
Οι Μαθητές ∆ιδάσκουν την Χηµεία µε Πειράµατα 

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 το Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας 

µετατράπηκε σε ένα µεγάλο σχολικό εργαστήριο όπου 80 µαθητές και 

12 καθηγητές από 10 σχολεία της Μαγνησίας παρουσίασαν 

περισσότερα από 30 πειράµατα σε µια πραγµατική γιορτή για την 

Χηµεία. 

Την οργάνωση της εκδήλωσης για την προβολή της επιστήµης της Χηµείας, 

ανέλαβαν το Περιφερειακό Τµήµα Θεσσαλίας της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών 

και  το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (ΕΚΦΕ) Μαγνησίας 

 Οι µαθητές δίδαξαν Χηµεία µέσα από τα πειράµατα τους µε φαντασία, 

πρωτοτυπία, χρώµατα, λάµψεις, εφαρµογές στην καθηµερινή ζωή και 

κατάφεραν να γοητεύσουν αλλά και να  αναπτύξουν το  ενδιαφέρον για τη 

Χηµεία και να αναδείξουν την µεγάλη σηµασία της πειραµατικής διδασκαλία της 

Χηµείας σε πλήθος µαθητών που επισκέφτηκαν την εκδήλωση.  

Η ηµέρα ήταν αφιερωµένη  στην Πανελλήνια Ηµέρα Χηµείας την επιστήµη στην 

οποία βασίζουµε τη ζωή µας και το µέλλον µας και η οποία καλείται να 

συµβάλει στην ευηµερία της ανθρωπότητας και να ανταποκριθεί στις 

παγκόσµιες προκλήσεις, όπως  

Την προάσπιση της υγείας των ανθρώπων µέσω της ανακάλυψης 
αποτελεσµατικών φαρµάκων.  
Η παραγωγή υγιεινών τροφίµων.  
Η εξασφάλιση συνθηκών για καθαρό αέρα και καθαρό πόσιµο νερό.  
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη υλικών προηγµένης τεχνολογίας.  
Η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.  
Η εξεύρεση µεθόδων που να οδηγούν στην πράσινη ενέργεια και στην αειφόρο 

ανάπτυξη 

. Τα σχολεία και οι καθηγητές που συµµετείχαν µε οµάδες µαθητών τους και 

παρουσίασαν τα πειράµατα ήταν 

4ο Γυµνάσιο Βόλου, Ηλιάδου Ιωάννα και Καραΐσκου Στεφανία  

Γυµνάσιο Ιωλκού, Ντάσιος ∆ηµήτρης 

Γυµνάσιο Στεφανοβικείου, Ανδριανοπολίτης Κωνσταντίνος 

Ιδιωτικό Γυµνάσιο ¨Προµηθέας¨, Ανδρέου Θοδωρής 

4ο Γ. Λύκειο  Βόλου, Ζήγρας Θανάσης 

5ο Γ. Λύκειο  Βόλου, Βούλγαρη Άρτεµις  και Κοτρώνη Βάσω 

6ο Γ. Λύκειο  Βόλου, Πασσιάς Γιάννης  

Μουσικό Σχολείο, Τσακλακίδης Χρήστος 

1ο  ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Σταθόπουλος ∆ηµήτρης 

2ο  ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Φουρτούνα Βαγγελίτσα  

Οργανωτική επιτροπή 

Κανλής Αριστοτέλης, πρόεδρος του ΠΤ Θεσσαλίας της ΕΕΧ 

Γουρλά Θεοδώρα, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Μαγνησίας 


