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E Π I K A I P O T H TA
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πειραμάτων Χημείας: Ελληνογερμανική Αγωγή, 26 Νοεμ. 2011
Η Χημεία είναι ίσως η πιο αντιφατική επιστήμη στον
τρόπο διδασκαλίας της, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η
χρησιμότητά της σε πολυάριθμους τομείς (φάρμακα,
τρόφιμα, ενέργεια, γεωργία, δομικά υλικά, περιβάλλον,
κλπ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της εκπροσώπησής της
στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων· μία ώρα ανά
εβδομάδα στην Β' και Γ' Γυμνασίου και δύο ώρες στην
Α' και Β' Λυκείου. Στην Γ' Λυκείου προβλέπονται 2 ώρες,
αλλά μόνον στη Θετική Κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να
εισάγονται στα Χημικά Τμήματα φοιτητές που δεν έχουν
διδαχθεί Χημεία στην Γ' Λυκείου και που δεν την έχουν
εξετασθεί κατά τις Πανελλαδικές1.
Όμως, μεταξύ των επιστημών δεν είναι μόνο η Χημεία
που υποφέρει, και το φαινόμενο σαφώς δεν περιορίζεται
μόνο στην Ελλάδα. Η αναφορά της επιτροπής Rocard2
καταγράφει μια γενικότερη πτώση των Επιστημών στις
προτιμήσεις των Ευρωπαίων μαθητών και στις κατοπινές
τους σπουδές. Θεωρώντας αυταπόδεικτη τη συμβολή
των Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, κλπ)
στις σημερινές τεχνολογικές κοινωνίες, το ερώτημα που
ετέθη ήταν: «Πώς θα προσελκύσουμε τους μαθητές στις
Επιστημονικές σπουδές;» Επικεντρώνοντας την προσοχή
της στον τρόπο διδασκαλίας3, η επιτροπή Rocard κατέληξε
στο ότι η αυστηρά θεωρητική διδασκαλία και η μονόδρομη
«ενημέρωση» από το βιβλίο και τον μαυροπίνακα δεν
γοητεύει όλους τους μαθητές. Πρότεινε λοιπόν ένα άλλο
μοντέλο, που βασίζεται στο πείραμα και στην ανακάλυψη
της πληροφορίας από τον ίδιο μαθητή. Δεν είναι άλλωστε
αυτή ακριβώς η γοητεία που μαγεύει και τους ίδιους
τους Ερευνητές; Το λεγόμενο «ανακαλυπτικό» (inquiry-based) μοντέλο επιχειρεί να επιστρατεύσει ακριβώς
αυτήν τη διαπίστωση στη διδασκαλία των Επιστημών: η
διδασκαλία γίνεται μέσω του πειράματος, και μπορεί να
εφαρμοσθεί τόσο εντός της τάξης, όσο και εκτός.
Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής έχει πολυετή εμπειρία στη διάδοση του
ανακαλυπτικού μοντέλου. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος PATHWAY4 και με την ευκαιρία της
ανακήρυξης του 2011 ως Διεθνούς Έτους Χημείας,
αποφασίσαμε να διοργανώσουμε έναν Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Χημείας, σκοπός του
οποίου ήταν να κινητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς
στην υιοθέτηση της πειραματικής διδασκαλίας στη Χημεία.
Πολύτιμοι αρωγοί μας στον στόχο αυτό ήταν η κα Χρύσα
Τζουγκράκη, Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας στο Τμήμα
Χημείας του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της ΕΔΕ του ΠΜΣ
ΔιΧηΝΕΤ (Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές
Τεχνολογίες) και ο κ. Γιώργος Αρβανίτης Πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
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Σε τέτοιες διοργανώσεις το πρώτο βήμα είναι η
εκστρατεία ενημέρωσης. Εκεί, πολύτιμο ρόλο έπαιξε

