
  



  



  



Σύλλογος Φυσικών Κρήτης

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον…



Παρόν - Στόχοι του Συλλόγου

Ίδρυση Συλλόγου Φυσικών Κρήτης – Δεκέμβρης 2014 

 Η προαγωγή και διάδοση στην Κρήτη των Φυσικών Επιστημών και των 
εφαρμογών αυτών

 Η βελτίωση των συλλογικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, οικονομικών, 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του.

 Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης.

 Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν 
την επιστημονική έρευνα των φυσικών επιστημών και τη σχέση τους με την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων των μελών του στη λήψη 
αποφάσεων για την πολιτική της έρευνας των φυσικών επιστημών στη χώρα 
μας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του κοινωνικού συνόλου 
και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών 
του και των άλλων εργαζομένων στον ίδιο χώρο.



Παρόν – Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μανουσάκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός 

Αντιπρόεδρος: Μαλανδράκη Κλεάνθη, Εκπαιδευτικός

Γραμματέας: Τουμπανιάρης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός

Ταμίας: Παπαφραγκάκης Αντώνης, Εκπαιδευτικός

Μέλος: Σκουλικάρης Γιώργος, Εκπαιδευτικός

Μέλος: Δρ. Καραδημητρίου Μιχάλης, Εκπαιδευτικός – 
φροντιστής

Μέλος: Θέμης Τριβυζαδάκης, Εκπαιδευτικός – φροντιστής



Παρόν – Εξελεγκτική Επιτροπή / Μέλη

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αστρινάκης Γιάννης , Εκπαιδευτικός

Πατσάκης Γιάννης, Εκπαιδευτικός

Λουλουδάκης Μιχάλης, Εκπαιδευτικός

* Ο Σύλλογος στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 
προσεγγίσει τα 100 μέλη ! 



Παρόν - Παρεμβάσεις του Συλλόγου

 Παρέμβαση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για 
την υποβάθμιση της Φυσικής στα Λύκεια – Μάης 2015

 Δελτίο Τύπου για τα Θέματα των Πανελληνίων – 2015 , 2016

 Συνάντηση με τους Βουλευτές Ηρακλείου με στόχο την 
ενημέρωση για την υποβάθμιση της Φυσικής. Έγιναν 
επερωτήσεις και αναφορές στο Κοινοβούλιο – Ιούνης 2015. 
Ο αρμόδιος υπουργός παραπέμπει σε Λύση στο μέλλον.

 Επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας για την ύλη της Β, Γ 
Λυκείου – Ιούνης 2015

 Συνάντηση – συζήτηση με σχολικούς συμβούλους Φυσικών 
Επιστημών για τα ζητήματα της Φυσικής – Νοέμβρης 2015



Παρόν



Παρόν

2η Εκδήλωση «Βαρυτικά Κύματα» - Απρίλης 2016



Μέλλον

 Προκήρυξη 1ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού κατασκευών Φυσικής – 
Μάρτης 2017

 Προκήρυξη 1ου Συνεδρίου – «Φυσικής Δρώμενα» - Μάρτης 2017

Σε δύσκολες συνθήκες απαιτούνται συλλογικές λύσεις

 Κοινές διαδικασίες διαλόγου με τις άλλες ειδικότητες των Φυσικών 
Επιστημών, γιατί μας ενώνει η ανάγκη για αναβάθμιση του τρόπου 
διδασκαλίας των Φ.Ε. καθώς και του περιεχομένου.

 Συνάντηση των Φυσικών από όλους τους χώρους δραστηριοποίησης 
( Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα , Εκπαίδευση , Ιδιωτικός τομέας) γιατί η 
Φυσική δεν είναι μόνο Εκπαίδευση.

 Συζήτηση με την κοινωνία μέσα από παρεμβάσεις «Εκλαϊκευτικού 
χαρακτήρα» σε όλη την Κρήτη.



 

Σας περιμένουμε, με τις ιδέες και 
τις προτάσεις σας. Στόχος μας το 
Συνέδριο του Συλλόγου Φυσικών 
Κρήτης να γίνει θεσμός!

31 Μάρτη & 1 Απρίλη 2017

https://fysikisdrwmena.wordpre
ss.com/

1ο Συνέδριο Συλλόγου Φυσικών Κρήτης

https://fysikisdrwmena.wordpress.com/
https://fysikisdrwmena.wordpress.com/


Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: www.sfkritis.gr

E-mail: sfkritis@gmail.com

http://www.sfkritis.gr/
mailto:sfkritis@gmail.com


Ευχαριστώ!



