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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Χανιά, 10-1-2018 
 
Αρθ. Πρωτ: 13 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους Καθηγητές ΠΕ04 νομών Χανίων 
και Ρεθύμνου 
2. Υπευθύνους ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, ΚEΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, 
ΚΕΔΔΥ, Σχολικών Δραστηριοτήτων Νομών 
Χανίων και Ρεθύμνου, ΚΠΕ Βάμου, ΚΠΕ 
Ανωγείων 
3. Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρει το θέμα 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης,  
2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Χανίων και Ρεθύμνου 
3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων στα Χανιά και 
στο Ρέθυμνο 
 

 
ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
των σχολείων της Κρήτης και της Κύπρου: από τη θεωρία στην πράξη» 
 

Το Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες των 
σχολείων της Κρήτης και της Κύπρου: από τη θεωρία στην πράξη» υλοποιείται σε συνέχεια άλλων 
Προγραμμάτων των προηγούμενων χρόνων για μαθητές και καθηγητές των Φυσικών Επιστημών 
και των εκπαιδευτικών συνεργασιών που προωθούμε τα τελευταία χρόνια στη σχολική 
Εκπαίδευση Κρήτης και Κύπρου, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος 
Σχολικής Ηγεσίας «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή».  
Τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνται με πλήθος κοινών Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών 
Δράσεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δύο νησιών, με την υποστήριξη του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, πολλών ατόμων και Φορέων. Έχουν σκοπό την προώθηση 
της Διεπιστημονικής προσέγγισης στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, εντός και εκτός των 
αιθουσών διδασκαλίας, και τη διαμοίραση γνώσης και εμπειρίας μεταξύ Εκπαιδευτικών 
διαφόρων ειδικοτήτων και από τις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης της Κρήτης και της Κύπρου. Οι 
συμμετέχοντες καθηγητές σχεδιάζουν και παρουσιάζουν, με καινοτομία και δημιουργικότητα, 
διδακτικές παρεμβάσεις στα μαθήματα που διδάσκουν. Επειδή εναρμονίζονται με τους στόχους 
των Εκπαιδευτικών Συνεδρίων για τις Θετικές Επιστήμες που οργανώνονται κάθε χρόνο στην 
Κύπρο και την Κρήτη, πολλοί συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές πραγματοποιούν 
εισηγήσεις στα αντίστοιχα Συνέδρια.  

Εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν αναπτύξει Εκπαιδευτικοί της Δυτικής Κρήτης μπορούν 
να παρουσιαστούν στο 7ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών και Καθηγητών για τις Θετικές 
Επιστήμες που θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Μαρτίου 2018 στη Λάρνακα. Οι εργασίες μπορεί 
να είναι υπό μορφή παρουσίασης (PowerPoint), διάρκειας το μέγιστο δέκα λεπτών και η οποία 
μπορεί να είναι έρευνα, μελέτη, κ.α.), κατασκευής, μοντέλου και αφίσας.  
Οι θεματικές ενότητες του 7ου συνεδρίου είναι: 
-Νέοι, τεχνολογία και Θετικές επιστήμες: Η χρήση τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων σ’ όλους 
σχεδόν τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. 
Οπότε έχει αναπτυχθεί μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες. Μέσα 
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από την ενότητα αυτή θα αναδειχθούν τρόποι εμπλοκής των μαθητών στη σχέση αυτή μέσα από τα 
σχολεία μας. 
-Περιβαλλοντική Συνείδηση: Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της ρύπανσης, της 
μείωσης των φυσικών πόρων, της ενεργειακής κρίσης και πολλών άλλων παραγόντων καθιστά πιο 
επιτακτική από ποτέ την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στους μαθητές όσο και σε όλους 
τους πολίτες. Η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται στηριζόμενη στην αρχή της «βιώσιμης ανάπτυξης» Οι 
Θετικές Επιστήμες μπορούν να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από την τυπική αλλά 
και την άτυπη εκπαίδευση. 
-Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει κυρίως διδακτικές προσεγγίσεις 
που προωθούν την κατανόηση της φύσης της επιστήμης και την ανάπτυξη του επιστημονικού 
αλφαβητισμού, όπως η ανακατασκευή υφιστάμενων μεθόδων διδασκαλίας, η οικοδόμηση μοντέλων, η 
ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων σε 
πραγματικές σχολικές συνθήκες και άλλα. 
-Επιχειρηματικότητα: H δεξιότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να 
προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία με τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο ανταγωνιστικό και 
αποτελεσματικό. H ραγδαία, αδιάκοπη ανάπτυξη στο χώρο των Θετικών Επιστημών και η αυξανόμενη 
εκμετάλλευσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έεκτοξεύσει στα ύψη το ενδιαφέρον για καινοτόμες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες τεχνολογικής και επιστημονικής, κυρίως, φύσης. 
-Κοινωνική Έρευνα: H έρευνα στην κοινωνιολογία και ευρύτερα τις κοινωνικές επιστήμες, μελετά την 
κοινωνική αναπαραγωγή και τον κοινωνικό μετασχηματισμό, μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά των 
ανθρώπων, τις κοινωνικές πρακτικές που εφαρμόζουν, τις αλληλεπιδράσεις, τις διαφοροποιήσεις στα 
«πιστεύω» τους. Πως μεταλλάσσονται τα πιο πάνω, σε θέματα που άπτονται των Θετικών Επιστημών; 
-Πειραματική Έρευνα: H επιστημονική μελέτη φαινομένων μέσα από πειραματικές διαδικασίες, μεταβολή 
παραμέτρων, καταγραφή αποτελεσμάτων και εκμαίευση συμπερασμάτων είναι ένα από τα χρησιμότερα 
εργαλεία στον τομέα των Θετικών Επιστημών, αποτελώντας τo κυριότερο μέσο ανακάλυψης και 
παραγωγής νέας γνώσης. 

Η συμμετοχή στα Προγράμματα Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών των δυο νησιών δίνει τη 
δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να γνωρίσουν καλύτερα την παιδεία, τη θρησκεία, την 
ιστορία και τον πολιτισμό των δύο νησιών μέσα από τις αναπτυσσόμενες εκπαιδευτικές 
ανταλλαγές φιλοξενίας των δύο σχολικών κοινοτήτων.  

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική, εφόσον δεν εμποδίζεται η σχολική 
λειτουργία. Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmY-QP9j4xvWKeSJz8Yz-MMby3o0eIDAPvgbT-
1MpXGSTTyQ/viewform  
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