η ΕΕΧ, που αναδημοσίευσε την προκήρυξη του
Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της. Και τα πρώτα
ευχάριστα νέα δεν άργησαν να έρθουν.
Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, όπως αυτό
καταγράφηκε από την τηλεφωνική και ηλεκτρονική
επικοινωνία που είχαμε μαζί τους, ήταν πραγματικά
εντυπωσιακό. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,
παρά το απαισιόδοξο γενικότερο κλίμα και παρά τις
θυσίες, που έχουν υποστεί οι εκπαιδευτικοί τον τελευταίο
καιρό, υπάρχουν άνθρωποι με αστείρευτη αγάπη για
τους μαθητές τους και όρεξη για δουλειά, και που
διέθεσαν τον ελεύθερο χρόνο και την ενέργειά τους για
να προετοιμάσουν τις ομάδες τους. Η διαπίστωση της
ύπαρξης αυτών των «πολεμιστών» της εκπαίδευσης, μας
αναπτέρωσε το ηθικό και απέσπασε τον σεβασμό μας.
Τελικά, λάβαμε 53 συμμετοχές από 42 σχολεία όλης
της Ελλάδας. Η γεωγραφική κατανομή ήταν πραγματικά
αντιπροσωπευτική, καθώς λάβαμε συμμετοχές από την
Ορεστιάδα μέχρι την Ιεράπετρα και από τη Ρόδο μέχρι τα
Ιωάννινα. Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή απαρτίζονταν
από 101 μαθητές και 130 μαθήτριες, αποδεικνύοντας ότι το
ανακαλυπτικό μοντέλο επιτρέπει την καλύτερη εμπλοκή
των μαθητριών στις Φυσικές Επιστήμες.
Πίνακας 1. Η «ταυτότητα» των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό
Α' φάση
% Β' φάση
Δημοτικά
10
19
5
Γυμνάσια
19
36
5
Λύκεια
24
45
10
Σύνολο
53
100
20
			
Αγόρια
101
44
34
Κορίτσια
130
56
49
Σύνολο
231
100
84
				
Ιδιωτικά
19
36
8
Δημόσια
34
64
12
Σύνολο
53
100
20

%
25
25
50
100
40
60
100
40
60
100

Πίνακας 2. Γεωγραφική κατανομή των ομάδων που
έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.
Α' φάση
Αττική		
23
Λοιπή Στερεά
1
Θεσσαλονίκη
5
Λοιπή Μακεδονία
6
Αιγαίο		
8
Κρήτη		
3
Θράκη		
4
Πελοπόννησος
1
Ήπειρος		
1
Θεσσαλία		
1
Σύνολο		
53

% Β' φάση
43
9
2
1
9
1
11
2
15
4
6
1
8		
2		
2
1
2
1
100
20

%
45
5
5
10
20
5
5
5
100

Η διαδικασία κρίσης των εργασιών είχε σχεδιασθεί
στα πρότυπα του peer review process5. Την επιτροπή
αξιολόγησης αποτελούσαν, εκτός του γράφοντος, ο
κ. Γιάννης Σταυράκης, Υποδιευθυντής Λυκείου
της Ελληνογερμανικής Αγωγής, η συνδιοργανώτρια
κα Χρύσα Τζουγκράκη και ο Πρόεδρος της ΕΕΧ κ.
Γιώργος Αρβανίτης. Η εντυπωσιακή συμμετοχή των
σχολείων, μας παρότρυνε να επιστρατεύσουμε επιπλέον
εξωτερικούς κριτές: τον κ. Σπύρο Π. Περλεπέ, Καθηγητή
Ανόργανης Χημείας του Παν. Πατρών, την Δρα Κατερίνα
Π. Ραπτοπούλου, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης
Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τον κ. Νεκτάριο
Τσαγλιώτη, εκπαιδευτικό και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου
Φυσικών Επιστημών του νομού Ρεθύμνης.
Στην πρώτη φάση, είχε ζητηθεί από τις ομάδες να μας
αποστείλουν φύλλα εργασίας στα οποία θα περιέγραφαν
τα πειράματά τους, τα φαινόμενα στα οποία βασίζονταν,
καθώς και τους μαθησιακούς στόχους που έθεταν. Στην
φάση αυτή, η επιτροπή έκρινε με βάση (α) την αρτιότητα
των φύλλων εργασίας, και (β) την πρωτοτυπία των
προτεινόμενων πειραμάτων. Ως προς το δεύτερο αυτό
κριτήριο, η επιτροπή δεν περιορίστηκε στην πρωτοτυπία
των χημικών αντιδράσεων, αλλά και στην πρωτοτυπία
της παρουσίασής τους, ακόμη και αν οι αντιδράσεις
ήταν σχετικά συνηθισμένες. Επίσης, η επιτροπή είχε την
οδηγία να συνυπολογίζει και την ηλικία των μαθητών.
Τέλος, καθώς κάποιες ομάδες επέλεξαν να υποβάλλουν
και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), οι κριτές έλαβαν την
οδηγία να το συνυπολογίζουν και αυτό ως κομμάτι του
φύλλου εργασίας, αξιολογώντας τις πληροφορίες και την
ανάλυση που περιείχε.
Η ποικιλομορφία και η πρωτοτυπία των εργασιών
που υποβλήθηκαν πραγματικά μας εξέπληξαν. Οι
χημικές αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν ποίκιλλαν:
εξουδετερώσεις, καύσεις, αντιδράσεις απλής και
διπλής αντικατάστασης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής,
σαπωνοποιήσεις,
χημικά
ρολόγια.
Επιπλέον,
παρουσιάστηκαν ποικίλες φυσικοχημικές διεργασίες:
χρωματογραφικοί
διαχωρισμοί,
αναμιξιμότητες,
φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώσμωση, εκχύλιση, κινητικές
μελέτες κλπ. Από την πρώτη αυτή φάση αξιολόγησης
επελέγησαν οι 20 εργασίες που συγκέντρωσαν την
καλύτερη βαθμολογία, όπως αυτή προέκυψε από
συνυπολογισμό των βαθμολογιών κάθε κριτή.

