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ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδηλώσεων από το ΕΚΦΕ Χανίων - Συνάντηση. 

Συνάδελφοι

Όπως  ήδη  γνωρίζετε,  προγραμματίζουμε  για  φέτος  δύο  εκδηλώσεις σχετικά  με  τις

Φυσικές Επιστήμες και την διδασκαλία τους στα σχολεία. Ειδικότερα: 

1. “Γιορτάζοντας  τις  Φυσικές  Επιστήμες  στα  Χανιά”:  Θα  πραγματοποιηθεί  στο

Ενετικό Λιμάνι των Χανίων (Κ.Α.Μ.) στις 9 – 10 Μαΐου. Μπορούν να συμμετέχουν

μαθητικές  ομάδες  από  όλες  τις  βαθμίδες  (Προσχολική,  Π/θμια,  Δ/θμια)  με

παρουσιάσεις, κατασκευές, δραστηριότητες, αφίσες κ.λ.π. Σκοπός μας φέτος είναι,

να αλλάξουμε “επίπεδο” και να ανοίξουμε την ήδη επιτυχημένη εκδήλωση σε όσο το

δυνατόν περισσότερο κόσμο, ξεπερνώντας τα όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ήδη μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ. 

2. Παγκρήτια Ημερίδα παρουσίασης σχολικών εκπαιδευτικών προτάσεων σχετικών

με  τις  Φ.Ε  όπως:  πρωτότυπα  σενάρια  διδασκαλίας,  καλές  διδακτικές  πρακτικές,

πρωτότυπες  εργ.  ασκήσεις,  μαθητικά  project  κ.λ.π.  Απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς

δευτεροβάθμιας εκπ/σης, αλλά και σε μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών που

έχουν  συμμετάσχει  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στα  προηγούμενα.  Σκοπός  της

εκδήλωσης  είναι  η  ανάδειξη  αλλά  και  ο  πολλαπλασιασμός  της  δουλειάς  των

συναδέλφων του δημόσιου σχολείου καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας

των  παιδιών.  Η  διοργάνωση  γίνεται  από  κοινού  με  το  ΕΚΦΕ  Ρεθύμνου  και  θα

πραγματοποιηθεί  στο  Ρέθυμνο  στην  χρονική  περίοδο  πριν  το  Πάσχα.  Σχετικό
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αναλυτικό  έγγραφο  με  τις  προϋποθέσεις,  τις  αιτήσεις  συμμετοχής  και  τις

λεπτομέρειες της εκδήλωσης, θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες. 

3. Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις δεν αποκλείει η μία την άλλη, καθώς μπορείτε με

την  ίδια  δραστηριότητα  να  συμμετέχετε  και  στις  δύο,  παρουσιάζοντας  για

παράδειγμα  το  θεωρητικό  πλαίσιο  στην  μία  εκδήλωση  (...ημερίδα)  και  το

πειραματικό – πρακτικό στην άλλη (...γιορτάζοντας).         

Για  την καλύτερη  διοργάνωση των προηγουμένων,  σας  καλούμε την  Παρασκευή 20

Δεκεμβρίου 2019 μετά τις 11.30 στο ΕΚΦΕ Χανίων ώστε να συζητήσουμε τα σχετικά με

τον προγραμματισμό, τις δραστηριότητες με τις οποίες θα συμμετέχετε, αλλά και τις νέες

“απαιτήσεις”.  Προσκεκλημένοι/ες  είναι  οι  συνάδελφοι  που  ενδιαφέρονται  να

συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο ή απλώς θέλουν να ενημερωθούν σχετικά.   

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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