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        (ART in chemistry) 

Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:     

Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη   

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος,   

Ποιότητα Ζωής 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,    σχ. έτος 2015-2016 

Συντονίστρια προγράμματος: Λαγουδάκη Ευαγγελία ΠΕ0402  

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Καρύδη Αικατερίνη ΠΕ06 

        Μανουσάκη Αμαλία ΠΕ02 

αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 26 

Μέσω του προγράμματος αυτού προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε 3 βασικά ερωτήματα: 

ι) Τι κοινό μπορεί να έχει η επιστήμη με την τέχνη;  

ιι) Μπορεί η επιστήμη της χημείας να δώσει ερεθίσματα στην τέχνη αλλά και το αντίστροφο, 
μέσω της τέχνης να προσεγγίσουμε τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον;  

ιιι) Τι αντίκτυπο έχει η χημεία και οι φυσικές επιστήμες στη ζωή μας, στην ποιότητα 
διαβίωσης και στο φυσικό μας περιβάλλον. 

 Στο πρόγραμμά μας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πειράματα, ενώ παράλληλα οι 

μαθητές ενθαρρύνθηκαν να προσεγγίσουν τη χημεία μέσω διαφόρων μορφών τέχνης 

(φωτογραφία, ζωγραφική, σκίτσο). Ανάπτυξαν έτσι θετική στάση απέναντι στο μάθημα της 

Χημείας αλλά και τις φυσικές επιστήμες γενικότερα και μελέτησαν πως αυτές  βελτιώνουν το 

επίπεδο της ζωής, βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην 

αειφόρο ανάπτυξη. 

  Applied  

75R e 34Se 18Ar 6C 1H     in  CHEMISTRY 

   Tricks!          
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"Κορώνα των επιστημών, θαυματουργή Χημεία, 

 που μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια, 

  μπορείς τα τίμια να τα πλάσεις από την ατιμία, 

   να βρεις ερωτικούς παλμούς και στην καρδιά την άδεια." 

         Κωστής Παλαμάς 

 

"H λογική θα σε οδηγήσει από το Α στο Β, ενώ η φαντασία θα σε πάει 

παντού"      Αλμπερτ Αϊνσταιν 

Βίντεο που δημιουργήσαμε στο πρόγραμμά μας: 

Βίντεο-Παρουσίαση του προγράμματος (με όλες τις δραστηριότητες-

πειράματα κ.α): https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg 

Νανοτεχνολογία, το βίντεό μας:  https://www.youtube.com/watch?v=wEH6fFgJMX8 

 ΕΡΤ3 (Αφιέρωμα στο 6ο Γυμνάσιο):  

https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU 

Δελτίο ειδήσεων της  ΝΕΑTV (σχετικά με τη διάκρισή μας):  

https://youtu.be/xLQ4LkGSk48 

Δελτίο ειδήσεων της  ΝΕΑTV (πλατεία Δασκαλογιάννη, επίδειξη πειραμάτων):  

https://www.youtube.com/watch?v=JDnPxKsVrq4 

https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg
https://www.youtube.com/watch?v=wEH6fFgJMX8
https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU
https://youtu.be/xLQ4LkGSk48
https://www.youtube.com/watch?v=JDnPxKsVrq4
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       Οι τέχνες εξυμνούν πολλαπλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα διδάγματά τους είναι ότι 
υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε τον 
κόσμο. Επίσης διδάσκουν στους μαθητές ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει περισσότερες 
από μία λύση και ότι για κάθε ερώτημα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία 
απαντήσεις. 

      Παράλληλα η τέχνη διδάσκει στα παιδιά ότι σε περίπλοκες μορφές προβλημάτων οι 
σκοποί επίλυσης δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν ανάλογα με την περίσταση και την 
ευκαιρία. Το να μαθαίνει κανείς μέσα από τέχνες απαιτεί την ικανότητα και την προθυμία 
να παραδοθεί στις απροσδόκητες δυνατότητες που δίνει ένα έργο καθώς εξελίσσεται. 

     Ταυτόχρονα η τέχνη προβάλει έντονα το γεγονός ότι ούτε οι λέξεις ούτε οι αριθμοί 
μπορούν να εκφράσουν ότι μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα όρια της γλωσσικής μας 
ικανότητας δεν καθορίζουν τα όρια της γνώσης μας. 

      Οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές ότι οι μικρές διαφορές μπορεί να έχουν μεγάλες 
συνέπειες. (κινούνται με λεπτότητα ανάμεσα σε διακριτικούς τόνους) 

       Διδάσκουν τους μαθητές να σκεφτούν με τη χρήση και διαμέσου ενός υλικού. Όλες οι 
μορφές τέχνης χρησιμοποιούν κάποια μέσα, με τα οποία οι εικόνες γίνονται 
πραγματικότητα. 

       Οι τέχνες μάς κάνουν ικανούς να αποκτήσουμε την εμπειρία που καμία άλλη πηγή δεν 
μας δίνει και μέσα από μια τέτοια εμπειρία να ανακαλύψουμε το εύρος και την ποικιλία 
του τι είμαστε ικανοί να συναισθανόμαστε. 

(ΠΗΓΗ: Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind, In Chapter 4, What the Arts 
Teach and How It Shows. (pp. 70-92). Yale University Press. Available from NAEA 
Publications.) 

 

 

 

       

" Πως η χημεία ενέπνευσε τον Walt 
Disney!!!!"   
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Έτσι οι παιδαγωγικοί στόχοι που θέσαμε είναι οι μαθητές μας: 

1. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση να αναπτύξουν βασικές ικανότητες 

επικοινωνίας, αιτιολόγησης και κριτικής σκέψης. 

2. Να συνειδητοποιήσουν ότι η επιστήμη της χημείας σχετίζεται άμεσα με την 

καθημερινή μας ζωή, την οποία και κάνει πιο εύκολη και άνετη. 

3. Να προσεγγίσουν τη χημεία μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης 

(φωτογραφία, ζωγραφική, σκίτσο), να αναπτύξουν έτσι θετική στάση απέναντι 

στο μάθημα της Χημείας αλλά και τις φυσικές επιστήμες γενικότερα και να 

μελετήσουν πως αυτές  βελτιώνουν το επίπεδο της ζωής, βοηθούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. 

4. Να μπορούν να επικοινωνούν με άλλους στο επίπεδο του προφορικού και του 

γραπτού λόγου και να περιγράφουν φαινόμενα και να διατυπώνουν τις 

παρατηρήσεις τους. 

5. Να κατακτήσουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης. 

6. Να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικές επιστήμες, αλλά και να 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκόμισαν στη Χημεία, σε διαθεματικές 

δραστηριότητες. 

7. Να βελτιώσουν την συγκρότηση και την τεκμηρίωση της λογικής σκέψης τους , 

έτσι ώστε να προάγεται η ικανότητά τους να επικοινωνούν μέσω 

επιχειρημάτων στην καθημερινή ζωή τους. 

8.  Να κατανοήσουν πως οι φυσικές επιστήμες μελετούν τον κόσμο και πως η 

τεχνολογία συνεχώς τον τροποποιεί προς όφελος του ανθρώπου. 

9. Και κυρίως να αντιληφθούν ότι οι φυσικές επιστήμες οι τεχνολογικές 

εφαρμογές τους  έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τη ζωές των 

ανθρώπων. 
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 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

       Οι συναντήσεις υλοποιούνται προκαθορισμένη μέρα (κάθε Τρίτη 14.00-16.00) στο 

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας. Σε κάθε συνεδρία 

πραγματοποιούμε ένα πείραμα (έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση με αφίσα πριν 

τη συνάντηση), αναλύουμε το θεωρητικό κομμάτι το οποίο αποδείξαμε μέσω του 

πειράματος και το οποίο σχετίζεται με κάποιο κεφάλαιο της Χημείας  Γυμνασίου (ή 

της Φυσικής ή Βιολογίας). Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε το πείραμα 

απαθανατίζοντας ότι μας εντυπωσίασε με κάποιες φωτογραφίες, ζωγραφιές, σκίτσα 

και γελοιογραφίες ή φτιάχνοντας ένα βίντεο (ή κάποιο ποίημα, τραγούδι κ.λ.π). 

Παράλληλα συζητάμε για τις εφαρμογές ή τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι 

συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις (ή το συγκεκριμένο φαινόμενο) στην 

καθημερινότητά μας αλλά και στο περιβάλλον που ζούμε.  