  

Ο καλεσμένος μας: Παναγιώτης Κουμαράς 
(καθηγητής του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.) 



  



  

“Διδάσκοντας τη Φυσική αύριο”
(Π.Κουμαράς, Φυσικός Α.Π.Θ)



Διδάσκοντας Φυσική

                                    Αύριο

Π. Κουμαράς 
  Χανιά,  Μάρτιος 2017



Η σημερινή ελληνική πραγματικότητα 

(το αποτέλεσμά της;)



Πειράματα για μέτρηση ενός φυσικού 
μεγέθους

(Νέέος έργαστηριακοέ ς. οδηγοέ ς Β΄ 

Γυμν. σέλ. 27)



Ορισμός μιας έννοιας δεν είναι ο τύπος που 
την συνδέει με άλλες. 

Αυτό χρειάζεται, όμως 

δεν δείχνει: 

• την ανάγκη για την 

εισαγωγή της έννοιας

• τη σχέση της με την 

καθημερινή ζωή.

και δεν είναι σε 

συμφωνία με τη φύση 

της φυσικής



Ποια η ανάγκη για την εισαγωγή της 
πυκνότητας;  



Γιατί οι επιστήμονες εισάγουν νέες έννοιες

• Γίνεται κατανοητό –μετά τη σχετική συζήτηση- 

ότι αντίστοιχα και οι επιστήμονες υπό το φως 

νέων στοιχείων, της εμπειρίας νέων 

φαινομένων κτλ. εισάγουν νέες έννοιες, 

υιοθετούν νέα μοντέλα κτλ.



...από το φόβο του κενού στο βάρος του αέρα 

(Πασκάλ)



...από το βάρος του αέρα στα «ελατήρια» του 

αέρα (Μπόιλ) – εισαγωγή του μορίου



Πώς θα κάνω μια πατάτα να επιπλέει;



… τώρα που γνωριστήκαμε με την πατάτα να 

την πούμε Μαρία; 



Η δημιουργικότητα στην επιστήμη I

Η πρόοδος που υπήρξε στη Φυσική έχει, μεταξύ 

άλλων, γίνει  με αλλαγή της ερώτησης ή με χρήση 

κάποιας αναλογίας.

Ο Γαλιλαίος ρώτησε: 

«Τι αναγκάζει ένα κινούμενο σώμα να σταματήσει»

Οι σύγχρονοί του και οι προγενέστεροι ρωτούσαν:

«Τι αναγκάζει ένα σώμα να κινηθεί»



Η δημιουργικότητα στην επιστήμη II



Φύση των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε)

1. Η γνώση των Φ.Ε. βασίζεται στην εμπειρία.

2. Η γνώση των Φ.Ε. είναι προϊόν της παρατήρησης και της εξαγωγής 

συμπερασμάτων.

3. Η γνώση των Φ.Ε. είναι προϊόν της δημιουργικής σκέψης.

4. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους για να αναπτύξουν 

τις γνώσεις.

5. Η γνώση των Φ.Ε. είναι σήμερα αξιόπιστη αλλά μπορεί να αλλάξει με 

την πάροδο του χρόνου

6. Οι Φ. Ε. είναι μια κοινωνική δραστηριότητα στην οποία ενυπάρχει 

υποκειμενικότητα

7. Οι νόμοι και οι θεωρίες είναι διαφορετικά είδη της γνώσης των Φ.Ε.



Το μπαλόνι - πύραυλος



Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πολλές 

μεθόδους για να αναπτύξουν τις γνώσεις.

«Εάν υπήρχε πράγματι μια επιστημονική 

μέθοδος, δύο άτομα με την ίδια ειδίκευση θα 

μπορούσαν να μελετήσουν τα ίδια δεδομένα και 

πιθανότατα να κατέληγαν σε πανομοιότυπα 

συμπεράσματα. Όμως δεν υπάρχει καμία 

εγγύηση για αυτό…» (McComas 1998) 



Η «σχολική» μέθοδος (1)

Α. Έναρξη της έρευνας

• Τι νομίζεις ότι μπορούμε να διερευνήσουμε;



Η σχολική μέθοδος (2) 

Β. Σχεδιασμός και εκτέλεση της έρευνας - 

Καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων.
• Αναγνώριση μεταβλητών και διατύπωση υποθέσεων

    1η

    2η

    3η

• Έλεγχος των μεταβλητών και των υποθέσεων.