όσες ομάδες είχαν έρθει για το στήσιμο. Σιγά-σιγά
άρχισαν να γίνονται οι πρώτες γνωριμίες μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών των διαφόρων ομάδων
και να δημιουργείται ένα φιλικό και ζεστό κλίμα.
Η μεγάλη μέρα ξεκίνησε από νωρίς. Οι πρώτες
ομάδες άρχισαν να καταφθάνουν στο κλειστό
Γυμναστήριο του σχολείου μας από νωρίς το πρωί του
Σαββάτου. Οι ετοιμασίες ήταν πυρετώδεις μέχρι και τις
10.00,π.μ., οπότε και η επιτροπή αξιολόγησης ξεκίνησε
την περιήγησή της.

Το αδιαχώρητο γινόταν μπροστά από τα περίπτερα των
ομάδων κατά την εκτέλεση του κάθε πειράματος.

Ξεκινήσαμε από τα Δημοτικά που μας εντυπωσίασαν
με το κέφι των μαθητών και τις πολύχρωμες διακοσμήσεις
των περιπτέρων τους. Πραγματικές υπερπαραγωγές!
Συνεχίσαμε με τις ομάδες των Γυμνασίων και των
Λυκείων. Όσο μεγάλωναν οι τάξεις η Χημεία των
πειραμάτων γινόταν πιο προχωρημένη, οι επεξηγήσεις
πιο λεπτομερείς και τα περίπτερα πιο λιτά. Όπως
αναρωτήθηκε ένα μέλος της επιτροπής «τι μας συμβαίνει
και, καθώς μεγαλώνουμε, γινόμαστε όλο και πιο σοβαροί;».

