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c;του πανεπιστημιου ΙωcιννίwJν και κοινοποίηση
αναλυτικήc; κατάστασηC; επίσκεψηc; μαθητόJν Γυμνασίων και Λυκείrιw της nεpIφέpεIac;
Ηπείρου στouC;xώρouc; του Τμήμaτoc; XΗμEiaC;του Πανεπιστημίου ΙΙΙΧΙΝΝΊΝων

Αξιότιμη κα Γενική Διευθύντρια,

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασiα με το Περιφερειακό
Τμήμα Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, με σκοπό την
προβολή του Τμήματος Χημείας καθώς και της επιστήμης της Χημείας, διοργάνωσαν στο
πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011, αρχικά από 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2011 και στη

συνέχεια, μετά από την παράκληση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 5
έως 9 Μαρτίου 2012, στο Αμφlθέστρο ΣΙ του Τμήματος Χημείας, Εβδομάδα Χημείας στο
Τμήμα Χημείας. Συνολικά, περισσότεροι από 3.000 μαθητές παρευΡέθηκαν και
παρακΟλουθήσουντις εκδηλώσεις στις ως άνω ημερομηνίες.

Δεδομένης της πέραν πάσης πpaaδοιdας επιτυχίας των ως άνω εκδηλώσεων, το
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαwίνων, αποφάσισε ομόφωνα, μετά από σχετική

εισήγηση του Προέδρου Του Τμήματος, να καθιερώσει και να θεσμΟθετήσειδράσεις με σκοπό
την ανάδειξη της επιστήμης της Χημείας, των επιτευγμάτων και της συνεισφοράς της στην
πρόοδο και την ευημερία της ανθΡωΠότητος, αλλά και, κυρίως, την προσέγγιση νέων
ανθρώπων, μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων, ώστε να κεντρηθεί το ενδιαφέρον και να
προκληθεί ο ενθουσιασμός τους για την επιστήμη, της Χημείας.

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαwίνων, για το τρέχον έτος, έχει
πρoγpαμματiσει Εβδομάδα Χημείας στο Τμήμα Χημείαc;του Πανεnιcπημίoυ IflJιlWMιιyaπό

26 έrιιc;30 Μαρτίου, που θα περιλαμβάνει, μετοξύ άλλων, ένα τριήμερο, 26 έrιιc;28 Mαρτioυ,

αφιερωμένο στouc; μαΙη~ με:

Επισκέψεις μαθητών της 3ης Γυμνασίου, 1ης και 2ας Λυκείου, στο Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαwίνων, όπου θα γίνεί παρουσίαση του Τμήματος Χημείας, αναφορά στις
δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων χημικών και, κυρίως, επίδειξη
εντυπωσιακών πειραμάτων Χημείας εKπαlδεuτικoύχαροκτήρα.

Προκειμένου να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τον προγραμματισμότης ως άνω
επί μέρους δράσης, ήτοι της υποδοχής,ενημέρωσης και παρουσίασηςπειραμάτωνσε μαθητές



Γυμνασίων και Λυκείων, παρακαλούνται οι Διευθυντές ή οι συνοδοί καθηγητές να
επικοινωνήσουν έως στις 10 Μαρτίου με το Δρ χημικό κ. βασίλειο Μούση (Τηλ.:

6946015095), παρέχοντας τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ενός τουλόχιστον συνοδού καθηγητή από

κάθε Λύκειο ή Γυμνάσιο που θα έχει εκδηλώσει ενδιαφέραν.
2. Τον αριθμό των μαθητών, το Λύκειο ή Γυμνάσιο, το νομό προέλευσης και την

επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης.
Εάν τυχόν υπάρξει εκδήλώση ενδιαφέραντος από μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, το

Τμήμα Χημείας προτίθεται να προγραμματίσει δύο παρουσιάσεις την ημέρα, ώστε να μην
αποκλειστεί κανείς μαθητής. Σε περίπτωση ευρύτερου ενδιαφέροντος, θα προηγηθούν οι
τάξεις μαθητών που για πρώτη φορά θα παρακΟλουθήσουντις εκδηλώσεις αυτές.

Σας παρακαλούμε όπωςπροβείτε σε άμεση οχετlκή ενημέρωση των Γυμνασίων και

Λυκείων της Περιφέρειας Ηπείρου για την τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ημερομηνίες

26-28 Μαρτίου.
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Αν. καθηγητής Κ. Σκομπρίδης
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