ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και ο
Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που
διοργανώνουν την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.30, με θέμα:

«Η Επικοινωνία της Επιστήμης- Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προβολή
της χημείας στο γενικό κοινό»
Στην πρώτη ομιλία ο Δρ. Γιάννης Γουλές ιδρυτής της ΑΜΚΕ Θεατρόνιο, θα παρουσιάσει το
διαδραστικό θέατρο και το χιούμορ ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και θα δώσει απαντήσεις
στα ερωτήματα: ποιος είναι ο ρόλος της βιωματικής μάθησης και του χιούμορ, αν μπορούν οι
φυσικές επιστήμες να γίνουν προσιτές σε όλους, ανεξαιρέτως μαθησιακού επιπέδου ή
δυσκολιών και αν το εκπαιδευτικό - διαδραστικό θέατρο μπορεί να δράσει συμπληρωματικά με
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας αποτελώντας έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης και
ψυχαγωγίας.
Στη συνέχεια, ο Δρ Σπύρος Κιτσινέλης θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να
παίρνει υπόψη του οποιοσδήποτε θέλει να έχει μια αποτελεσματική επικοινωνία της δουλειάς
του στα μέσα ενημέρωσης. «Δεν αρκεί κάτι να είναι ενδιαφέρον, πρέπει να είναι και ελκυστικό
προκειμένου να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά». Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας του Δρ
Κιτσινέλη, ο οποίος τα τελευταία είκοσι χρόνια ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης
μέσω συμβατικών ΜΜΕ, διαδικτύου και δημόσιων ομιλιών.
Τέλος, μπορεί η Ναυμαχία της Σαλαμίνας να σχετίζεται με τη χημική κινητική; Είναι δυνατόν 17
καμήλες να ερμηνεύουν την καταλυτική δράση; Πώς μπορεί η Χημεία να βοηθήσει την επιβίωσή μας
από μια αεροπορική τραγωδία; Γίνεται μια κατασκευή με τουβλάκια Lego να βελτίωσε τις γνώσεις

κάποιων στη Χημεία; Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για το αν η Επικοινωνία της Επιστήμης
μπορεί να εκπαιδεύσει; Αυτά και αρκετά άλλα θα απαντηθούν από τον Στράτο Ασημέλλη, MSc
Χημικό, Υπ. Διδάκτορα του ΑΠΘ με αντικείμενο έρευνας την Επικοινωνία της Επιστήμης.
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom.
Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/96580049566?pwd=SjduUHJZM0UvYUtqa2t2VEQrSjdGZz09
Meeting ID: 965 8004 9566
Passcode: 813407

Πρόγραμμα Ημερίδας
19:30 Χαιρετισμοί
19:40 Το διαδραστικό θέατρο και το χιούμορ ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας.
Δρ. Γιάννης Γουλές, χημικός - ηθοποιός - οργάνωση: ΘΕΑΤΡΟΝΙΟ
20:00 Επιστήμη και ΜΜΕ
Δρ Σπύρος Κιτσινέλης, Χημικός, υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών,
Αναπληρωτής Αρχισυντάκτης Χημικών Χρονικών.
20:20 Η Επικοινωνία της Επιστήμης ως εκπαιδευτικό μέσο.
Στράτος Ασημέλλης, MSc Χημικός, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ - Επικοινωνία της Επιστήμης,
Εκπαιδευτικός στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
20:40 Eρωτήσεις- Ανοικτή συζήτηση
Συντονισμός: Βικτωρία Σαμανίδου, Πρόεδρος ΔΕ ΠΤΚΔΜ/ΕΕΧ
Πληροφορίες: ptkdm@eex.gr, samanidu@chem.auth.gr

