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Κοιν:         

ΘΕΜΑ: Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά, 2019.

Συνάδελφοι

Διοργανώνουμε  και  φέτος,  για  6η  χρονιά,  την  ετήσια  εκδήλωση  –  γιορτή  των  Φυσικών

Επιστημών. Όπως και στο παρελθόν, στηριζόμαστε στην συμμετοχή σας για να τονίσουμε στην

πράξη την σημασία των Φυσικών Επιστημών στο Σχολείο και την ανάγκη να μην υποβαθμιστούν.

Οι Φ.Ε. προσφέρουν “εργαλεία” για την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης ακόμα και

στις μικρές ηλικίες, αποτελούν πεδίο εφαρμογής των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων,  ενώ

ταυτόχρονα έχουν διαρκή και διαχρονική σύνδεση με την καθημερινότητα... 

Η φετινή εκδήλωση θα γίνει το διήμερο  13 & 14 Απριλίου. Θα περιλαμβάνει, στο πρωινό της

μέρος  μαθητικές  κατασκευές  και  εργαστηριακές  δραστηριότητες,  ενώ  το  απογευματινό

πρόγραμμα θα έχει μορφή παρουσιάσεων στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.  

Επιπλέον φέτος  σχεδιάζουμε: 

• Στο  απογευματινό  μέρος  να  συμμετέχουν  με  κάποια/κάποιες  διαλέξεις  και  ομάδες

μαθητών μας. 

• Να δεχτούμε συμμετοχές και από τη προσχολική αγωγή. 

• Να προσκαλέσουμε μαθητικές ομάδες και από το γειτονικό μας Ρέθυμνο, σε συνεργασία

με το Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου. 

• Να  οργανώσουμε  πιο  συστηματικά  την  καταγραφή  των  δραστηριοτήτων  που  θα

παρουσιαστούν, με σκοπό να δημιουργήσουμε τα ηλεκτρονικά πρακτικά της εκδήλωσης.

“Εργαστηριακά όργανα μεταχειρίζομαι καθ' εκάστην εις τας παραδόσεις μου” 

Κ.Μ.Κούμας (1777-1836)
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Στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας οι σχετικές φόρμες αιτήσεων και  θα

ενημερωθείτε με λεπτομέρειες σχετικά. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξη και την συμμετοχή σας.              

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Νικόλαος Αναστασάκης
Φυσικός

Ο Διευθυντής  Δ.Δ.Ε. Χανίων

Στυλιανός Ζερβάκης
Διοίκησης Επιχειρήσεων
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