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ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)
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Χανιά, 28/10/16

Αρθ. Πρωτ: 610

ΠΡΟΣ: Όλους τους Καθηγητές ΠΕ04 Νομού 
Χανίων, ΕΚΦΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: 
1. ΠΔΕ Κρήτης, 
2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων
3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων στα Χανιά

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα Τηλε-Επιμορφώσεων  Καθηγητών ΠΕ04 νομού Χανίων  για τις  αλλαγές  που
έχουν γίνει στη διδακτέα ύλη και τα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια
και στα Λύκεια.

Σας προσκαλώ να συμμετέχετε στον κύκλο των επιμορφωτικών συναντήσεων που σκοπεύω να
πραγματοποιήσω,  μέσω  τηλεσυσκέψεων,  με  αφορμή  τις  αλλαγές  που  έχουν  γίνει  φέτος  στη
διδακτέα ύλη και τα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στα Γυμνάσια και στα
Λύκεια. Στόχος είναι να συμβάλουμε στην ανετότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία των ΦΕ
στα  σχολεία  με  την  καλύτερη  αξιοποίηση  των  διδακτικών  μέσων  που  προτείνονται  από  το
Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  (ΙΕΠ)  και  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). Αυτές οι εξ αποστάσεως συναντήσεις μας προβλέπεται να διαρκέσουν
όλη τη σχολική χρονιά και θα γίνουν παράλληλα με άλλες δια ζώσης.

Επέλεξα αυτό το σχέδιο επιμορφώσεων φέτος, παράλληλα με τις δια ζώσης επιμορφώσεις
που σκοπεύω να κάνω σε διάφορα θέματα Διδακτικής  και Παιδαγωγικής των ΦΕ, με βάση τη
σχετική αλληλογραφία του ΥΠΠΕΘ, η οποία έχει διακινηθεί από την αρχή της φετινής σχολικής
χρονιάς προς τα σχολεία και τους σχολικούς Συμβούλους, καθώς και το ενδιαφέρον του ΥΠΠΕΘ
για την προώθηση των αλλαγών που έχουν γίνει στη Διδακτέα Ύλη και τα Προγράμματα Σπουδών
των ΦΕ, την πληρέστερη ενημέρωση όλων μας και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που έχουν
ανακύψει και τη διερεύνηση για το πως μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα.

Οι τηλεσυσκέψεις  θα γίνουν με σύνδεση  SKYPE  του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
του σχολείου σας, η εναλλακτικά όπως εσείς θεωρείτε ανετότερα και του δικού μου λογαριασμού
SKYPE  στο  όνομα  KALATHAKI.MARIA  την  Τετάρτη  κάθε  βδομάδας,  μια  φορά  για  κάθε
σχολείο ή για ομάδα σχολείων.  Θα έχουν διάρκεια  1 διδακτικής  ώρας και  θα ανταλλάσσονται
απόψεις για θέματα διδακτικής των ΦΕ στα σχολεία. Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε σ’ αυτές τις
εξ  αποστάσεως  επιμορφωτικές  συναντήσεις,  για  τη  διευκόλυνση  της  διαδικασίας  των
τηλεσυσκέψεων μας, σας παρακαλώ να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα και να συμπληρώσετε τη
διεύθυνση  του  SKYPE  στην  οποία  θέλετε  να  σας  καλέσω  την  ημέρα  και  ώρα  που  θα
συμφωνήσουμε.

Επειδή στις σχετικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις που πραγματοποίησα με τους Καθηγητές
ΦΕ, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δε συμμετείχε το σύνολο τους, οι δια ζώσεις συναντήσεις
όλων  μας  ταυτόχρονα  και  κατ’  ιδίαν  είναι  πολύ  δύσκολο  να  πραγματοποιηθούν  λόγω  των
πολλαπλών  υποχρεώσεων  μας,  και  κοστίζουν  σημαντικά  σε  χρόνο  και  χρήμα,  σας  καλώ  να
δοκιμάσουμε φέτος, μεταξύ των άλλων, και αυτό τον τρόπο στις εκπαιδευτικές μας συνευρέσεις. 

mailto:kalathakimaria.edu@gmail.com


Στην  παρακάτω  ηλεκτρονική  διεύθυνση  μπορείτε  να  δηλώσετε  τις  προτιμήσεις  για  τη
διαδικασία εφαρμογής των τηλεσυσκέψεων:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCPkwEh49KaXKlnywvDVfICfWyZ9XREQfL_nq
MU31JYvhXqA/viewform 

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική

Με τιμή

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)
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