 

" Το πιο όμορφο πράγμα που μπορούμε να βιώσουμε είναι το μυστήριο. Αυτό 

είναι η πηγή για την αληθινή τέχνη και για την επιστήμη"      

          Άλμπερτ  Αϊνστάιν 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

1. Περιοδικός Πίνακας, Μέταλλα, Απλή Αντικατάσταση (Χημεία Γ’ Γυμνασίου) 

2. Οξέα, Βάσεις, Άλατα, πε-χα, Εξουδετέρωση, Όξινη Βροχή, Ρύπανση 
ατμόσφαιρας (Χημεία Γ’ Γυμνασίου) 

3. Ιδιότητες υλικών (Χημεία Β’ και  Γ’ Γυμνασίου) 

4. Υδρογονάνθρακες, Πετρέλαιο, Πολυμερισμός (Χημεία Γ’ Γυμνασίου) 

5. Καύσεις (Χημεία  Β’ και Γ’ Γυμνασίου) 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

1
ο

ς 

Μ
Η

Ν
Α

Σ 

Οι μαθητές γνώρισαν την επιστήμη της χημείας, πως αυτή υπεισέρχεται στην 

καθημερινότητά τους και πώς επιδρά σε αυτή. Σε κάθε συνεδρία 

πραγματοποιούσαμε ένα πείραμα, αναλύαμε το θεωρητικό κομμάτι το οποίο 

αποδεικνύαμε μέσω του πειράματος και το οποίο σχετίζεται -κυρίως- με κάποιο 

κεφάλαιο της Χημείας  Γυμνασίου. Στη συνέχεια επαναλαμβάναμε το πείραμα 

απαθανατίζοντας ότι μας εντυπωσίασε με κάποιες φωτογραφίες, ζωγραφιές, σκίτσα 

και γελοιογραφίες ή φτιάχνοντας ένα βίντεο. Το 1ο μήνα ξεκινήσαμε με αναφορά 

στα Οξέα- Βάσεις- Άλατα και συγκεκριμένα στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης και 

απλής αντικατάστασης.  
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Συνεχίσαμε με τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω και κάναμε εισήγηση στις 

αντιδράσεις Οξέων με ανθρακικά άλατα, και στις αντιδράσεις καύσης. Επίσης 

αναφερθήκαμε σε ιδιότητες υλικών και πραγματοποιήσαμε ανάλογα πειράματα. 

Παράλληλα ανακαλύψαμε την προκήρυξη του διαγωνισμού "What kind 

nanotechnology do we want". Μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων συλλέξαμε 

πληροφορίες για το θέμα και σκηνοθετήσαμε το βίντεό μας. Έτσι συμμετείχαμε στον 

Ευρωπαϊκό διαγωνισμό βίντεο Νανοτεχνολογίας, που προκήρυξε το ευρωπαϊκό έργο 

Νanodiode  και η και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων Επιστημονικών 

Περιοδικών (EUSJA, European Union of Science Journalists Associations), για μαθητές 

(11-18 ετών). Στο διαγωνισμό, με το βίντεό μας για τις εφαρμογές των νανοϋλικών, 

κατακτήσαμε την 3η θέση.  

3
ο

ς 
Μ

Η
Ν

Α
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      Συνεχίσαμε πραγματοποιώντας μια περιήγηση στον Περιοδικό Πίνακα, στις 

ιδιότητες των στοιχείων και πως μπορούμε να τις απεικονίσουμε σε πίνακες, 

ζωγραφικής, σκίτσα ή γελοιογραφίες. Πραγματοποιήσαμε επίσης μια επίσκεψη στο 

τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε ερευνητικά μεταπτυχιακά εργαστήρια 

και θα συνομιλήσουμε με καθηγητές, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

4
ο

ς 
Μ

Η
Ν

Α
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Επιχειρήσαμε μια αναφορά σε χημικές ενώσεις όπως ένζυμα, ορμόνες, 

νευροδιαβιβαστές και πως αυτές καθορίζουν τη διάθεσή μας, αλλά και όλες τις 

λειτουργίες του εγκεφάλου και του σώματός μας.  

