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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαθητική Εβδομάδα με σκο-
πό την ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών
για τον σπάνιο οικότοπο των
παράκτιων αμμοθινών με
είδη κέδρων διοργανώθηκε
στο Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων.

Σ
τo πλαίσιο της Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης του προγράμματος

LIFE+ “Δράσεις για την προστασία

των παράκτιων αμμοθινών με είδη Ju-

niperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο

(Ελλάδα)”. Η μαθητική εβδομάδα ξεκίνησε

τη Δευτέρα 1 Απριλίου και ολοκληρώθη-

κε την Παρασκευή 5 Απριλίου. 

Το πρόγραμμα της μαθητικής εβδομά-

δας περιελάμβανε παρουσίαση του προ-

γράμματος Junicoast και του σπάνιου οι-

κοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με

είδη κέδρων, στο χώρο του εκθεσιακού κέ-

ντρου του Μ.Α.Ι.Χ., ξενάγηση στο βοτα-

νικό κήπο με τα ενδημικά και σπάνια

φυτά της Κρήτης, ζωγραφική και κατα-

σκευές με θέμα την προστασία του οι-

κοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με

είδη κέδρων.

Στη μαθητική εβδομάδα συμμετείχαν

συνολικά 293 μαθητές από 9 διαφορετι-

κά σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας

Εκπαίδευσης του νομού Χανίων και του

νομού Λασιθίου. Οι μαθητές που συμ-

μετείχαν έλαβαν ενημερωτικά φυλλά-

δια, μπλουζάκια του προγράμματος και το

εκπαιδευτικό παραμύθι "Το ταξίδι ενός

κόκκου άμμου στις αμμοθίνες με τους κέ-

δρους". 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν τα παρακά-

τω σχολεία: 2o Ολοήμερο Οικολογικό Νη-

πιαγωγείο Χανίων, Δημοτικό σχολείο

Αγιάς, 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων, Δημο-

τικό σχολείο Αλικιανού, Δημοτικό σχολείο

Βάμου, Γυμνάσιο Βάμου, 1o Γυμνάσιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Γυμνάσιο Αλικια-

νού, 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας.

Από την επίσκεψη του Γυμνασίου Αλικιανού στην
Μαθητική Εβδομάδα που διοργάνωσε το Μ.Α.Ι.Χ..

Tο Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Π.Ε.) Βάμου, στο

πλαίσιο των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκ-

παίδευση & Διά Βίου Μάθηση", που αφορά τα Κέντρα Εκπαί-

δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και που χρηματο-

δοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς

πόρους, οργανώνει με τη συνεργασία του Κινηματογραφικού Ερ-

γαστηρίου Χανίων Σεμινάριο με θέμα: "Ο κινηματογράφος ως εκ-

παιδευτικό εργαλείο για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση".

Το Σεμινάριο θα είναι συνολικής διάρκειας τριών ωρών και θα

διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου, 7μ.μ. - 10μ.μ., στον χώρο εκ-

δηλώσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων (Νικηφόρου Φωκά

και Μίνωος).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε 60 ενηλίκους με στόχο την εν-

δυνάμωσή τους στην προσπάθεια να μεταφέρουν περιβαλλοντι-

κά μηνύματα με τη χρήση του κινηματογράφου. Απευθύνεται σε

εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς, στελέχη περιβαλλοντικών ορ-

γανώσεων και σε οποιονδήποτε θέλει να μεταδώσει ένα μήνυ-

μα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τον κι-

νηματογράφο.

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου θα προβληθούν ταινίες μικρού μή-

κους που δημιουργήθηκαν από σχολεία των Χανίων και του Ρε-

θύμνου, ορισμένες από τις οποίες βραβεύτηκαν (βραβείο καλύ-

τερης ταινίας Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο "Λουλούδια σπασμέ-

να" του Δημ. Σχολείου Αρμένων Ρεθύμνου, Ειδικό Βραβείο στη

Β/βάθμια Εκπαίδευση στο "Saved by the bell" του 2ου Γυμνασί-

ου Χανίων, η βραβευμένη πέρσι "Μάθημα Ανατομίας" του 7ου Δημ.

