
 

Εντυπώςεισ – Σχόλια –Προτάςεισ ςυμμετεχόντων ςτο  

«Γιορτάζοντασ τισ Φυςικέσ Επιςτήμεσ ςτα Χανιά 2016» 

Εντυπώςεισ Μαθητών: Ήταν ςίγουρα μια ενδιαφζρουςα και αρκετά διαςκεδαςτικι 

εμπειρία , θ εκδιλωςθ "Γιορτάηοντασ τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ςτα Χανιά". Ήταν μία ευκαιρία 

να ζρκουμε ςε επαφι με άλλα παιδιά τθσ θλικίασ μασ ι ακόμθ και μικρότερα και 

μεγαλφτερα ,και να ανταλλάξουμε πλθροφορίεσ και γνϊςεισ ,μακαίνοντασ από τα 

πειράματά μασ.Μασ δόκθκε ,ακόμα θ ευκαιρία να ςυνεργαςτοφμε όλοι μαηί (κακθγθτζσ και 

μακθτζσ) , με αποτζλεςμα να δεκοφμε ςαν ομάδα. Τζλοσ , ιδιαίτερα ωραίο ιταν το ότι 

μποροφςαμε να μιλιςουμε και να εξθγιςουμε ςτουσ άλλουσ τα πειράματα μασ , ςαν να 

ιμαςταν και εμείσ μικροί επιςτιμονεσ.  

Ομάδα 7
ου

 Γυμναςίου Χανίων 
«Μάγοι Πειραματιςτζσ» 

Σχόλια Συνοδών: Λόγω του ότι πλζον παίρνουν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ πάρα πολλά ςχολεία 

(πράγμα που μασ χαροποιεί ιδιαίτερα), ο χϊροσ που μασ φιλοξζνθςε ιταν περιοριςμζνοσ 

και θ φαςαρία ιταν τόςθ που ιταν ςχεδόν αδφνατον να ακοφςει κανείσ τισ επεξθγιςεισ των 

μακθτϊν για τα πειράματα που παρουςίαηαν (πράγμα που δεν μασ χαροποιεί ιδιαίτερα). 

Μακθτζσ και  κεατζσ των ομάδων που παρουςίαηαν "ιςυχα" πειράματα παραπονζκθκαν 

ότι δεν μποροφςαν να ςυγκεντρωκοφν και να παρακολουκιςουν, όταν βρίςκονταν κοντά 

ςε ομάδεσ με πειράματα ιχου, ειδικά όταν ο ιχοσ ιταν ςυνεχόμενοσ κι 

επαναλαμβανόμενοσ. Τζλοσ, επειδι κάποια ςχολεία που πιραν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ 

απζχουν πολφ από το ΕΚΦΕ (Π.χ.: Δ.Σχ.Πλατάνου), υπιρξε μεγάλθ δυςκολία ςτο να 

παρεβρεκοφν οι εκπαιδευτικοί ςτισ ςυναντιςεισ που προθγικθκαν τθσ εκδιλωςθσ και 

χρειάςτθκε να φφγουν από το ςχολείο τουσ πολφ νωρίσ και να χάςουν πολφτιμο χρόνο από 

το διδακτικό τουσ ωράριο.  

Προτάςεισ ςυνοδών: Προτείνουμε ςτο επόμενο "Γιορτάηοντασ τισ Φ.Ε. ςτα Χανιά" να 

υπάρξει ξεχωριςτι εκδιλωςθ για τθν Α/βάκμια και ξεχωριςτι για τθν Β/βάκμια 

εκπαίδευςθ ι να υπάρξουν κεματικζσ ομάδεσ παρουςίαςθσ πειραμάτων. Εναλλακτικά 

προτείνουμε να υπάρξουν 2 αίκουςεσ τθν ίδια μζρα ςε κοντινι όμωσ απόςταςθ, ζτςι ϊςτε 

όςοι κζλουν να παρακολουκιςουν τθν εκδιλωςθ να μπορζςουν να προςζλκουν και ςτισ 

δυο εφκολα, χωρίσ μετακίνθςθ με αυτοκίνθτο. Επίςθσ προτείνουμε να υπάρξει γωνιακό κι 

όχι κεντρικό μζροσ τθσ αίκουςασ που να διατεκεί ςε ομάδεσ που παρουςιάηουν πειράματα 

ςχετικά με τον ιχο (ειδικά όταν αυτόσ είναι ςυνεχόμενοσ κι επαναλαμβανόμενοσ). Θα 

προτιμοφςαμε τθν επόμενθ φορά οι ςυναντιςεισ που προθγοφνται τθσ εκδιλωςθσ να 

γίνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου. 

