
Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες
στα Χανιά 2019

παράθυρο στη γνώση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10:00-14:00 // ΓΕ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

∆ραστηριότητες & πειράµατα
από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο

19:00-21:30 // ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Ταξίδι στο χρόνο µε όχηµα
εργαστηριακές συσκευές

Ν. Αναστασάκης, Φυσικός, υπ. ΕΚΦΕ Χανίων
∆ρ Π. Αµπελάς, Φιλόλογος, συντ. Εκπ. Έργου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Θεωρία & Πράξη
Ο καθηγητής Ευτ. Μπιτσάκης συζητάει µαζί µας

10:00-14:00 // ΓΕ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

∆ραστηριότητες & πειράµατα
από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο
19:00-21:30 // ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Τα παιδιά έχουν τον λόγο
και µας µαθαίνουν
Μαθητικές οµάδες παρουσιάζουν εργασίες τους

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Η Φυσική που δε διδάσκεται
∆ρ Μ. Καραδηµητρίου, Φυσικός, 
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Φυσικών Κρήτης

Σάββατο 13 Απριλίου Κυριακή 14 Απριλίου

ΧΟΡΗΓΟΙ: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ • ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ • ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ • ΣΥΝ.ΚΑ. • ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

Γιορτάζοντας
τις Φυσικές Επιστήμες

στα Χανιά 2019
Αγαπητοί φίλοι,

Όπως τα προηγούμενα πέντε χρόνια έτσι και φέτος διοργανώνουμε την Γιορτή των Φυ-
σικών Επιστημών. Σκοπός μας πάντα παραμένει η ανάδειξη τους ως βασική παράμετρο της 
γνώσης για τον φυσικό κόσμο γύρω μας. Όι Φυσικές Επιστήμες, ειδικά στην σύγχρονη εποχή, 
εξελίσσονται κυρίως μέσω της ενασχόλησης των επιστημόνων με αυτές. Όμως απευθύνονται 
σε όλους έχοντας ένα τεράστιο πεδίο καθημερινών εφαρμογών. Εμείς, μπορούμε εύκολα να 
έρθουμε σε “επαφή” μαζί τους χρησιμοποιώντας απλά υλικά, παρατηρώντας γύρω μας ή (αν 
έχουμε λίγη ...περιέργεια), πειραματιζόμενοι στο οικείο “εργαστήριο” που μας προσφέρει η 
φύση. Η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία και η Γεωλογία-Γεωγραφία πρέπει να βγουν από τις 
σελίδες των σχολικών βιβλίων και η διδασκαλία τους, ειδικά στις μικρές ηλικίες, να αποκτή-
σει εργαστηριακό χαρακτήρα. Όι εργαστηριακές δραστηριότητες εκτός του ότι είναι ισχυρά 
διδακτικά “εργαλεία”, βοηθούν και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που στην σύγχρονη ψηφιακή 
εποχή έχουν αρχίσει να ατονούν. 

Στο πρωινό μέρος των εκδηλώσεων μας τα παιδιά συνεργάζονται δια ζώσης, αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλίες και ρόλους στην ομάδα, γίνονται τα ίδια “δάσκαλοι” και εξηγούν. Εφαρ-
μόζουν τις γνώσεις τους για να κατασκευάσουν τις διατάξεις και να στήσουν τα πειράματα. Όι 
εκπαιδευτικοί βρίσκονται δίπλα καθοδηγώντας τα στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. 

Όι Φυσικές Επιστήμες έχουν πολλές βαθμίδες κατανόησης και τομείς ενδιαφέροντος. Ετσι, 
για φέτος στο απογευματινό μέρος των εκδηλώσεων μας στην κεντρική αίθουσα του Πνευμα-
τικού Κέντρου Χανίων, θα “ταξιδέψουμε” σε κάποια ιστορικά μονοπάτια των φυσικών επι-
στημών με όχημα μουσειακές εργαστηριακές διατάξεις που διαθέτει το ΕΚΦΕ Χανίων, θα συ-
ζητήσουμε για την θεωρία και την πράξη, για την Φυσική που δεν διδάσκεται, αλλά θα δούμε 
και παρουσιάσεις μαθητών σχετικά με θέματα που τους απασχόλησαν και διερεύνησαν λίγο 
περισσότερο. 

Φέτος στις εκδηλώσεις μας συμμετέχουν 27 Σχολικές μονάδες από όλες τις βαθμίδες (Νη-
πιαγωγείο Δημοτικό, Γυμνάσια Λύκειο) ενώ για πρώτη χρονιά έχουμε συμμετοχές και από το 
γειτονικό μας Ρέθυμνο. 

Πολύτιμη στήριξη μας παρείχαν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι Αποκορώνου, Πλατανιά και 
Χανίων, οι Σύλλογοι Χημικών και Φυσικών Κρήτης, η Ενωση Γονέων & Κηδεμόνων Ν.Χανίων, το 
ΣΥΝ.ΚΑ και η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ 

Η εκδήλωση δεν είναι και δεν θέλουμε να γίνει διαγωνισμός. Είναι μια γιορτή. Ανταμοι-
βή για τους συμμετέχοντες θα είναι η ανταπόκριση του κόσμου στο φωτεινό βλέμμα των 
παιδιών. 

 
Νίκος Αναστασάκης

Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων




