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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Συνελεύσεις εκπαιδευτικών
Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις
7.30 μ.μ., στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων (Κοραή 1).
Στα θέματα της Συνέλευσης θα είναι η ανάλυση των επιπτώσεων του μνημονίου 3 στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά η ΕΛΜΕ
αναφέρει: «Κατάργηση της οργανικής θέσης, υποχρεωτικές μεταθέσεις, διαθεσιμότητα και αργία υπαλλήλων για Ε.Δ.Ε. που
εκκρεμούν, συγχωνεύσεις 1.500 σχολείων, αύξηση ωραρίου και
απολύσεις». Επίσης, στα θέματα της Συνέλευσης θα είναι «τα 78
κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν ακόμα στα σχολεία» κ.ά.

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων
καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χανίων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, στις 6 μ.μ., στο
16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, με θέμα «την ενημέρωση για
το νέο μνημόνιο, την αξιολόγηση και τις απολύσεις και τον
συντονισμό των δράσεών μας με τους άλλους εργαζομένους».
Η ομάδα στον διαγωνισμό ρομποτικού ποδοσφαίρου AUTCUP 2012 στο Ιράν (Νοέμβριος 2012).

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Γ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΝΙΩΤΕΣ

Γνωριμία με τα ρομπότ
του ποδοσφαίρου!
» Ανοιχτή εκδήλωση αύριο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Γνωριμία με... ρομπότ
που παίζουν ποδόσφαιρο θα έχουν αύριο οι Χανιώτες που
θα επισκεφτούν το
Πολυτεχνείο Κρήτης.

επίδειξη ρομποτικού
χορού και ρομποτικού ποδοσφαίρου θα
γίνει από τη ρομποτική ομάδα
“Κουρήτες”
(www.kouretes.gr), η οποία
συμμετέχει στην 2η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής
(26 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2012). Η εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο κοινό, θα
πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ.,
στο αμφιθέατρο του Κτηρίου
Επιστημών, στην Πολυτεχνειούπολη, στο Ακρωτήρι.
Σε σχετική ανακοίνωση της
Ομάδας αναφέρεται ότι «η 2η
Ευρωπαϊ κ ή Εβδομά δ α Ρομποτικής (26 Νοεμβρίου – 2
Δεκεμβρίου 2012) περιλαμβάνει μια σειρά από δραστη-

Η

ριότητες σχετικές με τη ρομποτική, ανοιχτές στο ευρύ
κοινό, σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, τονίζοντας την ολοένα αυξανόμενη σημασία της
ρομποτική ς σε έ να ευρύ
φάσμα τομέων εφαρμογής. Η
εβδομάδα αυτή έχει ως στόχο
να εμπνεύσει μαθητές όλων
των ηλικιών να συνεχίσουν τη
σταδιοδρομία τους στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και
των μαθηματικών. Κατά τη
διά ρ κεια της Ευρωπαϊ κ ή ς
Εβδομάδας Ρομποτικής διοργανώνονται επισκέψεις σχολείων, διαλέξεις για τη ρομποτική, ξεναγήσεις μαθητών, ανοιχτά εργαστήρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις και επιδείξεις ρομποτικών συστημάτων σε δημόσιους χώρους.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες,
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέ ν τρα επινό η σαν ενδιαφέροντα προγράμματα για να
φέρουν τα ρομπότ σε επαφή
με το κοινό και να το εκπαιδεύσουν σχετικά με το πώς
επηρεάζει η ρομποτική την
κοινωνία μας, τόσο σήμερα

όσο και στο μέλλον. Περισσότερες από 200 εκδηλώσεις
οργανώ νονται σε τοπικό
επίπεδο σε 22 ευρωπαϊκές
χώρες (από Πανεπιστήμια,
εργαστή ρ ια, σχολεί α , επιστήμονες, καθηγητές, φοιτητές, μηχανικούς ρομποτικής,
κατασκευαστές ρομπότ κ.λπ.)
και υποστηρίζονται επικοινωνιακά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Ρομποτικής (European
Robotics
Association)
[www.eurobotics-project.eu],
η οποία λειτουργεί ως κεντρικός συντονιστής».

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η μοναδική συμμετοχή από
την Ελλάδα είναι αυτή της
ρομποτικής ομά δ ας “Κουρή τ ες” του Πολυτεχνεί ο υ
Κρήτης. Η ομάδα δέχεται τακτικά επισκέψεις σχολείων,
συλλόγων ή άλλων νεανικών
ομάδων στον χώρο του Εργαστηρίου Προγραμματισμού

και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικώ ν Συστημά τ ων
(www.intelligence.tuc.gr) του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η Ομάδα
με την ανακοίνωσή της,
«απευθύ ν ει πρό σ κληση σε
όλους τους ενδιαφερόμενους
Χανιώτες στην ανοικτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30
Νοεμβρίου 2012, στις 11 π.μ.,
στο αμφιθέατρο του Κτηρίου
Επιστημώ ν, στην Πολυτεχνειούπολη, στο Ακρωτήρι. Η
εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση της δραστηριότητας
της ομά δ ας και ζωντανή
επίδειξη ρομποτικού χορού
και ρομποτικού ποδοσφαίρου
με τετράποδα και ανθρωποειδή ρομπότ».
Γ. ΛΥΒ.

Ποδηλατο-πορεία από
τους “ΠοδηΛάτρεις”
Ποδηλατο-πορεία στη μνήμη του Γιάννη Κτιστάκη διοργανώνουν τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου οι “ΠοδηΛάτρεις”.
Από τους πρωτεργάτες της ομάδας και εμπνευστής του “Φεγγαριού στη Ρόδα” ο Γιάννης (ο-λιστής) έφυγε από τη ζωή στις
2 Νοεμβρίου, αφήνοντας πίσω του τις καλύτερες αναμνήσεις
από έναν άνθρωπο που αγάπησε όλη η πόλη των Χανίων για
τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη δράση του. Οι “ΠοδηΛάτρεις” δεν ξεχνούν και καλούν σε ποδηλατο-πορεία με τη
συμπλήρωση ενός μηνός από τον θάνατό του. Το ραντεβού
δίνεται στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων και ώρα
6.02 μ.μ. τη Δευτέρα 3/12/12.

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Προβολές από
την “Πολυδράση”
Η Εθελοντική Ομάδα Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης
“Πολυδράση” και η Εκπαιδευτική Εταιρεία Χανίων ξεκινούν
τις κινηματογραφικές προβολές τους για φέτος με την ταινία
“Σκιές και Σιωπή” σε σκηνοθεσία του Robert Mulligan και με
πρωταγωνιστή τον Gregory Peck.
Η ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Harper Lee “To
kill a mockingbird”, βραβείο Pulitzer, διαδραματίζεται στις
Η.Π.Α. στα 1932 και πραγματεύεται την οικονομική κρίση μετά
το κραχ του 1928 και τον ρατσισμό. Εχει βραβευτεί με Οσκαρ
πρώτου ανδρικού ρόλου, σεναρίου και καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Η προβολή θα γίνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου,
στις 8.30 το βράδυ, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα
Δυτικής Κρήτης Νεάρχου και Γιαμπουδάκη γωνία.