Ομάδα Δθμοτικοφ Σχολείου Πλατάνου  
(Κ.Γιαννενάκησ, Ι.Βεςτάκη) 



 

Σχόλια Συνοδών: Πολφ καλι οργάνωςθ,το απόλαυςαν μικροί και μεγάλοι 

Προτάςεισ ςυνοδών: Θα μποροφςε να γίνει μια ξεχωριςτι θμζρα για τθν Πρωτοβάκμια, 

ϊςτε να ςυμμετζχουν περιςςότερεσ ςχολικζσ ομάδεσ 

Ομάδα 10oυ Δθμοτικοφ Σχολείου Χανίων 
(Κ. Παπαδεράκησ, .Χόμπησ, Θ. Σρακοςιάρησ) 

Σχόλια Συνοδών: Η διοργάνωςθ ςθμαδεφτθκε από απόλυτθ επιτυχία. Μείναμε πολφ 

ευχαριςτθμζνοι. 

Προτάςεισ ςυνοδών: Προτείνουμε  τθν επόμενθ φορά θ διοργάνωςθ να γίνει ςε 

μεγαλφτερο χϊρο. 

Ομάδα  Δθμοτικοφ Σχολείου Κουνουπιαδιανϊν 
(Ν. Πετράκησ,Μ. Αγγελάκη) 

Σχόλια Συνοδών: Πολφ καλι εμπειρία για όλουσ. Λειτουργικά ο διακζςιμοσ χϊροσ κάκε 

ομάδασ ιταν περιοριςμζνοσ, όμωσ κάκε δυςκολία ξεπεράςτθκε και αυτό οφείλεται ςτθν 

καλι διάκεςθ των μακθτϊν και τθν μεγάλθ ανταπόκριςθ των επιςκεπτϊν.  

Προτάςεισ ςυνοδών: Για να κρατιςουμε ψθλά τθν ποότθτα του "Γιορτάηοντασ",κα πρζπει 

να γίνει ςυηιτθςθ από εκπροςϊπουσ όλων των ςχολείων ςτθν αρχι τθσ επόμενθσ χρονιάσ. 

Ομάδα  1ου Γυμναςίου Ελ.Βενιηζλου 
(Μ. Γκουντουλιά,Ν. Μπλαζάκησ, Γ.Πετραντωνάκησ) 

Σχόλια Συνοδών: Πολυ καλα πθγε. Πολυ καλθ κινθςθ τα δθμοτικα. Εφερα πολυ κοςμο αρα 

ο ςτοχοσ για ανοιγμα ςτθ κοινωνια των χανιων πετυχε 

Προτάςεισ ςυνοδών: Ο χωροσ πρεπει να αλλαξει. Στο κεντρο αν ειναι δυνατον 

μπορει να γινει καποιοσ ςυντονιςμοσ με αλλεσ δραςεισ (πχ τωρα γινεται ο επιςτθμονικοσ 

κινθματογραφοσ κ.α.) ειτε με αλλα ατομα (θ καλακακθ ετοιμαηοταν να κανει κατι αλλα δεν 

εβριςκε χωρο) ολα αυτα κα εδιναν αλλθ δυναμικθ και εκταςθ ςτθ προςπακεια (αλλα για να 

γινουν τοςεσ ςυνενοθςεισ...;;;) 

Παρατθρθςθ προβλθματιςμοσ:ςκεψου να ερκουν 25 δθμοτικα. 