Πραγματοποιήσαμε επίσης μια επίσκεψη στο Πλανητάριο Αθηνών όπου οι 

μαθητές, μέσα σε μια διαδραστική έκθεση, πειραματίστηκαν και πήραν μέρος σε 

δραστηριότητες που αφορούν στη χημεία, στη φυσική και στη βιολογία. Οι μαθητές  

είχαν την ευκαιρία μέσα σε ένα πρωϊνό να διδαχτούν κάποιες από τις βασικές αρχές 

των θετικών επιστημών αλλά και τις σπουδαιότερες τεχνολογικές εφαρμογές τους, 

να τις αφομοιώσουν μέσα από τα διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα και 

ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των θετικών επιστημών.  
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Η
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Α
Σ

 
Οργανώσαμε το υλικό που έχουμε συλλέξει και το παρουσιάσαμε σε διάφορα 
φεστιβάλ και εκθέσεις που αναφέρονται στην επόμενη σελίδα 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης- τμήμα Χημείας 

Ι.Τ.Ε (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας) 

Ένωση Ελλήνων Χημικών 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

 

 

 

 

 

"H λογική θα σε οδηγήσει 

από το Α στο Β, ενώ η 

φαντασία θα σε πάει 

παντού"     

 Αλμπερτ Αϊνσταιν 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - (Διάχυση-Προβολή του Π.Σ.Δ) 

Βίντεο-Παρουσίαση του προγράμματος (με όλες τις δραστηριότητες-

πειράματα κ.α): https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg  

Κατά  τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος: 

 Συμμετείχαμε στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό βίντεο Νανοτεχνολογίας, που 

προκήρυξε το ευρωπαϊκό έργο Νanodiode  και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

Δημοσιογράφων Επιστημονικών Περιοδικών (EUSJA, European Union of 

Science Journalists Associations), για μαθητές (11-18 ετών). Στο διαγωνισμό, 

με το βίντεό μας για τις εφαρμογές των νανοϋλικών, κατακτήσαμε την 3η 

θέση.  

 Νανοτεχνολογία, το βίντεό μας:  

 https://www.youtube.com/watch?v=wEH6fFgJMX8  

 ΕΡΤ3 (Αφιέρωμα στο 6ο Γυμνάσιο):  

 https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU 

 Δελτίο ειδήσεων της  ΝΕΑTV (σχετικά με τη διάκρισή μας):  

 https://youtu.be/xLQ4LkGSk48 

 Συμμετείχαμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Χημικών, 
στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στις 9-4-206, για την μαγεία της Χημείας: 
"Heraklion chemistry show". Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάσαμε μερικά 
πειράματα χημείας, τα οποία είχαμε μελετήσει στο πρόγραμμά μας. 

 (Βίντεο από Δελτίο ειδήσεων της  ΝΕΑTV: 
  https://www.youtube.com/watch?v=JDnPxKsVrq4  

 

 Συμμετείχαμε στο φεστιβάλ παρουσίασης των Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Μελέτης "Made in School 2016" το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στις  12-4-2016 
 

 Συμμετείχαμε στο 7ο Αγγλικό φεστιβάλ:  "Α wor(l)d of English", 13-4-2016 
 

 Εκθέσαμε μερικά από τα έργα μας (ζωγραφική, φωτογραφία γύρω από 
θέματα χημείας) στην αίθουσα Ανδρόγεω στις 11 και 12-5-2016, όπου έγινε 
και η τελική παρουσίαση του προγράμματός μας (11-5-2016) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg
https://www.youtube.com/watch?v=wEH6fFgJMX8
https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU
https://youtu.be/xLQ4LkGSk48
https://www.youtube.com/watch?v=JDnPxKsVrq4
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 Επισκεφτήκαμε τα μεταπτυχιακά εργαστήρια του τμήματος Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου ξεναγηθήκαμε και συνομιλήσαμε με ερευνητές 
και καθηγητές του τμήματος. 
 

 Ξεναγηθήκαμε σε  δύο από τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογιας και 
Έρευνας (ΙΤΕ). Εκεί, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λεϊζερ (ΙΗΔΛ), καθηγητής κ. Σπύρος Αναστασιάδης   μίλησε στους μαθητές 
μας για τα έξυπνα προηγμένα υλικά  και την Νανοτεχνολογία, ενώ στη 
συνέχεια οι μαθητές περιηγήθηκαν στα εργαστήρια του Ινστιτούτου  
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ) καθώς και στα εργαστήρια του 
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ). 
 

