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ΘΕΜΑ: Επισκέψεις στο ΕΚΦΕ Χανίων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας,  από τον μήνα Δεκέμβριο θα υπάρχει  δυνατότητα επίσκεψης 

μαθητών Δημοτικού στο ΕΚΦΕ Χανίων. Ως ημέρες επίσκεψης έχουν οριστεί η Τρίτη και η Πέμπτη.

Οι  αιτήσεις  θα  γίνονται  μέσω  της  ιστοσελίδας  μας, από  την  Τετάρτη  9  Νοεμβρίου και  μέχρι  να 

συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερομηνιών. Ειδικότερα: 

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται για 3 ώρες, από τις 09:00 έως τις 12:00.

Οι μαθητές/τριες θα εμπλέκονται σε βιωματικές δραστηριότητες που προάγουν τη διερευνητική μάθηση. 

Οι ομάδες καλό θα είναι να έχουν ήδη δημιουργηθεί, πριν από την επίσκεψη στο ΕΚΦΕ. 

Κατά τις βιωματικές δραστηριότητες θα εμπλέκονται υποστηρικτικά και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Καθώς  η  δυνατότητα  προετοιμασίας  μας  περιορίζει  σε  5  ομάδες,  ο  συνολικός  μέγιστος  αριθμός 

μαθητών/τριών  ανά  επίσκεψη  είναι  30.  Υπενθυμίζουμε ότι  κοντά  στον  χώρο  του  ΕΚΦΕ  Χανίων 

βρίσκονται το πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας, οι Τάφοι των Βενιζέλων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τα  

οποία μπορείτε να συνδυάσετε την μετακίνηση σας.      

Οι διδακτικές ενότητες που καλύπτουμε είναι συγκεκριμένες:

• Οπτική Ε’ τάξης

• Θερμότητα Ε’ τάξης

• Ηλεκτρισμός Ε’ τάξης

• Οπτική Στ’ τάξης

• Θερμότητα Στ’ τάξης

• Μαγνητικός – Ηλεκτρομαγνητισμός Στ’ τάξης

• Μηχανική Στ’ τάξη

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

Κ.Μ.Κούμας (1777-1836)
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Προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ. Προτείνεται το υλικό 

αυτό να κοινοποιείται στους μαθητές/τριες, ώστε να ασχολούνται ατομικά πριν την επίσκεψή τους.   

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 

     

     

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε Χανίων

Νίκος Αναστασάκης, Φυσικός
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