Ομάδα  Μουςικοφ Σχολείου 
(Γ.Ανδρεδάκησ,Κ.Καμπουράκησ) 

Σχόλια Συνοδών: Εξαιρετικθ προςπακεια για τριτθ ςυνεχθ χρονια και απο τθ ςυμμετοχθ 

των ςχολειων ςυμπεραινουμε οτι υπαρχει μεγαλθ ανταποκριςθ.απαιτειται μεγαλυτεροσ 

χωροσ για τθν εκδθλωςθ 

Προτάςεισ ςυνοδών: Θα προτεινουμε ενα χωρο εκδθλωςεων του πολυτεχνειου  

Ομάδα  Γυμναςίου Ν.Κυδωνίασ 
(Ε.εχίδου,Μ.Ανδρεάδησ) 

Σχόλια Συνοδών: Εξαιρετικι δουλειά! Μπράβο ςτουσ διοργανωτζσ! Όμωσ είχε πολφ 

φαςαρία και τα παιδιά περιζγραφαν τα πειράματα και δεν ακοφγονταν. Κάποια πειράματα 

που ζγιναν από αλλα ςχολεία νομίηω θταν επικίνδυνα. Νομίηω κα είναι καλφτερα ςε 2 



 

αίκουςεσ. Δεν μποροφςε κάποιοσ να τα δει όλα.  

Προτάςεισ ςυνοδών: Να υπάρχει χρόνοσ και οι υπεφκυνοι κακθγθτζσ και τα παιδιά να δουν 

όλα τα πειράματα των άλλων. 

Ομάδα Γυμναςίου Κολυμβαρίου 
(Μ.Κορναράκθ, Σ.Ακαναςιάδου) 

Σχόλια Συνοδών: Η γιορτι αυτι αρχίηει και γίνεται κεςμόσ ςτα Χανιά μασ . Ενϊνει τισ 

ςχολικζσ κοινότθτεσ και δθμιουργεί ζνα κλίμα αλλθλεγγφθσ μζςα ςτο ςχολείο. Η αγάπθ για 

τισ κετικζσ  επιςτιμεσ εκδθλϊνεται. Το ςθμαντικότερο γεγονόσ είναι οτι δείχνουν 

ενδιαφζρον άτομα που το κλαςικό διάβαςμα δε τουσ αρζςει. Αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ και 

αποκτά νόθμα θ ηωι τουσ μζςα ςτο ςχολείο. Για μια εκδιλωςθ που προκαλεί τζτοιεσ 

αλλαγζσ δε μποροφμε να ποφμε τίποτα αρνθτικό. Το ΕΚΦΕ Χανίων για αλλθ μια φορά 

ζδωςε το καλφτερο εαυτό του.  

Προτάςεισ ςυνοδών: Θα προτιμοφςαμε ζνα μεγαλφτερο χϊρο για τθν εκδιλωςθ . Θα ιταν 

όμορφο κάκε ομάδα να επιλζγει ζνα πείραμα και να το παρουςιάηει ςτισ άλλεσ ομάδεσ που 

ςυμμετζχουν  ςτθ γιορτι γιατι τισ περιςςότερεσ φορζσ λόγω του κόςμου και τθσ 

απαςχόλθςθσ μασ δε μποροφμε να απολαφςουμε θ μία ομάδα τθν άλλθ. Για  να γίνει αυτό 

προτείνω να γίνει διιμερθ θ γιορτι . Μια μζρα για τον κόςμο και μια μζρα για τισ ομάδεσ 

που ςυμμετζχουν. 

Ομάδα Γυμναςίου Βρυςϊν 
(Ν.Αρχοντάκη,Χ.Κουτςουπάκησ, Α.Λυγιδάκη ,Α.Χατζοποφλου) 

Σχόλια Συνοδών: Μεγάλθ ςυμμετοχι, επιςκεψιμότθτα.... 

Προτάςεισ ςυνοδών: Χωριςτζσ εκδθλϊςεισ Α/κμιασ- Β/κμιασ ι ενιαίεσ αλλά ςε εξωτερικό 

χϊρο 

Ομάδα Γυμναςίου Βάμου 
(Σ.μυρνάκησ Σίτοσ, Α.Ρουτζάκη, Ο.Πανταζθ ) 

Σχόλια Συνοδών: Τα καλά: Πολφ επιτυχθμζνθ προςπάκεια, εντυπωςιακι ςυμμετοχι 

μακθτϊν, αλλά και επιςκεπτϊν. Οι μακθτζσ μασ ενκουςιάςτθκαν από τθν εμπειρία αυτι 

και μάλιςτα διλωςαν ότι κα προτρζψουν και άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ (όλουσ!!) να 

ςυμμετάςχουν του χρόνου. Επιτυχθμζνθ οργάνωςθ παρά τισ προφανείσ δυςκολίεσ του 

εγχειριματοσ και τθ ςτενότθτα πλζον του χϊρου. Τα προβλιματα: Στθ διάρκεια προζκυψε 

κάποιο κζμα με τθν αποχζτευςθ ςτισ βρφςεσ και τα πλυςίματα ζγιναν με ςχετικι δυςκολία.  

