
 

 

ΓΗΟΡΣΑΕΟΝΣΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΑ ΥΑΝΗΑ 

2016 
Φέηνο γηα ηξίηε  ρξνληά ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ, νη Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο θαη    

Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο δηνξγαλώλνπλ  ην 

«ΓΗΟΡΣΑΕΟΝΣΑ ΣΗ Φ.Δ. ΣΑ ΥΑΝΗΑ» κηα κέξα αθηεξωκέλε ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

πλδηνξγαλωηέο ζηελ πξνζπάζεηά  απηή  δελ κπνξνύζαλ λα κελ είλαη ν 

Γήκνο Υαλίωλ ε ΚΔΠΠΔΓΖΥ - ΚΑΜ, ε Έλωζε Διιήλωλ Υεκηθώλ (Π.Σ 

Κξήηεο) θαη  Φπζηθνί ηεο Πόιεο καο. 

 

Σε  κέξα απηή, άββαην 19 Μαξηίνπ , καζεηέο από Γπκλάζηα ηα Λύθεηα αιιά 

θαη από Γεκνηηθά ηνπ Ννκνύ καο, ζα παξνπζηάζνπλ ην πξσί ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη γεληθόηεξα ζην θνηλό, ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ. Οη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο, ζαλ κηθξνί επηζηήκνλεο, ζα δηδάμνπλ θαη ζα δηδαρζνύλ, ζε 

έλα «Παλεγύξη» ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζπλδένληαο ηηο γλώζεηο ηνπο, κε ην 

«θάλσ» απνδεηθλύνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ.  

Σν απόγεπκα ε ζθπηάιε δίλεηαη ζε Παλεπηζηεκηαθό Γάζθαιν, γηα κηα 

επηζηεκνληθή –θηινζνθηθή νκηιία ζην ΚΑΜ. 

 Ο ζθνπόο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη: 

 Να αλαδεηρζνύλ νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο σο απαξαίηεηα εξκελεπηηθά 

θιεηδηά γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ καο, ηελ δεκηνπξγηθή 

αθνκνίσζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ, θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ 

καο επηπέδνπ, 

 λα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο  θαη λα απνκπζνπνηήζνπλ ηνπο όπνηνπο 

θόβνπο ηνπο γηα ηηο  «δύζθνιεο θαη αθαηαιαβίζηηθεο» Φ.Δ.  

 λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη δεμηόηεηεο ρξήζηκεο ζηε θαζεκεξηλόηεηα, 

λα αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο, ζπλαηζζεκαηηθή σξηκόηεηα θαη 

αμίεο, κε αθνξκή ηηο επηζηήκεο θαη ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο. 

 ε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο κηθξώλ «επηζηεκόλσλ» ζε θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη ηέινο 

 ην «άλνηγκα» θαη ε παξέκβαζε ηνπ ΔΚΦΔ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ 

πιιόγσλ  ζηα θνηλσληθά δξώκελα ησλ Υαλίσλ. 

 

 

 

 



Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα όιωλ ηωλ παξαπάλω είλαη: 

άββαην 19 Μαξηίνπ 2016 

Α) Σν πξωί  

Από ηηο 10.00 έσο ηηο 14.00 ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ 

ΓΔΛ Αθξσηεξίνπ καζεηέο ησλ Γπκλαζίωλ: 

 1νπ,2νπ,6νπ ,7νπθαη Μνπζηθνύ Υαλίσλ,1νπΔι.Βεληδέινπ, Βάκνπ, 

Βξπζζώλ, Βνπθνιηώλ, N.Κπδσλίαο, Αιηθηαλνύ, 

Κνπλνππηδηαλώλ,Πιαηαληά, Κνιπκβαξίνπ, Παιαηόρσξαο,  

Θενδσξόπνπινπ,  

ηωλ Λπθείωλ, 

 Βνπθνιηώλ, Βάκνπ,Παιαηόρσξαο,νύδαο Θεσδνξόπνπινπ    

αιιά θαη ηωλ Γεκνηηθώλ  

10νπ , 16νπ , 1νπ Κνπλνππηδηαλώλ, Πιαηάλνπ, 2νπ Κηζάκνπ, 

Θενδσξόπνπινπ θαη Μαπξνκκαηάθε,  

ζα παξνπζηάδνπλ πεηξάκαηα Φπζηθήο Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη ζην θνηλό ησλ Υαλίσλ.  

Θα ζπκκεηέρνπλ 313 καζεηέο κε ηνπο 64 ππεπζύλνπο δαζθάινπο θαζεγεηέο 

ηνπο θαη ζα εθηειεζηνύλ από απηνύο 79 δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα. Σν θνηλό ζα 

παξαθνινπζήζεη - δηδαρηεί ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θσηόο θαη ηα θαπξίηζηα ηνπ, ην 

ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, ηελ κπαηαξία θξνύηνπ, ηηο έιμεηο 

θαη απώζεηο ησλ θνξηίσλ, ηηο πηέζεηο αηκνζθαηξηθή θαη πδξνζηαηηθή, ηηο 

ηαιαληώζεηο θαη ηα θύκαηα,  ην κηθξόθνζκν κε ην κηθξνζθόπην, ηελ 

απνκόλσζε ρισξνθύιιεο, ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ηηο ηδηόηεηεο ησλ νμέσλ ησλ 

βάζεσλ θαη ησλ αιάησλ, ηνλ δεζηό πάγν,  ηελ παξαγσγή αεξίσλ θαη πνιιά 

άιια, κε έλα ηδηαίηεξα δνζκέλν από καζεηέο ηξόπν. 

Β) Σν απόγεπκα 

ηηο  19.00 ζην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ (ΚΑΜ) 

Θα γίλεη απνλνκή αλακλεζηηθώλ επαίλσλ ζε όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ 

δηνξγάλσζε, πξώηα θαη θύξηα ζηνπο κηθξνύο «επηζηήκνλεο» καζεηέο, ζηνπο 

ππεύζπλνπο δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηνπο θαη ηέινο ζηνπο εζεινληέο πνπ ζα 

ζηεξίμνπλ ηηο δηνξγαλώζεηο . 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη  επηζηεκνληθή νκηιία ηνπ Dr. Μάλνπ Γαλέδε 

θαζεγεηή Αζηξνθπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  κε ζέκα «ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ 

ΜΠΑΜ ΓΔΝ ΗΣΑΝ Η ΑΡΥΗ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ» θαη ζα επαθνινπζήζεη 

ζπδήηεζε κε ην θνηλό. 

Οη νξγαλωηέο απεπζύλνπλ θάιεζκα ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο ηνπο 

ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα αιιά θαη ζε θάζε ζπκπνιίηε καο  γηα λα 

«γηνξηάζνπλ» καδί ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε όιεο ηηο παξαπάλω 

δξάζεηο, λα ζαπκάζνπλ ηνπο «πεηξακαηηζηέο» καζεηέο (πηζαλόλ θαη 

επηζηήκνλεο αύξην) θαη λα ζηεξίμνπλ έλα  επηπιένλ έξγν ηωλ 

Καζεγεηώλ θαη ηωλ Γαζθάιωλ ηνπ Ννκνύ καο . 