Εν συνεχεία οι ομάδες ενημερώθηκαν και η
προετοιμασία ξεκίνησε...
Οι τελικοί!
Το Λύκειο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε
τηλεδιάσκεψη με τους συμμαθητές τους που παρουσίαζαν
πείραμα από το Χημείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Σε κάθε περίπτερο που επισκεπτόταν η επιτροπή
γινόταν πραγματικά το αδιαχώρητο από τους γονείς των
μαθητών, αλλά και από τους άλλους διαγωνιζόμενους,
που ήθελαν να παρακολουθήσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν
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Η τελική φάση της 26ης Νοεμβρίου 2011 ξεκίνησε...
μια μέρα νωρίτερα, με τις ομάδες εκτός Αττικής να
καταφθάνουν και να εγκαθίστανται στο ξενοδοχείο από το
πρωί της Παρασκευής. Από το απόγευμα όλες οι ομάδες
είχαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το στήσιμο των
περιπτέρων τους. Σεβόμενοι τους κανόνες φιλοξενίας,
διαθέσαμε σχολικά για τη μεταφορά των εκτός Αττικής
ομάδων μεταξύ του ξενοδοχείου και των εγκαταστάσεών
μας, ενώ καλέσαμε για δείπνο στο εστιατόριό μας
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εορταστική και το κλίμα μεταξύ των ομάδων άψογο. Μια
ομάδα που μας ζήτησε βιντεοπροβολέα για να κάνει
μια προβολή στο περίπτερό της, μας είπε ότι τελικά
θα δανειζόταν τον βιντεοπροβολέα μιας άλλης ομάδας.
Συναγωνισμός και συνεργασία!
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Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων «Ροδίων Παιδεία»
παρουσίασε διαχωρισμούς χρωστικών φύλλων φυτών με
χρωματογραφία χάρτου, χρησιμοποιώντας φίλτρα καφέ.
Φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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Τις επιδείξεις ακολουθούσαν ερωτήσεις και συζήτηση
με τους μαθητές. Πειράματα δύο ομάδων που για
λόγους ασφαλείας απαιτούσαν χρήση απαγωγού έγιναν
στο Χημείο του σχολείου μας και μεταδόθηκαν ζωντανά
στο περίπτερο της κάθε ομάδας μέσω τηλεδιάσκεψης.
Έτσι, η επιτροπή συζήτησε με τους μαθητές από μακριά
και τα πειράματα έγιναν τηρώντας όλους τους κανόνες
ασφαλείας.
Η περιήγησή μας κράτησε περίπου 4 ώρες.
Ενδιαμέσως, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν την έκθεση του CERN που εκείνες τις
μέρες φιλοξενούσε το σχολείο μας. Με τα πόδια και τη
μέση μας να πονάνε φτάσαμε στην τελευταία ομάδα.
Αυτή είχε μια απλούστατη ιδέα που όμως κανείς άλλος
(ούτε εμείς) είχε σκεφτεί: τοποθέτησαν τις καρέκλες τους
απέναντι από το περίπτερο, για να καθίσει η επιτροπή.
Αν είχαμε ξεκινήσει ανάποδα πόση ορθοστασία θα
είχαμε γλιτώσει!
Έτσι, τελειώσαμε την περιήγησή μας με περίπου
μισή ώρα καθυστέρηση. Η κούρασή μας, μας επέβαλε
να διακόψουμε για ένα σύντομο μεσημεριανό. Δυστυχώς
δεν άφησα τα μέλη της επιτροπής να το απολαύσουν.
Η αξιολόγηση έπρεπε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το
πρόγραμμα, ώστε όλες οι ομάδες, ακόμα και όσες θα
ταξίδευαν, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την
τελετή βράβευσης.
Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη της επιτροπής
διαπίστωσαν ότι τέσσερις ομάδες κατατάσσονταν με
διαφορά στήθους στην Β' και Γ' θέση. Η ποιότητα
των εργασιών ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπε να
αφήσουμε κάποιες από αυτές εκτός βάθρου για λίγα
εκατοστά του βαθμού. Το δίλημμα έλυσε ο κ. Αρβανίτης
που πρότεινε την αθλοθεσία ενός επιπλέον Γ' βραβείου
από την ΕΕΧ. Ακολουθώντας το παράδειγμά του, η
οργανωτική επιτροπή ανέλαβε την αθλοθεσία ενός
επιπλέον βραβείου Β' θέσης.

Και το βραβείο πάει...
Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Η τελετή βράβευσης
ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό του κ. Σταυράκη και
σύντομες ομιλίες της κας Χρύσας Τζουγκράκη και του
κ. Γιώργου Αρβανίτη. Και μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή. Η
ανακοίνωση των βραβείων!

Η Καθηγήτρια κα Χρύσα Τζουγκράκη μιλάει για τη «Χημεία στη
ζωή μας και τη σύνδεσή της με τη διδακτική πράξη».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΧ κ. Γιώργος Αρβανίτης μιλάει για «Τη
φιλοσοφική λίθο, το Χάρι Πότερ και... τη Χημεία».

