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2. Καθηγητές ΠΕ04 που διδάσκουν μαθήματα
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ΚΟΙΝ:
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3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων στα Χανιά

ΘΕΜΑ: Συντονισμός και παρακολούθηση της ύλης των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων
Φυσικών Επιστημών στο νομό Χανίων
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης
Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος
2017, κρίνεται αναγκαία από το ΥΠΕΘ η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει
οριστεί με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05-09-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2894) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού
Λυκείου και με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05-09-2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2893) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού
Γενικού Λυκείου. Για το λόγο αυτό, οι Διευθυντές των Λυκείων καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο
σχολείο μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι
μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των Λυκείων
ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Σχολικό
Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο (Εγκύκλιος υπ Αρθ. Πρωτ. 199919/Δ2/23-11-2016 της Γενικής
Διεύθυνσης Σπουδών της Π/Θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΘ με θέμα «Παρακολούθηση και
συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γε νικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού
Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά»).
Από τη μελέτη των στοιχείων που έφθασαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ύλης των
Πανελλαδικά Εξεταζόμενων μαθημάτων τον Ιανουάριο 2017, θεωρώ πως ο ρυθμός κάλυψης της
Εξεταστέας Ύλης των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας στα ΓΕΛ του νομού Χανίων φαίνεται να
ανταποκρίνεται στα χρονικά περιθώρια της φετινής σχολικής χρονιάς. Όμως, θεωρώ ότι χρειάζεται να
αυξήσουν τον ρυθμό κάλυψης της ύλης της Φυσικής τα Λύκεια: 4ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ, ΓΕΛ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΓΕΛ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ. Ειδικότερα το ΓΕΛ Παλιόχωρας χρειάζεται να αναλάβει ειδική
πρωτοβουλία, να επανασχεδιάσει τον Προγραμματισμό των διδασκαλιών του καθώς και τη διδακτική
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η κάλυψη της εξεταστέας ύλης στο μάθημα
της Φυσικής Γ Λυκείου μέχρι τις Πανελλήνιες Εξετάσεις της φετινής σχολικής χρονιάς. Μέχρι τις 24-022017 που είναι η επόμενη αναφορά του ορίου διδαχθείσας ύλης προς το Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και
Θρησκευμάτων, χρειάζεται να έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα.

Για να συμβάλω στην ανετότερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη της Εξεταστέας Ύλης των
Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Λύκεια του νομού Χανίων:
Α. Σας παρακαλώ, μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 να καταρτίσετε πίνακα και να τον
αναρτήσετε στη διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ121Dnfu17soWAUEjRb8dsUlI_CMls4BK7e4yzwfTD
b6JeA/viewform
με τον προγραμματισμό των διδασκαλιών που σκοπεύετε να κάνετε το Β Τετράμηνο 2017, που
ήδη ξεκίνησε, και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, κατά βδομάδα, με αναφορά στις σελίδες του σχολικού
βιβλίου στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών που διδάσκονται στη Γ τάξη των Γενικών Λυκείων, πχ Βιολογία
έως 3/2/17 στη σελ 111, έως 10/2/17 στη σελ 119 κόκ. Για κάθε μάθημα χρειάζεται διαφορετική
ανάρτηση.
Β. Στην περίπτωση που επιθυμείτε συζήτηση που θεωρείτε ότι μπορεί να διευκολύνει τη
διδασκαλία σας στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών που εξετάζονται Πανελλαδικά, μπορείτε να με
καλέσετε στο SKYPE στη διεύθυνση KALATHAKI.MARIA ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας μου.
Η ανταπόκριση στις προτάσεις μου είναι προαιρετική εφόσον δεν έχετε μαθήματα και μπορείτε να
ρυθμίσετε τις υποχρεώσεις σας.
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