Προτάςεισ ςυνοδών: 1) Του χρόνου να κρατιςουμε από τϊρα το ίδιο πόςτο, ιταν πολφ 

καλό!!! 

2) Αν αυτό γίνει ακόμα μεγαλφτερο ςε ςυμμετοχι, ο χϊροσ κα είναι μάλλον μικρόσ πια. 

3) Περιοριςμόσ των πειραμάτων ανά ςχολείο, με τον αρικμό ίςωσ ςε τρία το πολφ, ζτςι 

ϊςτε να κυλάει καλφτερα και να παρουςιάηονται τα πειράματα πιο ποιοτικά. 

4) Να γίνει αν είναι δυνατόν μια θλεκτρονικι ζκδοςθ με τθν περιγραφι όλων των 

πειραμάτων για διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςε όλουσ του ςυναδζλφουσ, κάτι που περίπου 

πάει να γίνει φζτοσ αν ζχουμε καταλάβει. 

Ομάδα 7
ου

 ΓΕΛ Παλαιόχωρασ 



 

(Μ.Μαραγκάκησ, Ε.Βολουδάκη,Γ.Κωτςόπουλοσ ) 

Σχόλια Συνοδών: Συν: Πολφ καλι οργάνωςθ, ςωςτι θ απόφαςθ για χριςθ μόνο μιασ 

αίκουςασ για όλα τα ςχολεία, κζφι και διάκεςθ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Μείον: 

Περιοριςμζνοσ χϊροσ για το Γυμνάςιο. 

Προτάςεισ ςυνοδών: Η εκδιλωςθ κάκε χρόνο μεγενκφνεται και για το λόγο αυτό πιςτεφω 

ότι ο διακζςιμοσ χϊροσ κα είναι ανεπαρκισ για τθν εκδιλωςθ τθν επόμενθ χρονιά. Χϊροσ 

μεγαλφτεροσ λοιπόν για του χρόνου και κατά προτίμθςθ ςτο κζντρο για να ζχει ακόμα 

μεγαλφτερθ επιςκεψθμότθτα. 

Ομάδα Εκπαιδευτθρίου Θεοδωρόπουλου  
(Μ.Φλουρθσ ) 

Σχόλια Συνοδών: Πολφ καλι διοργάνωςθ. 

Πολφ μεγάλθ θ προςζλευςθ του κόςμου. 

Εορταςτικό το κλίμα, καλι διάκεςθ από όλουσ. 

Τα ςχολεία ζκαναν εντυπωςιακζσ δουλειζσ. 

Προτάςεισ ςυνοδών: Απαιτείται μεγαλφτεροσ χϊροσ. Να είναι ςε διαφορετικά μζρθ ίςωσ τα 

Δθμοτικά . Θα μποροφςε, προκειμζνου να γίνει θ καταγραφι των δραςτθριοτιτων, να 

οργανωκεί θ βιντεοςκόπθςι τουσ, όπου κα περιγράφεται από τουσ μακθτζσ ι κακθγθτζσ  

ζνα ζνα το πείραμα. Θα μποροφςε να γίνει κάτι ανάλογο με τα " Κυριακάτικα Πρωινά" με 

πειράματα. 

Ευχαριςτοφμε πολφ για όλθ αυτι τθ δουλειά που κάνατε... 

Ομάδα ΓΕΛ Βάμου  
(Ε.Ατςαλάκη ) 

Σχόλια Συνοδών: Κάκε χρόνο και καλφτερα.  

Προτάςεισ ςυνοδών: Άντε και του χρόνου μζςα ςτθν πόλθ (των Χανίων). 

Ομάδα ΓΕΛ Σοφδασ  
(Ε.Νικολακάκη ,Ν.πάρταλη) 