Ξεκινήσαμε από την Γ' θέση κρατώντας την αγωνία
στο μέγιστο. Τα δύο βραβεία απονεμήθηκαν από τους
κκ. Σταυράκη και Ραπτοπούλου. Οι ομάδες που τα
κέρδισαν ήταν:
ΓΕΛ
Προβατά
Σερρών:
«Αντιδράσεις
Οξειδοαναγωγής» (Παρουσίαση και επεξήγηση σειράς
οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων).
- Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης:
«Πειράματα Χημείας σε Μικροκλίμακα» (Παρουσίαση
καινοτόμου μεθόδου εκτέλεσης πειραμάτων χημείας σε
μικροκλίμακα και... χωρίς γυαλικά!).

στο αργίλιο» (Εξουδετέρωση υδατικού αλκαλικού
διαλύματος με την... ανάσα μας και αντίδραση σκόνης
αριλίου με νερό)

Ο κ. Γιάννης Σταυράκης απένειμε βραβείο Γ' θέσης στο
ΓΕΛ Προβατά Σερρών.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΧ κ. Γιώργος Αρβανίτης απένειμε βραβείο
Β' θέσης στο Γυμνάσιο των
Εκπαιδευτηρίων «Ελληνογερμανική Αγωγή».

Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η κα
Τζουγκράκη. Το βραβείο κέρδισε το Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Παρασκευής Λέσβου, που παρουσίασε την
εργασία «Η Χημεία... της καρδιάς μας!», Τα παιδιά
εκτέλεσαν διαχωρισμούς χρωστικών από μαρκαδόρους
χρησιμοποιώντας χρωματογραφία λεπτής στιβάδας. Και
τα πλακίδια τα έφτιαξαν από... ζελατίνα για διαφάνειες
και κορν φλάουρ!
Η Δρ. Κατερίνα Ραπτοπούλου απένειμε βραβείο Γ' θέσης στο
Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης.

Εν συνεχεία οι κκ. Αρβανίτης και Περλεπές απένειμαν
τα δύο βραβεία Β' Θέσης στις ομάδες:
- Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου:
«1+1 Καθυστερημένες αντιδράσεις» (Κινητική μελέτη
της αντίδρασης Na2SO3 και KIO3).

Με τους πανηγυρισμούς της ομάδας από τη Λέσβο η
ένταση της βραδιάς κορυφώθηκε και έδωσε τη θέση της,
όπως ήταν αναμενόμενο, στα ανάμικτα συναισθήματα των
ομάδων. Με τον Διαγωνισμό να πλησιάζει στο τέλος του
ελπίζουμε να πετύχαμε τους στόχους μας: να δώσουμε
στους μαθητές μια μοναδική εμπειρία, ανεξαρτήτως
νίκης ή ήττας, να τους δώσουμε μια αφορμή να έρθουν
πιο κοντά στην πειραματική διαδικασία και, ίσως, να
γνωρίσαμε μερικούς μελλοντικούς συναδέλφους μας!

Ο Καθηγητής κ. Σπύρος Περλεπές (δεύτερος από αριστερά)
απένειμε βραβείο Β' θέσης στο Λύκειο των
Εκπαιδευτηρίων Αγουλέα-Λιναρδάτου.

- Γυμνάσιο Ελληνογερμανικής Αγωγής: «Το
"κρασί" που γίνεται νερό και οι "μαγικές" του ιδιότητες

Η Καθηγήτρια κα Χρύσα Τζουγκράκη απένειμε το Α' βραβείο
στο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής Λέσβου.
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Άλλωστε όλοι από τα θρανία ξεκινήσαμε.
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Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν στις δύο φάσεις του Διαγωνισμού και
που έδωσαν πνοή στην προσπάθειά μας. Επίσης, για
την κάλυψη των εξόδων του Διαγωνισμού, το πρόγραμμα
Pathway to Inquiry-based Science Teaching (www.
bayceer.uni-bayreuth.de/pathway) που χρηματοδοτείται
από το FP7 (Capacities - Science in Society, THEME
SiS-2010-2.2.1.1, αρ. Συμβολαίου 266624). Τέλος όλους
τους συναδέλφους για την άριστη συνεργασία σε αυτήν
την ομαδική δουλειά.
Παραπομπές

Renewed Pedagogy for the Future of Europe, 2007 (διαθέσιμο στο
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/
pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf).
3
Προφανώς, το πρόσφατο γόητρο που κέρδισαν οι σπουδές
σε μη επιστημονικά πεδία (οικονομικά, μάρκετινγκ κλπ) αποτελεί
επιπλέον αίτιο πτώσης τους ενδιαφέροντος σε επιστημονικές
σπουδές.

