
    Οι Νεαροί Πρέζβεις για ηε Χεμεία δεμιοσργούν  και ενησπωζιάδοσν 

 

ηα πιαίζηα ηνπ παγθόζκηνπ πξνγξάκκαηνο ″Νεαξνί Πξέζβεηο γηα ηε Υεκεία″ 

(Young Ambassadors for Chemistry), ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεζλή Έλσζε Καζαξήο θαη Δθαξκνζκέλεο Υεκείαο 

(IUPAC) δηνξγάλσζε κηα εμαηξεηηθή  εθδήισζε ζηελ είζνδν ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Πάξθνπ ζηελ  Πάθν, ην άββαην, 09  Απξηιίνπ 2011.  

Η όιε εθδήισζε εληάρζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 

ενξηαζκό ηνπ δηεζλνύο έηνπο Υεκείαο, θαη πξνβάιιεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δηεζλνύο έηνπο Υεκείαο: 

http://www.chemistry2011.org/participate/activities/show?id=887 

Βαζηθνί ζηόρνη ηεο όιεο εθδήισζεο ήηαλ ε πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

θαη ε πξνζπάζεηα ώζηε ην επξύ θνηλό λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ξόιν ηεο 

Υεκείαο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο.  

 



Μαζεηέο θαη καζήηξηεο από δηάθνξα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηεο επαξρίαο 

Πάθνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηώλ ηνπο, εξγάζηεθαλ νκαδηθά θαη  

παξαζθεύαζαλ  δηάθνξα θαιιπληηθά όπσο άιαηα κπάληνπ, ζηακπνπάλ, ηδέιιπ 

καιιηώλ, θξέκα ρεξηώλ θαη αληηζεπηηθό ηδέι.  

Σαπηόρξνλα παηδηά, κέιε ηεο θάζε  

νκάδαο, ήιζαλ ζε επαθή κε ην θνηλό, 

ζπδήηεζαλ καδί ηνπ θαη δηελήξγεζαλ 

κηθξή έξεπλα, κε ηε κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηόρνο ήηαλ λα 

εκπιαθνύλ νη επηζθέπηεο ζηελ όιε 

δηαδηθαζία, λα θαηαηνπηζηνύλ θαη λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηε 

Υεκεία, ώζηε  λα δηαπηζησζεί θαηά 

πόζνλ θαηαλννύλ ην ξόιν ηεο Υεκείαο 

ζηε ζύγρξνλε θαζεκεξηλή δσή. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα θπθινθόξεζαλ ζηα ειιεληθά, ζηα γαιιηθά  θαη  ζηα αγγιηθά.  

ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα 

παξνπζίαζε ζην θνηλό, κε ηε κνξθή 

δηαγσληζκνύ, ηα πξντόληα πνπ 

παξαζθεύαζε δηαθεκίδνληάο ηα κε 

πξσηόηππεο αθίζεο θαη επξεκαηηθά 

δηαθεκηζηηθά κελύκαηα πνπ 

εληππσζίαζαλ όινπο ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο. 

Οη Νεαξνί Πξέζβεηο γηα ηε Υεκεία, 

εξγάζηεθαλ κε δήιν, θαληαζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα. Παξαζθεύαζαλ πξντόληα 

ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, απνδεηθλύνληαο πσο νη γλώζεηο Υεκείαο 

απνηεινύλ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο θαη απξηαλνύο πνιίηεο 

λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια πξντόληα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ νξζά. 

Η εθδήισζε έθιεηζε κε ζύληνκν ραηξεηηζκό πνπ απεύζπλε ν αληηδήκαξρνο 

Πάθνπ θ. Μάθεο Ρνπζήο θαη κε ηε βξάβεπζε ησλ ηξηώλ θαιύηεξσλ νκάδσλ 

πνπ παξαζθεύαζαλ θαη δηαθήκηζαλ κε επηηπρία ηα πξντόληα ηνπο.  Μέιε ηεο 

θξηηηθήο επηηξνπήο ήηαλ ν αληηδήκαξρνο Πάθνπ θ. Μάθεο Ρνπζήο, ε 

ππεύζπλε Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΝΔΑΠΟΛΙ  θ. Καξνιίλα 

Κππξηαλνύ θαη ν πξώελ πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Δμεηάζεσλ  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Γξ. Μηράιεο Νηθνιάνπ. Δθ κέξνπο ηεο 

θξηηηθήο επηηξνπήο ε θ. Κππξηαλνύ, ζπγράξεθε ηα παηδηά γηα ηελ εμαηξεηηθή 

δνπιεηά πνπ έθαλαλ.  



 

 