Σχολείου Χανίων και η φετινή "Πού πηγαίνουμε;" του 7ου Δημ.

Σχολείου Χανίων) στις 3 Απριλίου στον 3ο πανελλήνιο διαγωνι-

σμό ταινιών μικρού μήκους "Ενας πλανήτης μια ευκαιρία" του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του Κ.Π.Ε. Βάμου

(28250-83230), στο φαξ (28250-83231) ή με e-mail (προς

mail@kpe-vamou.chan.sch.gr), συμπληρώνοντας την επισυνα-

πτόμενη αίτηση.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μαθητική έκθεση ζωγραφικής
Εκθεση ζωγραφικής με θέμα “Ανοιξη - Πασχαλιά”, με τη

συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών σχολείων, διορ-

γανώνουν ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Ομιλο

Φίλων της Τέχνης στο Δημαρχείο Χανίων - Κυδωνίας 29

(Φουαγιέ 1ος όροφος).

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 12 Απρι-

λίου τις πρωινές ώρες, ενώ η βράβευση των μαθητών που

συμμετείχαν θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα. 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “Δ. ΒΛΗΣΙΔΗΣ”

Ανοιξη καλλιτεχνικής

δημιουργίας
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ανοιξη Καλλιτεχνικής Δη-

μιουργίας, σήμερα Τετάρτη στις 5:30μ.μ. και στις 8:30μ.μ.

στο Θέατρο "Δημήτρης Βλησίδης", το Γενικό Λύκειο Ακρω-

τηρίου, θα παρουσιάσει το έργο του Αλέκου Σακελλάριου

"Η θεία από το Σικάγο".

Ο απόστρατος στρατηγός Χαρίλαος Μπάρδας, πατέρας τεσ-

σάρων ανύπαντρων κοριτσιών και άτομο παλαιών και αυ-

στηρών αρχών, υποδέχεται την αδερφή του Καλλιόπη από

την Αμερική η οποία φέρνει νέες και ανατρεπτικές ιδέες...

Μια κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου μέσα

από τα μάτια των παιδιών της Α' & Β' τάξης του Γενικού

Λυκείου Ακρωτηρίου.

ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τα “Χανιωτάκια” γιορτάζουν

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού “Τα Χανιωτάκια”

και το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν.

Χανίων διοργανώνουν γιορτή για τα τριακοστά γενέθλια

του περιοδικού την Κυριακή 14 Απριλίου στις 11 το πρωί

στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Ν. Χανίων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων (Νικηφόρου

Φωκά και Μίνωος γωνία).

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Κατασκευή βαγίων

Τεχνικές κατασκευής βαγίων παρουσιάστηκαν χθες Τρίτη

στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου από την κα Αργυρώ Πετράκη, μέ-

λος του ΚΑΠΗ. Τόσο τα μέλη του ΚΑΠΗ όσο και νεότερες

γυναίκες της περιοχής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν

από κοντά την σπάνια αυτή τέχνη. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

"Ο κινηματογράφος ως εργαλείο για 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση"

Πασχαλινό παζάρι για τη στήριξη του ορ-

γανισμού “Χαμόγελο του Παιδιού” θα

πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 12

έως την Τετάρτη 17 Απριλίου στην Πύλη

Σαμπιονάρα.

Με στόχους την ενίσχυση του έργου του

"Χαμόγελου του Παιδιού" και περισσότε-

ρα παιδικά χαμόγελα, οι εργαζόμενοι

και οι εθελοντές του Εθελοντικού Δημι-

ουργικού Εργαστηρίου στην Αθήνα έχουν

ετοιμάσει με πολλή αγάπη και περίσσια

δημιουργικότητα και φαντασία χειρο-

ποίητα δώρα όπως, πασχαλινές λαμπά-

δες, στεφανάκια, κοσμήματα και άλλα πα-

σχαλινά δώρα για μικρούς και μεγά-

λους.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από

τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ

Πασχαλινό παζάρι για το “Χαμόγελο του παιδιού”

ΣΤΟ Μ.Α.Ι.Χ.

Μαθητική εβδομάδα