Επιθυμώντας να έχουμε όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση από όλη την χώρα, με την
βοήθεια του προγράμματος PATHWAY καλύψαμε τα έξοδα
διαμονής και μετακίνησης των ομάδων που θα έρχονταν εκτός
Αττικής.
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Εκτός από τους κριτές της ΕΑ επιστρατεύθηκαν και εξωτερικοί
κριτές. Επιπλέον, οι κριτές δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους,
και η βαθμολογία που έδωσε κάθε κριτής σε κάθε εργασία
ανακοινώθηκε ανωνύμως. Για προφανείς λόγους είχε προβλεφθεί
ότι οι αξιολογητές από την ΕΑ (κκ. Σταυράκης και Μπούνταλης)
δεν θα αξιολογούσαν τις εργασίες που θα υποβάλλονταν από
ομάδες του ίδιου του σχολείου.
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1
Ανεκδοτολογικά, αναφέρω σχόλιο που μου έκανε πρωτοετής
φοιτητής του Πανεπιστήμιου Πατρών, όταν δίδασκα εργαστηριακά
φροντιστήρια Ανόργανης Χημείας: «Αν μας μιλήσετε για τροχιακά,
εγώ θα φύγω. Καλύτερα να μας πείτε για τα mol». Αν και
ενδέχεται το γνωστικό επίπεδο του συγκεκριμένου φοιτητή να
μη χαρακτηρίζει εκείνο των άλλων εισακτέων Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης, είναι βέβαιο ότι δεν θα περνούσε σε Χημικό Τμήμα
αν εξεταζόταν στην Χημεία κατά τις Πανελλαδικές.

European Commission, Directorate-General for Research
Science, Economy and Society, Science Education NOW: a
2

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δημ. Δικαίου ν. (1804/88)
Σκενδεράνη 2 - Βόλος 38 221
Τηλ. & Fax: 24210 - 37421
Email : eexthes@eex.gr

Αθανάσιος Κ. Μπούνταλης
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική
Αγωγή, Δημητρίου Παναγέα, 15351 Παλλήνη. E-mail:
boudalis@ea.gr, τηλ. 210-8176799, Fax: 210-6032795.

						
						

Βόλος 30-12-2011
Αριθμ.Πρωτ. 60

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας της ΕΕΧ για το έτος
2012, σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ε.Χ., που θα γίνει την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ στην
αίθουσα του Π.Τ Θεσσαλίας (Σκενδεράνη 2, Βόλος ).
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία την ημέρα αυτή η Γενική Συνέλευση θα γίνει οπωσδήποτε την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα.
Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1) Έκθεση της Δ.Ε για τα πεπραγμένα της περιόδου 2011.
2) Οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο 2011.
3) Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 2011.
4) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το 2012.
5) Προϋπολογισμός του Π.Τ για την περίοδο 2013.
6) Διάφορα θέματα-προτάσεις μελών.
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Η Δ.Ε. του Π.Τ Θεσσαλίας της Ε.Ε.Χ εύχεται σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία, προκοπή, αισιοδοξία για το αύριο και σας
καλεί να δηλώσετε το παρόν σε μια κοινή προσπάθεια για την αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης, την προβολή του έργου
της στην τοπική κοινωνία και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση της Δ.Ε. θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση των μελών και των φίλων
μας, με κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας στη Λάρισα , στις 18 Φεβρουαρίου 2012, Σάββατο μεσημέρι. Για την ακριβή ώρα και
το χώρο της εκδήλωσης θα ενημερωθείτε έγκαιρα και μέσω της ιστοσελίδας www.eex.gr
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Ο Πρόεδρος

			

Αριστοτέλης Κανλής

Για τη Δ.Ε
		
		

Η Γ. Γραμματέας
Γεωργία Παλιγιάννη

