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Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.390

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,
26/04/2017
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/68409/Δ2

ΠΡΟΣ:

KOIN:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ.
Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα
info@eex.gr

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση εθνικού τμήματος Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Χημείας “CHEMISTRY
REDISCOVERED”, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 57570/ΓΔ4/03-04-2017 και 62638/Δ2,Δ4/11-04-2017 εισερχόμενα
έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ΝΠΔΔ (νόμος 1804/88), θεσμοθετημένος σύμβουλος του
κράτους για θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί περισσότερους από 15.000
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Χημικούς, εκπροσωπεί δε την Ελλάδα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την
Χημεία, όπως η IUPAC, EURACHEM, EUCHEMS.
Στο πλαίσιο των διεθνών εκπροσωπήσεων η ΕΕΧ δέχθηκε μία πρόσκληση από την EYCN/EuCHEMS,
δηλαδή το τμήμα νέων Επιστημόνων να αναλάβει τη διενέργεια του εθνικού διαγωνισμού πειραμάτων
με τον τίτλο: «CHEMISTRY REDISCOVERΕD», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην
Ευρώπη με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Χημείας μεταξύ των μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης http://www.euchems.eu/chemistry-rediscovered-european-competition/ .
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προωθήσει τη Χημεία μεταξύ των νέων μαθητών Λυκείου από
όλη την Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των καθηγητών, οι οποίοι θα αναπτύξουν
επιστημονικά προγράμματα για τους μαθητές τους και θα τους ενθαρρύνουν να παρουσιάσουν τα
ευρήματά τους. Ο διαγωνισμός θα οργανωθεί αρχικά σε εθνική κλίμακα, με στόχο η κάθε χώρα να
επιλέξει και να παρουσιάσει την εργασία δύο ομάδων από τους νέους συμμετέχοντες σε ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο στο οποίο θα διακριθούν οι πέντε καλύτερες ομάδες.
Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Η Επιτροπή κρίσης δεν ανακοινώνεται με βάση τον κανονισμό του διαγωνισμού.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, οι ερωτήσεις και οι απορίες καθώς και το τελικό βίντεο του
πειράματος, το οποίο θα υποβληθεί σε κρίση θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@eex.gr (Υπόψη οργανωτικής επιτροπής του Ελληνικού διαγωνισμού: “CHEMISTRY REDISCOVERED”)
την εβδομάδα από 24-04-2017 έως 28-04-2017.
Ως προς το 1ο βραβείο του διαγωνισμού, που είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο, επισημαίνονται τα εξής:
•

αν αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού έτους και σχολικού ωραρίου, τότε
να ενημερωθούν εγγράφως οι γονείς για το αναλυτικό σχέδιο και το πρόγραμμα,

•

ενώ αν γίνει μέσα στο σχολικό ωράριο, θα πρέπει το σχολείο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές
να μεριμνήσει για τα δέοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην: Ένωση Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος
27, 106 82, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-38.21.524, 210-38.29.266, Fax: 210-38.33.597, ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.eex.gr και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eex.gr
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία και τα ΕΚΦΕ της αρμοδιότητάς σας.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με σχετικές πληροφορίες, καθώς και Υπεύθυνη
Δήλωση (προς υπογραφή από τους κηδεμόνες) που αφορά στους όρους του διαγωνισμού.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω
Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
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Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο pdf (Προκήρυξη) και 1 ηλεκτρονικό αρχείο word (Υπεύθυνη Δήλωση)

Εσωτερική Διανομή:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
(αρ. πρ. 1838/01-03-2017)
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,
Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
και Θρησκευτικής Αγωγής
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήματα Β΄ και Γ΄
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