
Αγαπηηοί και αγαπηηέρ ζςνάδελθοι, ζαρ αποζηέλλοςμε 

εςσαπιζηήπιο μήνςμα για ηη ζςμμεηοσή ζαρ και ηην 
ςποζηήπιξη ηος ςνεδπίος ISCAR 2019 και ηος ΦΔΣΙΒΑΛ 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΙΑ. 
Σο εςσαπιζηήπιο μήνςμα ζςνοδεύεηαι από ηην εςγενή 

παπάκληζη ζηιρ Γιεςθύνζειρ Δκπαίδεςζηρ να ηο πποωθήζοςν 
ζηα ζσολεία εςθύνηρ ηοςρ. 

  
Αγαπεηνί εθιεθηνί ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, 

  
ηελ Σεηάξηε 20 Μαξηίνπ 20019, ζην Φεζηηβάι Δπηζηήκεο θαη 

Αεηθνξίαο πνπ ζπλδηνξγαλώζακε ην Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ κε ηελ 
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, ην Γήκν Ιωαλληηώλ θαη ην ΠΔΚΔ Ηπείξνπ γηα 

ηελ Αεηθνξία, 
ΟΛΟΙ ΔΔΙ δεκηνπξγήζαηε έλα κνλαδηθό γεγνλόο ζηα Γηάλλελα, 

ζηελ Ήπεηξν ζε ζπλεξγαζία κε κε άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο θαη 

ρώξεο ηνπ Δμωηεξηθνύ όπωο ν Καλαδάο, ε Βξαδηιία, ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο θ.ά. 

  
Σα Νεπηαγωγεία έδωζαλ ην παξόλ κε δπλακηθέο θαη αμηνζαύκαζηεο 

θαηαζθεπέο θαη δξώκελα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ εμαηξεηηθή εξγαζία 
ηωλ Νεπηαγωγώλ ζηελ ηάμε αιιά θαη ηε δπλακηθή πνπ κπνξνύλ λα 

απνθηήζνπλ νη πνιύ κηθξνί καζεηέο όηαλ έρνπλ ξόιν θαη ιόγν. 
  

Σα Γεκνηηθά ρνιεία καο εμέπιεμαλ κε ηηο θαηαζθεπέο ηνπο θαη ηε 
δπλακηθή απηώλ ηωλ θαηαζθεπώλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη κέζα από 

δξώκελα θαη πνιιά έμππλα παηρλίδηα. Μηα άιιε επηζηήκε γελληέηαη 
ζηα δεκνηηθά ζρνιεία - κηα επηζηήκε γηα ηνλ άλζξωπν θαη ηνλ 

πιαλήηε - κηα επηζηήκε πνπ ηελ εηζεγνύληαη ηα ίδηα ηα παηδηά καο. 
  

Σα Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα καο γνήηεπζαλ κε πιένλ εμεηδηθεπκέλα 

πεηξάκαηα, θαηαζθεπέο, ξνκπνηηθή, κνληέια θαη πξνγξακκαηηζηηθά 
πεξηβάιινληα. 

Ήηαλ ππέξνρν λα καζεηεύνπκε εκείο νη κεγαιύηεξνη ζηηο θαηλνηνκίεο 
ηωλ λέωλ. 

  
Οη θνξείο δηαρείξηζεο θαη ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία 

έδωζαλ ην ζηηβαξό θαη δηαρξνληθό ζηίγκα ηνπο ζην ρώξν ηεο 
ηεθκεξίωζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ηόπνπ καο. Παξάιιεια, καο έδεημαλ 

πόζν έρνπλ εμειηρηεί ζε κέζα θαη κεζόδνπο θαη δπλακηθά εξγαιεία 
παξέκβαζεο. 

  
O Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο καο ζηήξημε όπωο πάληα νπζηαζηηθά 

θαη απνηειζκαηηθά - εθαξκόδνληαο όιε ηελ ηερλνγλωζία ηνπ. 
  



