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ΛΗΣ – ΧΗ
ΗΜΙΚΟΣ –
Εισ
σηγητής Χημείας
Χ
Λυ
υκείου

Ηπ
πορεία μο
ου μέχρι σήμερα
σ
Γενννήθηκα στα
σ
Χανιά
ά της Κρ
ρήτης, αλλ
λά
μεγγάλωσα σττην Αθήνα
α. Πάντα θεωρώ το
ον
εαυ
υτό μου Χανιώτη.
Χ
Τελείωσα το Λύκεειο
Βύρ
ρωνα και πέρασα στο Χ
Χημικό το
ου
Παννεπιστημίου Ιωαννίνω
ων από επ
πιλογή όπο
ου
θεω
ωρώ ότι είχα
ε
προνο
ομιακή εκπ
παίδευση με μόνο 38 φοιτηττές στο έτος.
έ
Ολο
οκληρώνονντας και εκ
κπληρώνονντας τις σττρατιωτικές μου υποοχρεώσεις από
το 1986 ξεκίννησα την επαγγελμα
ε
ατική μου πορεία
π
στη
ην εκπαίδευυση. Ποτέ δεν
με απασχόλησε η βιομ
μηχανία ανν και τον καιρό εκεείνο οι δυννατότητες για
Χημ
μικούς ήτα
αν πάρα πολλές.
π
Α
Από το 19
988 είμαι ιδιωτικός εκπαιδευττικός
διδά
άσκοντας Χημεία
Χ
σε ιδιωτικά σ
σχολεία και
κ από το
ο 1990 ερργάζομαι στην
σ
Ελλληνογαλλικκή Σχολή Αγ
γίας Παρασ
σκευής – Ευγένιος
Ε
Ντ
τελακρουάά. Από το 2000
2
ασχχολούμαι με
μ τη χρή
ήση των Τ
Τεχνολογιώ
ών Πληροφ
φορίας καιι Επικοινω
ωνίας
στη
ην Εκπαίδεευση. Από
ό το 2007
7 έχω πολ
λλές εισηγ
γήσεις σε ημερίδες και
διημ
μερίδες κα
αι από το 2009
2
έχω συμμετάσχ
χει σε πολλά Πανελλλήνια Συνέδ
δρια
παρ
ρουσιάζονττας πρωτόττυπες ερευ
υνητικές ερ
ργασίες ή οργανώνον
ο
ντας βιωματικά
εργγαστήρια. Από
Α
το 20
010 είμαι συντονισττής των Φυσικών
Φ
Επ
πιστημών στο
σχο
ολείο που εργάζομαι.
ε
Ησ
σχέση μου
υ με τη Χη
ημεία
Είνα
αι μαγική! Πάντα βρ
ρίσκω καιννούργια πρ
ράγματα να
α πω και ναα δείξω σττους
μαθ
θητές μου. Κάθε χρόν
νο θεωρώ
ώ ότι οι σημ
μειώσεις μο
ου θέλουν ανανέωση
η και
πάνντα έχω κάτι
κ
να πρ
ροσθέσω, ννα αλλάξω
ω, να βελτ
τιώσω. Μεε τη φίλη και
συννάδελφο Φιλλένια
Φ
Σιδέρη έχου
υμε συγγρά
άψει δύο εξωσχολικκά βοηθήμα
ατα.
Συννέχεια βρίσ
σκω καινο
ούργιους ττρόπους να
α επιβεβαιώσω τη παρουσία της
Χημ
μείας σε κάθε μαςς δραστη
ηριότητα. Τελευταία έκφρασηη αυτής της
προ
οσπάθειας είναι η ‘’Κ
Κουζινοχημ εία’’ όπου
υ με χρήση εμπορικώ
ών προϊόν
ντων
που
υ έχουμε όλοι στα σπ
πίτια μας μ πορούμε να
ν κάνουμεε χημικές ααντιδράσειςς και
να δούμε τη χημεία στη
σ
κουζίννα μας. Πρ
ροσπαθώ να αξιοποοιήσω τις νέες
ν
τεχννολογίες στη
σ διδασκα
αλία της χη
ημείας, κάν
νοντας μαθ
θήματα μέσ
σω διαδικττύου
( μέέσω skype
e αλλά και διαδικτυακκά σεμινάρ
ρια – webin
nars). Έχω
ω φτιάξει σειρά
σ
με πάνω από
ό 100 εκ
κπαιδευτικά
ά βίντεο σε
σ επιλεγμ
μένα θέμαατα πάνω στο
μάθ
θημα της Χημείας
Χ
που
υ είναι στο
ο κανάλι μο
ου στο YOU
U TUBΕ (m
manaliss)../..

Στο «Περί Γνώσεως»
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς του 2015 συνεργάζομαι με το
Φροντιστήριο Μ.Ε. «Περί Γνώσεως» έχοντας αναλάβει τον τομέα της Χημείας.
Οι μικρές ομάδες των μαθητών σε κάθε τμήμα μου δίνει την δυνατότητα της
άμεσης προσαρμογής του μαθήματος κάθε φορά στις τρέχουσες απαιτήσεις.
Μένοντας πάντα μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, έχω τη δυνατότητα να
αξιοποιήσω τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τις λεπτομερείς σημειώσεις που
εξελίσσω κάθε χρόνο. Η ευελιξία που σου παρέχει η φροντιστηριακή
εκπαίδευση, στο να σου δίνει τη δυνατότητα να πεις το παραπάνω αφενός και
αφετέρου
να εμβαθύνεις περισσότερο στα θέματα που χρειάζεται,
προκειμένου οι μαθητές να έχουν μια καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου
και όχι μια στείρα απομνημόνευση.
../..

