένυζη 

Ελλήνυν Χημικών (Π.Τ Κπήηηρ) και ηο Σύλλογο Φςζικών Χανίυν για δεύηεπη 

ζςνεσόμενη σπονιά ηο «ΓΘΟΡΣΑΖΟΝΣΑ ΣΘ Φ.Ε. ΣΑ ΥΑΝΘΑ » μια μέρα 

αθιερωμένη ζηις Φσζικές Επιζηήμες. 

Την  μέπα αςηή, άββαηο 21 Μαρηίοσ, μαθηηέρ από Γςμνάζια, αλλά και 

δοκιμαζηικά από Δημοηικά!!! ηος Νομού μαρ θα παποςζιάζοςν ηο ππυί ζηοςρ 

ζςμμαθηηέρ ηοςρ αλλά και γενικόηεπα ζηο κοινό, ΠΕΘΡΑΜΑΣΑ. Οι μαθηηέρ και 

οι μαθήηπιέρ  ζαν μικποί επιζηήμονερ θα διδάξοςν και θα διδασθούν ζε ένα 

«Πανηγύπι» ηυν Φςζικών Επιζηημών ζςνδέονηαρ ηιρ γνώζειρ ηοςρ με ηο 

«κάνυ» αποδεικνύονηαρ ηην αναγκαιόηηηα και ηην ομοπθιά ηος 

πειπαμαηιζμού. Το απόγεςμα η ζκςηάλη δίνεηαι ζε Πανεπιζηημιακούρ 

Δαζκάλοςρ και ζηο πποζυπικό ηος ΕΚΦΕ για να ζςνεσίζοςν με ομιλίερ και 

ενηςπυζιακά πειπάμαηα. 

 

Ο ζκοπός ηης προζπάθειας ασηής είναι: 

 Η ανάδειξη ηυν Φ.Ε υρ απαπαίηηηυν επμηνεςηικών κλειδιών για ηην 

καηανόηζη ηος κόζμος μαρ, ηην δημιοςπγική αθομοίυζη ηηρ 

ηεσνολογικήρ πποόδος, και για ηη βεληίυζη ηος βιοηικού μαρ επιπέδος. 

 Να ενθαππςνθούν οι μαθηηέρ  και να απομςθοποιήζοςν ηοςρ όποιοςρ 

θόβοςρ ηοςρ για ηιρ  «δύζκολερ και ακαηαλαβίζηικερ» Φ.Ε. και να 

αζσοληθούν με αςηέρ, 



 να αποκηήζοςν εμπειπίερ και δεξιόηηηερ σπήζιμερ ζηη καθημεπινόηηηα, 

να αναπηύξοςν πνεύμα ζςνεπγαζίαρ, ζςναιζθημαηική υπιμόηηηα και 

αξίερ, με αθοπμή ηιρ επιζηήμερ και ηον επιζηημονικό ηπόπο ζκέτηρ. 

 να δημιοςπγηθεί μία ομάδαρ μικπών «επιζηημόνυν» ζε κάθε ζσολική 

μονάδα και ηέλορ,  

 ηο «άνοιγμα» και η παπέμβαζη ηος ΕΚΦΕ και ηυν επιζηημονικών 

Σςλλόγυν μαρ ζηα κοινυνικά δπώμενα ηυν Χανίυν. 

 

Η όλη διαδικαζία, με ηην ζςμμεηοσή ηος Χανιώηικος κοινού, θα πποζθέπει 

γνώζειρ αλλά και διαζκέδαζη με επίκενηπο ηοςρ μαθηηέρ, οι οποίοι θα 

διδάξοςν και θα διδασηούν. Σηόσορ μαρ επίζηρ είναι, μεηά από ηην επιηςσία 

ηηρ ππώηηρ διοπγάνυζηρ, ηο παπαπέπα άπλυμα ηηρ πποζπάθειαρ αςηήρ, 

έηζι ώζηε να αποηελεί κοινυνικό γεγονόρ, κάθε σπόνο για ηα Χανιά μαρ. 

Για όλα ηα παραπάνω καλούμε ηοσς ζσναδέλθοσς ηης Δεσηεροβάθμιας 

και ηης Πρωηοβάθμιας με ηις ανηίζηοιτες ζτολικές μονάδες ηοσς ή 

μεμονωμένα  ποσ θα ήθελαν να ζσμμεηάζτοσν ή βοηθήζοσν να 

δηλώζοσν ζσμμεηοτή ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΕΚΦΕ Υανίων. Αναλσηικές  

πληροθορίες για όλα ασηά δίδονηαι ζηο ηηλ 28210 28666. 

 