Γηεζλείο νξγαληζκνί όπωο ε Action Aid, ε WRO θαη παξαγωγηθέο 

εηαηξείεο ηνπ ηόπνπ καο θαη ηεο ρώξαο ζπλέδξακαλ ωο ρνξεγνί ζην 
εηδηθό απηό γεγνλόο. 

  
Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ ζηνπο εθδόηεο θαη όια ηα ΜΜΔ γηα ηε 

ζηήξημή ηνπο ζην έξγν όιωλ. 
  

Δξγαζηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ θαη κηα πιεηάδα 
εζεινληώλ θνηηεηώλ έδωζε έλαλ άιιν πξνζαλαηνιηζκό ζηηο 

Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλωλία. 
  

Ιδηαίηεξε αίζζεζε πξνθάιεζαλ νη ζπκκεηνρέο από ην Παλεπηζηήκην 
ηνπ Γνπβιίλνπ κε ηνπο κεζαηωληθνύο θαηαπέιηεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Κεκπέθ ζηνλ Καλαδά κε ην ηειεζθόπην θαη ηωλ Παλεπηζηεκίωλ 
ηνπ Ρίνπ θαη ηνπ αν Πάνιν ηεο Βξαδηιίαο κε ηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Αθόκε πην ζπνπδαία ήηαλ ε όζκωζε κε ηνπο 

Έιιελεο εθζέηεο θαη ε από θνηλνύ παξνπζηάζεηο.   
  

Σν αλαδπόκελν απηό θνηλό εληζρύζεθε από ηνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ 
πνπ ελεπιάθεζαλ ζηα δξώκελα αξκνληθά ζπλδεδεκέλνη κε ηα 

ζρνιεία θαη ηα κνπζεία. 
  

Ξερωξηζηή παξνπζία ήηαλ ε ρνξωδία ηεο λνεκαηηθήο πνπ ήηαλ θάηη 
πξωηόγλωξν γηα πνιινύο. 

  
Σν Παηδαγωγηθό Σκήκα Νεπηαγωγώλ εθπξνζωπήζεθε από δηάθνξα 

εξγαζηήξηα θαη αληίζηνηρα δξώκελα. 
  

Σν Πλεπκαηηθό Κέληξν νξγαλώζεθε γηα λα δερηεί ηελ έθζεζε από 
ηελ Αξρηηέθηνλα Αιεμάλδξα Μπέγθα πνπ πηνζέηεζε ηελ εθδήιωζε 

θαη ηελ αλέδεημε. 

  
Δθείλν πνπ δηαθαίλεηαη είλαη κηα λέα θνηλόηεηα ζπλεξγαδόκελωλ 

εξεπλεηώλ/θνηηεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ/καζεηώλ θαη πνιηηώλ. Μηα 
ιακπξή θαη δπλακηθή θνηλόηεηα πνπ δεκηνπξγεί θαη παξεκβαίλεη ζηα 

θιέγνληα δεηήκαηα ηωλ θαηξώλ. 
  

ΈΝΑ ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΥΑΡΙΣΏ ΓΙΑ ΣΗ ΥΑΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΚΙΝΗΗ πνπ κνπ 
πξνζθέξαηε δελ είλαη αξθεηό λα θαηαδείμεη ην κεγαιείν ζαο, όηαλ 

πξνζεγγίδαηε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν κε πάζνο θαη ελζνπζηαζκό. 
  

Αλαλεώλνπκε ην ξαληεβνύ καο γηα ην 3ν Φεζηηβάι Δπηζηήκεο θαη 
Αεηθνξίαο θαη πεξηκέλνπκε ηηο ηδέεο ζαο γηα ην επόεκλν βήκα. 

  
ΔΤΥΑΡΙΣΏ ΚΑΙ ΤΓΥΑΡΗΣΗΡΙΑ Δ ΟΛΟΤ 

  



Η Πξόεδξνο ηνπ ISCAR θαη Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγωγηθνύ 

Νεπηαγωγώλ Ιωαλλίλωλ 

Καζ. Καηεξίλα Πιαθίηζε 
 