 Είχαμε πρόσκληση και συμμετείχαμε σε πρωϊνή ειδησεογραφική  εκπομπή 
της ΕΡΤ3, όπου 2 μαθήτριες και  μια καθηγήτρια μίλησαν για τη διάκρισή μας 
στο Διαγωνισμό Νανοτεχνολογίας. 

  https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU 

 (ολόκληρο το βίντεο):  https://www.youtube.com/watch?v=p8RrrIWyqSQ 

 Δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού καναλιού ΝΕΑΤV επισκέφτηκαν το σχολείο 
μας και πήραν συνέντευξη από μαθητές μας για τη διάκρισή μας στον 
παραπάνω διαγωνισμό. Η συνέντευξη παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο 
ειδήσεων του σταθμού. https://youtu.be/xLQ4LkGSk48 
 

 Συμμετείχαμε στην 1η έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας μαθητών Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου με τίτλο: Iουλίου Έκφρασις 2016, με μια σύνθεση που 
περιλάμβανε ζωγραφιές και φωτογραφίες μαθητών. 

 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ)  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε και η οποία περιγράφεται συνοπτικά στη σελ.5, θεωρούμε 

ότι ήταν αποτελεσματική, δεδομένου ότι επετεύχθησαν οι περισσότεροι στόχοι που 

είχαμε θέσει εξ' αρχής. 

Οι μαθητές μέσα από αυτό το πρόγραμμα,  ανέπτυξαν μια πολύ θετική στάση απέναντι 

στα μαθήματα φυσικών επιστημών. Διαρκώς προέτρεπαν και άλλους συμμαθητές τους 

να παρακολουθήσουν και αυτοί τις συναντήσεις μας. Επίσης όλοι μαθητές δήλωσαν την 

επιθυμία να σπουδάσουν μελλοντικά επιστήμες με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο 

πρόγραμμα! Παράλληλα τα σχόλια από γονείς και μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ήταν πολύ θετικά. Οι μαθητές υποστήριξαν με ενθουσιασμό ότι η συμμετοχή 

https://www.youtube.com/watch?v=pNNEelmZ6BU
https://www.youtube.com/watch?v=p8RrrIWyqSQ
https://youtu.be/xLQ4LkGSk48
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τους στο πρόγραμμα  τους βοήθησε να αποκομίσουν πολλές γνώσεις γύρω από τα 

μαθήματα φυσικών επιστημών με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Ταυτόχρονα όπως μας 

δήλωσαν οι γονείς,  ενισχύθηκε η περιέργειά  και η επιθυμία των παιδιών να 

ενημερώνονται για θέματα όπου εμπλέκονται οι επιστήμες αυτές.  

Επίσης σημαντικό ήταν το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν ισχυρές φιλίες μεταξύ μαθητών 

που γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν μέσα στο πρόγραμμα. 

Γενικότερα η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων οδηγεί στην ενίσχυση των 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών-καθηγητών 

και γονέων-καθηγητών και συντελεί στην καλλιέργεια ενός όμορφου και 

εποικοδομητικού σχολικού περιβάλλοντος.  

Παράλληλα  το σχολείο και οι μαθητές μέσω των προγραμμάτων αυτών, έρχονται σε 

επαφή με την ευρύτερη κοινωνία (έχει γίνει ήδη αναφορά στις σελ.8-9). Στο πρόγραμμά 

μας,  η  διάχυση των αποτελεσμάτων ήταν ιδιαίτερα επιτυχής τόσο μέσα από όλες τις 

ζωντανές παρουσιάσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ που συμμετείχαμε όσο και μέσα από τις 

ενημερώσεις που έγιναν στο διαδίκτυο, στον τοπικό τύπο καθώς και στις τηλεοπτικές 

εκπομπές που κληθήκαμε να συμμετέχουμε.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

Βίντεο-Παρουσίαση του προγράμματος (με όλες τις δραστηριότητες-

πειράματα- φωτογραφίες κ.α): 

https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg 

 

(από τα γυρίσματα του βίντεο) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tadZz6y40qg
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(από την εκπομπή στην ΕΡΤ3) 
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Πλατεία Δασκαλογιάννη, 9-4-2016,  "Heraklion chemistry show". 
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Αθήνα- ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 
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ΙΤΕ - (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 
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ΙΤΕ - (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΓΕΩ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- 11 ΜΑΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ: "ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΙΣ" - ΠΥΛΗ κηπ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

 

 



 32 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
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Γιώργος Καδιανάκης 
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Καδιανάκης Γιώργος 
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Ειρήνη Τασσοπούλου 
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 Ειρήνη Τασσοπούλου 

 

 

Δρακάτος Κωνσταντίνος 