      έλεγχος της 1ης υπόθεσης

Τι θα αλλάξει

(ανεξάρτητη μεταβλητή)

Τι θα μείνουν τα 

ίδια 

 

Τι θα παρατηρήσει

(εξαρτημένη μεταβλητή)



Η σχολική μέθοδος (3) 

• Σχεδιασμός του πειράματος

• Πρόβλεψη

• Εκτέλεση του πειράματος 

• Έλεγχος της πρόβλεψης.



Η σχολική μέθοδος (4) 

C. Εξαγωγή και έλεγχος συμπερασμάτων

D. Ανακοίνωση συμπερασμάτων – έλεγχος των 

συμπερασμάτων των άλλων



Τα σημερινά προγράμματα σπουδών Φ.Ε. για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση



Κομβικές Ικανότητες 

α) Επικοινωνία, 

β) Συλλογή και επεξεργασία  

    πληροφοριών,

γ) Συνεργασία και Συλλογικότητα,

δ) Επίλυση προβλημάτων, 

ε) Κριτική σκέψη και αναστοχασμός 

στ) Δημιουργικότητα



Η ανάγκη εισαγωγής των ικανοτήτων

• Ο κόσμος αλλάζει τέσσερις φορές πιο γρήγορα 

από ότι τα σχολεία

• τα σχολεία να αποστασιοποιηθούν από το 

παραδοσιακό πρότυπο παροχής πληροφοριών 

 και να προσανατολιστούν και στην καλλιέργεια 

κάποιων σημαντικών ικανοτήτων, που 

συνήθως αποκαλούνται «κομβικές ικανότητες»



Επιθυμητές στάσεις

• Αναζήτηση,  σεβασμός και προσήλωση στα 
αποδεικτικά στοιχεία.

• Αναζήτησή των αποδεικτικών στοιχείων στις 
απόψεις των άλλων

• Ευελιξία και δεκτικότητα σε απόψεις άλλων αν 
είναι τεκμηριωμένες

Να καλλιεργηθούν στάσεις γενικότερα για τη 
ζωή



Καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη

• Επικαλούνται τις επιστημονικές γνώσεις σε συζητήσεις 
σχετικά με τη χρήση των πόρων, τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 
προαγωγή της υγείας του ανθρώπου

• Διακρίνουν αν τα συμπεράσματα ή οι ισχυρισμοί ενός 
τρίτου στηρίζονται σε δεδομένα, προκύπτουν από 
σωστό χειρισμό μεταβλητών, επαρκή αριθμό 
μετρήσεων, αντιπροσωπευτικό δείγμα κτλ. 

• Λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για γεγονότα που 
προβάλλονται από τα ΜΜΕ και τις διαφημίσεις, για 
πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και για 
ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους



Καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη

• Επικαλούνται τις επιστημονικές γνώσεις σε συζητήσεις 
σχετικά με τη χρήση των πόρων, τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 
προαγωγή της υγείας του ανθρώπου

• Διακρίνουν αν τα συμπεράσματα ή οι ισχυρισμοί ενός 
τρίτου στηρίζονται σε δεδομένα, προκύπτουν από 
σωστό χειρισμό μεταβλητών, επαρκή αριθμό 
μετρήσεων, αντιπροσωπευτικό δείγμα κτλ. 

• Λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για γεγονότα που 
προβάλλονται από τα ΜΜΕ και τις διαφημίσεις, για 
πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και για 
ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους



«Οι Φυσικές Επιστήμες είναι κάτι 

περισσότερο από μια πορεία στον κόσμο της 

εργασίας. Είναι μια πηγή για να γίνουν οι 

μαθητές μας σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες 

σε μια δημοκρατική κοινωνία». 



Εφεδρικές 



Διαστολή των υγρών (Α΄ Γυμνασίου)

ο καθηγητής έκανε 
το πείραμα:

Ικανότητες Οδηγός οργάνωσης δραστηριοτήτων

β1

γ3

β2, α4,δ1,ε1, 

στ3,δ3 

α1, στ7, γ3

β4 , ε3 

Θέτουν ερωτήματα σχετικά με μια παρατήρηση που να μπορούν 
να απαντηθούν από τη φυσική.

Κάνουν υποθέσεις για το από ποιους παράγοντες εξαρτάται το 
πόσο διαστέλλεται ένα υγρό. 

Αναγνωρίσουν μεταβλητές, σχεδιάζουν πείραμα (χειρισμός 
μεταβλητών) και το εκτελούν για να επικυρώσουν ή όχι τις 
υποθέσεις τους. 

Εξάγουν συμπεράσματα, τα αξιολογούν  και τα ανακοινώνουν



Μαγνητικά αποτελέσματα του ρεύματος

Θέτουν ερωτήματα σχετικά με μια παρατήρηση που να μπορούν να 
απαντηθούν από τη φυσική.

Κάνουν υποθέσεις για το από ποιους παράγοντες εξαρτάται το πόσο 
ισχυρός θα είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης. 

Αναγνωρίσουν μεταβλητές, σχεδιάζουν πείραμα (χειρισμός μεταβλητών) 
και το εκτελούν για να επικυρώσουν ή όχι τις υποθέσεις τους. 

Εξάγουν συμπεράσματα, τα αξιολογούν και τα ανακοινώνουν



Οι Φυσικές Επιστήμες ως περιεχόμενο και ως Μέθοδος

( Dewey  1910, στο περιοδικό Science Νο 31 σσ.121-127

• “... Η καθοριστική αιτία [της αποτυχίας] για 

μένα είναι ότι οι Φυσικές Επιστήμες 

διδάσκονται σε μεγάλο βαθμό ως μια 

συσσώρευση έτοιμου υλικού με το οποίο οι 

μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν και όχι ως 

μια μέθοδος σκέψης και στάσης, που ως 

πρότυπο καθορίζει και μετατρέπει τη 

διανοητική πρακτική …”



Οι Φυσικές Επιστήμες ως περιεχόμενο και ως Μέθοδος

( Dewey  1910, στο περιοδικό Science Νο 31 σσ.121-127 

... Σχεδόν κάθε δάσκαλος έχει παγιδευτεί στην αποκλειστική 

διδασκαλία πληροφοριών από το βιβλίο, αλλά η 

συνείδηση των περισσότερων είναι επαναπαυμένη αν οι 

μαθητές ασχοληθούν απλώς με μερικές εργαστηριακές 

ασκήσεις…..”



  

Συμμετοχές σχολικών μονάδων



  

4ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 4ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 
““Υψηλή Τά(κ)ση”Υψηλή Τά(κ)ση”

8ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 8ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 
““Δράστες ...Φυσικής” Δράστες ...Φυσικής” 

10ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 10ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 
““Οι ηλεκτρόπληκτοι”Οι ηλεκτρόπληκτοι”

19ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 19ο Δημοτικό Σχολείο, με την ομάδα 
““Φωτεινοί παντογνώστες”Φωτεινοί παντογνώστες”



  

2ο Δημοτικό Σχολείο2ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών  Κουνουπιδιανών με τηνμε την ομάδα  ομάδα 
“Οι πειραμα..θητές”“Οι πειραμα..θητές”

Δημοτικό ΣχολείοΔημοτικό Σχολείο Μαυροματάκη,  Μαυροματάκη, με τηνμε την ομάδα  ομάδα 
““Μάστορες της εφευρετικότητας” Μάστορες της εφευρετικότητας” 

Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο ΘεοδωρόπουλουΘεοδωρόπουλου, με την, με την ομάδα  ομάδα 
““Οι πειραματιστές”Οι πειραματιστές”

Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών, Βουκολιών, με τηνμε την ομάδα  ομάδα 
““Δυναμίτες”Δυναμίτες”



  

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, με την ομάδα Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, με την ομάδα 
““Αρχαιοδίφες της φυσικής” Αρχαιοδίφες της φυσικής” 

Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου με την ομάδα Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου με την ομάδα 
““ΥΔΩΡ..εφάνη”ΥΔΩΡ..εφάνη”

Δημοτικό Σχολείο Φρε, με την ομάδα Δημοτικό Σχολείο Φρε, με την ομάδα 
““Φρεδι-ενεργειά-κια” Φρεδι-ενεργειά-κια” 



  

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Κυδωνίας, με την ομάδα 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Κυδωνίας, με την ομάδα 
““Ηλεκτροδακτυλουργοί”Ηλεκτροδακτυλουργοί”

2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά, με την ομάδα 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά, με την ομάδα 
““Ηλεκτρό-βια”Ηλεκτρό-βια”

Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων, με την ομάδα Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων, με την ομάδα 
““Φυσική Ακαδημία Περιβολίων” Φυσική Ακαδημία Περιβολίων” 



  

Συμμετοχές σχολικών μονάδων



  

1ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 1ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 
““Δημόκριτος”Δημόκριτος”

2ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 2ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 
““Τα Δευτερόνια”Τα Δευτερόνια”

4ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 4ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 
““Οι εγκέλαδοι”Οι εγκέλαδοι”



  

6ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 6ο Γυμνάσιο  Χανίων, με την ομάδα 
““Μαθαίνω διασκεδάζοντας”Μαθαίνω διασκεδάζοντας”

Γυμνάσιο  Κολυμπαρίου, με την ομάδα Γυμνάσιο  Κολυμπαρίου, με την ομάδα 
““Παίδες εν δράσει”Παίδες εν δράσει”

Γυμνάσιο  Βουκολιών, με την ομάδα Γυμνάσιο  Βουκολιών, με την ομάδα 
““Οι μικροί Αινστάϊν”Οι μικροί Αινστάϊν”



  

Γυμνάσιο  Κουνουπιδιανών, με την ομάδα Γυμνάσιο  Κουνουπιδιανών, με την ομάδα 
““Οραστές”Οραστές”

Γυμνάσιο  Βρυσσών, με την ομάδα Γυμνάσιο  Βρυσσών, με την ομάδα 
““Οι Αλχημιστές”Οι Αλχημιστές”

Γυμνάσιο  Βάμου, με την ομάδα Γυμνάσιο  Βάμου, με την ομάδα 
““Οι πειραματιστές του Γυμνασίου Βάμου”Οι πειραματιστές του Γυμνασίου Βάμου”

Γυμνάσιο  Αλικιανού, με την ομάδα Γυμνάσιο  Αλικιανού, με την ομάδα 
““Τα φωτόνιαΤα φωτόνια”



  

Γυμνάσιο  Πλατανιά, με την ομάδα Γυμνάσιο  Πλατανιά, με την ομάδα 
““Πειρακτρόνια”Πειρακτρόνια”

Γυμνάσιο  Ν. Κυδωνίας, με την ομάδα Γυμνάσιο  Ν. Κυδωνίας, με την ομάδα 
““Χημειολάτρες”Χημειολάτρες”

Γυμνάσιο  Θεοδωρόπουλου, με την ομάδα Γυμνάσιο  Θεοδωρόπουλου, με την ομάδα 
““Destruction Team”Destruction Team”



  

ΓΕ.Λ  Αλικιανιού, με την ομάδα ΓΕ.Λ  Αλικιανιού, με την ομάδα 
““Ergobotakia”Ergobotakia”

ΓΕ.Λ  Βουκολιών, με την ομάδα ΓΕ.Λ  Βουκολιών, με την ομάδα 
““Οι βετεράνοι”Οι βετεράνοι”

ΓΕ.Λ  Βάμου,  με την ομάδα ΓΕ.Λ  Βάμου,  με την ομάδα 
““2323V V 9595Am Am 7676OsOs””



  

Πατριαρχική Σχολή Κρήτης, με την ομάδα Πατριαρχική Σχολή Κρήτης, με την ομάδα 
““Οι πειραματιστές του εκκλησιαστικού ”Οι πειραματιστές του εκκλησιαστικού ”

ΓΕ.Λ  Ακρωτηρίου, με την ομάδα ΓΕ.Λ  Ακρωτηρίου, με την ομάδα 
““ΓΕΛ.Α Φυσικά”ΓΕΛ.Α Φυσικά”

ΓΕ.Λ  Κολυμπαρίου,  με την ομάδα ΓΕ.Λ  Κολυμπαρίου,  με την ομάδα 
““Τα σπίρτα”Τα σπίρτα”



  

Εσπερινό ΓΕ.Λ Χανίων, με την ομάδα Εσπερινό ΓΕ.Λ Χανίων, με την ομάδα 
““Νυκτερινοί τύποι”Νυκτερινοί τύποι”

ΓΕ.Λ  Σούδας, με την ομάδα ΓΕ.Λ  Σούδας, με την ομάδα 
““Οι φευγάτοι”Οι φευγάτοι”

ΕΠΑ.Λ Ελ. Βενιζέλου,  με την ομάδα ΕΠΑ.Λ Ελ. Βενιζέλου,  με την ομάδα 
““Το κρεμαστό πορτοκάλι”Το κρεμαστό πορτοκάλι”
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