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ΠΡΟΣ: τους Καθηγητές ΠΕ04 νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

 

 

ΚΟΙΝ:  

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 

 

 

ΘΕΜΑ:  Διευκολύνσεις στον ετήσιο προγραμματισμό των διδασκαλιών στα μαθήματα 

Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου και Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017-Ενημέρωση 

για το νομοθετικό πλαίσιο 

Ο ετήσιος προγραμματισμός των διδασκαλιών και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που 

προκειται να πραγματοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός, σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση, είναι 

χρήσιμο να γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς γιατί διευκολύνει την κατάκτηση των 

εκπαιδευτικών στόχων των μαθημάτων και της σχολικής κοινότητας. 

Το κάθε μάθημα πρέπει να συμβάλλει στη συμπλήρωση της γενικής παιδείας των μαθητών, 

στην αντίληψη, κατανόηση και συνειδητοποίηση της σημερινής πραγματικότητας, στην 

αυτομόρφωση με τη χρήση των βιβλιοθηκών, του διαδικτύου και της ενδοομαδικής 

αλληλοδιδαχής, στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην εξάσκηση στην έρευνα 

και στην εξοικείωση με επιστημονικές μεθοδολογίες, στην αξιολόγηση και στη συγγραφή 

επιστημονικών κειμένων, στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών και σχέσεων, στη βελτίωση της 

παρατηρητικότητας και συνειδητοποίηση της αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων και του ρόλου 

του ανθρώπου στις διαταραχές της ισορροπίας τους (ΥΠΕΠΘ-ΚΕΕ, 1999; Κουλαϊδής, 2007). Για 

να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος, πρέπει να κατακτηθούν οι 

παιδαγωγικοί. 

Οι συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης κάνουν πιο επιτυχημένες τις 

δοκιμαζόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη, ιδίως όταν αυτές συνδυάζονται με χρήση ΤΠΕ. 

Να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές λειτουργίας της ομάδας φροντίζουν για τη διαμόρφωση της ομάδας 

και του συγκινησιακού κλίματος αναφορικά με τη διαμόρφωση προσωπικής θέσης, τη σύνδεση με 

τους λιγότερο συνδεδεμένους, την αυτορρύθμιση, οριοθέτηση, την οριζόντια ισότιμη σχέση, την 

αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας σχετικής με το μελετούμενο θέμα, δίνοντας έμφαση στο 

θετική εμπειρία για την από κοινού παραγωγή έργου στην ομάδα μέσα από τη σύνθεση 

διατιθέμενων πόρων και υλικών, μέσα σε κλίμα δημιουργίας και χαράς (Πολέμη-Τοδούλου, 2010). 

Οι μαθητές που είναι επιστημονικά ενημερωμένοι γνωρίζουν και κατανοούν τις 

επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνία, τώρα και στο μέλλον. Μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να βρίσκουν απαντήσεις για 

ερωτήματα που αναδύονται μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες και προκαλούν το ενδιαφέρον 
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τους (ΚΕΕ, 1999). Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων είναι συνάρτηση του είδους του 

μαθήματος, της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εμπειρίας και της επινοητικότητας του 

εκπαιδευτικού (ΚΕΕ, 1999). Με τα εργαστηριακά πειράματα διδάσκονται έννοιες, ορολογία και 

εργαστηριακές μέθοδοι, δίνονται δυνατότητες στους μαθητές να νιώσουν στην πράξη μικροί 

επιστήμονες. 

Η συλλογή των εγγράφων του ΥΠΕΘ που στάλθηκαν στην αρχή της φετινής σχολικής 

χρονιάς και αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, χωρισμένα σε 

Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, είναι αναρτημένη στον ιστόοτοπο https://we.tl/o733xm8X0r  

Έγγραφα που αφορούν αναθέσεις μαθημάτων θα βρείτε στη διεύθυνση 

https://we.tl/uWnS44lV9k  
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