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ΑΘΗΝΑ 30-04-18

H ΕΕΧ στο ASF 2018
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών συμμετείχε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Athens
Science Festival (ASF), την μεγάλη γιορτή διαφήμισης και επικοινωνίας της
Επιστήμης, πιστή στον στόχο της να κάνει την Επιστήμη της Χημείας υπόθεση όλων
μας και να αναδείξει, εκτός από την αυστηρότητά της και την δημιουργική χαρά που
μπορεί να προσφέρει.
Την πολύ ζωντανή και πολυσχιδή παρουσία της ΕΕΧ οργάνωσε και συντόνισε το
Τμήμα Παιδείας και
Χημικής Εκπαίδευσης
(ΤΠΧΕ).
ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018
Η
Ελληνογαλλική
σχολή Jeanne D Arc με
μεγάλο
αριθμό
μαθητριών
και
μαθητών με μέντορα τον συνάδελφο κ. Μ.
Ιωάννου έδειξαν το εργαστήριο σαπουνιών και
καλλυντικών που έχουν αναπτύξει, εφαρμόζοντας
στην πράξη τεχνικές της χημείας και
αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την
χρησιμότητα όσων μαθαίνουν στο σχολείο.
Δίπλα τους ακριβώς το 2ο Πειραματικό Λύκειο
Αθηνών, με μέντορες τους κ. Σ. Ασημέλλη, τον κ.Χ.
Μανίμανη και την κ. Α. Μυλωνά αποδείκνυαν επί
ώρες ότι η επιστήμη, εκτός από χρήσιμη μπορεί
να είναι πολύχρωμη και πηγή χαράς.

ΠΕΜΠΤΗ 26-4-2018
Την Πέμπτη την Ένωση Ελλήνων Χημικών
εκπροσώπησαν τρεις ομάδες πειραμάτων, η πρώτη με
τον συνάδελφο Γ. Γράψα και το 2ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου και
η δεύτερη με τον συνάδελφο Σ. Πάγκαλο και το 2ο ΓΕΛ
Πειραιά. Στις πρωτότυπες δράσεις τους για το φως και
τις
οπτικές
ίνες
συγκέντρωσαν έντονο
ενδιαφέρον, το οποίο
γινόταν
ακόμη
πιο
έντονο στην παρουσίαση μιας οπτικής ίνας που
κατασκεύασαν οι ίδιοι. Η Τρίτη ομάδα πειραμάτων με
χρώματα και αρώματα προερχόταν από τα
εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου με τους
μαθητές και τους μέντορές τους, κ. Γ. Καλαμαρά και
κ. Γ. Κοτσαύτη με μεγάλη όρεξη και
άψογη τεχνική στην εκτέλεση των
πειραμάτων.
Παράλληλα στο Αμφιθέατρο του 9.84 το
2ο Γυμνάσιο Παλλήνης με μέντορα την
συνάδελφο κ. Γιάννα Νομικού, αλλά και
την ενθουσιώδη ενεργή συμμετοχή
πολλών
μελών
του
συλλόγου
διδασκόντων και για μία ακόμη φορά
προβλημάτισε
διασκεδάζοντας
και
παρουσιάζοντας σε 3 παραστάσεις το
θεατρικό: «Στα μονοπάτια της Χημείας»,
το οποίο ελπίζουμε σύντομα να αναρτήσουμε
στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018
Την σκυτάλη πήραν ο συν. Δ. Μειντάνης και τα
εκπαιδευτήρια Ζώη με πολυπληθή ομάδα
πειραματιστών και πολλά διαφορετικά
πειράματα
να
πραγματοποιούνται
παράλληλα, μην αφήνοντας τους παρόντες να
ξέρουν που να πρωτοπροσέξουν, και το
σύνθημα THINK, γραμμένο με στοιχεία του
Περιοδικού Πίνακα στα μπλουζάκια που
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έφεραν και το σήμα της ΕΕΧ να δίνει τον τόνο του τι η Επιστήμη προσφέρει.

Παράλληλα, η συνάδελφος κ. Μ. Κωστομοίρη με τους μαθητές από τα
εκπαιδευτήρια Ζαγοριαννάκου εκτελούσαν με μεγάλη χαρά, αυθορμητισμό
πειράματα και κατασκευές, όπως κοσμήματα από γάλα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-4-2018
Το ΕΚΦΕ Α. Αναργύρων, πάντα
κοντά στις εκδηλώσεις της ΕΕΧ με
τους συναδέλφους Σ. Ντούλα και
Α. Χρονάκη ενθουσίασαν μικρούς
και μεγάλους ενεργοποιώντας
όλες τις αισθήσεις με χρώματα,
αρώματα, αστραπές και βροντές,
ενώ παράλληλα η ΕΕΧ στο πλαίσιο
της
συμμετοχής
της
στη
Ευρωπαϊκή καμπάνια για την
διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών μοίρασε ενημερωτικό υλικό με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
Το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του 9.84, πραγματοποιήθηκε σημαντική εκδήλωση
της ΕΕΧ με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ: Διαμορφώνοντας το μέλλον», για
την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά.
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-4-2018
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Με ένα ενθουσιώδες λιλιπούτειο κοινό εραστών της Χημείας από το Δημοτικό
σχολείο Νέας Πεντέλης, υπό την καθοδήγηση του κ. Σ. Ασημέλλη και το 2 ο ΠΕΛ
Αθηνών με την κ. Α. Μυλωνά ολοκληρώθηκε το εργαστηριακό πρόγραμμα της ΕΕΧ.
Αξιοπρόσεκτη ήταν η σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και ακρίβεια με την οποία
οι 14 μαθητές και μαθήτριες του
δημοτικού
εκτέλεσαν
τα
πειράματα τους κάνοντας πράξη το
η Επιστήμη είναι για όλους, αρκεί
να ξέρεις να την επικοινωνήσεις.
Τέλος το βαρύ πυροβολικό των
παιχνιδιών με τεχνικές ανίχνευσης
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της
ΕΕΧ με τις συναδέλφους, κ. Λ.
Χαραλαμπάτου και Σ. Κουτσίκου
να παίζουν «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ
ΜΑΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ» μαθαίνοντας
τους μαθητές να ανακαλύπτουν
πως θα βρουν την σύσταση του
ζωμού του Παπαστρούμφ!
Η ΕΕΧ ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που με το κέφι, την ζωντάνια και την
εθελοντική συμμετοχή τους την φέρνουν πιο κοντά στην κοινωνία και την
ενισχύουν στην προσπάθεια της να αναδείξει την Χημεία, όχι μόνο ως ζωή, αλλά
και ως πηγή χαράς, πολιτισμού και δημιουργίας. Επίσης ευχαριστούμε τους μικρούς
και μεγάλους μαθητές και μαθήτριες που επένδυσαν χρόνο και κόπο για να
θεραπεύσουν την γοητευτική επιστήμη της Χημείας και να μεταλαμπαδεύσουν την
αγάπη τους και σε άλλους.
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