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ΘΕΜΑ: Επισκέψεις στο ΕΚΦΕ Χανίων

Σύμφωνα  και  με  τον  προγραμματισμό  μας,  στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα  θα  υπάρχει  δυνατότητα 

επίσκεψης μαθητών  Γυμνασίου και Λυκείου στο ΕΚΦΕ Χανίων.  Οι επισκέψεις  θα γίνονται σε  ορισμένη 

ημέρα (Παρασκευή) "δια ζώσης" ή και "εξ αποστάσεως" (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

Οι  αιτήσεις  θα  υποβάλονται  μέσω  της  ιστοσελίδας  μας από  την  Τρίτη  23  Νοεμβρίου και  μέχρι  να 

συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερομηνιών. Για τις επισκέψεις ισχύει: 

Α. Δια ζώσης επισκέψεις: 

• Σε  κάθε  μία  παρουσίαση  μπορούν  να  συμμετέχουν  οι  μαθητές/τριες  ενός  τμήματος.  Οι 

παρουσιάσεις/δραστηριότητες θα διαρκούν έως 90 λεπτά με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα (10’) και οι 

συμμετέχοντες (μαθητές – εκπαιδευτικοί) θα φορούν μάσκες προστασίας. 

• Αν κάποιο σχολείο επιθυμεί να μας επισκεφθεί με δύο τμήματα στην ίδια ημερομηνία, κάθε ένα απ’ 

αυτά θα συμμετέχει σε διαφορετική ώρα, 9:00 – 10:30 ή 10:45 – 12:151. 

• Για  την  επίσκεψη  χρειάζεται  βεβαίωση  από  την  σχολική  μονάδα  όπου  θα  αναφέρεται  ότι,  οι  

συνοδοί  και  οι  μαθητές  του συγκεκριμένου  τμήματος  που επισκέπτονται  το  ΕΚΦΕ Χανίων είναι  

καταχωρημένοι ως “αρνητικοί” στην πλατφόρμα “edupass”.      

Β. Εξ αποστάσεως επισκέψεις:

• Οι “εξ αποστάσεως” επισκέψεις θα γίνονται με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης με διάρκεια έως 90’.  

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες χρονικές ζώνες:  9:00 – 10:30 ή 10:45 – 12:15.

• Ο σύνδεσμος για το εικονικό δωμάτιο θα σας αποστέλλεται μετά την καταχώρηση της αίτησης.

1 Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή του ΕΚΦΕ υπάρχουν χώροι όπως το “Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας” και οι “Τάφοι 
των Βενιζέλων”.  
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• Οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν ζωντανές εργαστηριακές δραστηριότητες, έχουν την δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης  των  συμμετεχόντων  και  είναι  εμπλουτισμένες  με  πολυμεσικό  υλικό  (π.χ. 

προσομοιώσεις, εικόνες κ.λ.π.). 

• Οι δραστηριότητες μπορούν να είναι οι προτεινόμενες από εμάς ή να καθορίζονται ύστερα από 

συνεννόηση με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία. 

     

     

Ο υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε Χανίων

Νίκος Αναστασάκης, Φυσικός
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