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Χατζηδάκη

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης
ΠΔΕ Κρήτης
2. ΠΔΕ Κρήτης
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
4. 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Θέμα: «Αναμόρφωση προγράμματος επιμορφωτικών συναντήσεων ΠΕ04 – Ενημέρωση
και Ανακοινώσεις »

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Α) Από τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα προέκυψε η ανάγκη μικρής
αναμόρφωσης του προγράμματος ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι συνάδελφοι.
Το νέο πρόγραμμα των συναντήσεων για το Φεβρουάριο και μέχρι τα μέσα Μαρτίου παρατίθεται
παρακάτω και παρακαλώ να αγνοήσετε κάθε προηγούμενο πρόγραμμα.
A’ φάση
6η συνάντηση: Τρίτη 3-3-2015 (12:00-14:00) στο 1ο ΕΚΦΕ.
Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διδάσκουν Φυσική.
1) Θέματα: Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος «Ευθύγραμμες κινήσεις. Μελέτη ομαλής-ομαλά
επιταχυνόμενης κίνησης». (Ειρήνη Δοξαστάκη Φυσικός 6ου ΓΕΛ Ηρακλείου) και
2) Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος «Συνδεσμολογία αντιστατών» (Ειρήνη Μαστοράκη, Φυσικός
6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου)
7η συνάντηση: Πέμπτη 5-3-2015 (12:00-14:00) στο 1ο ΕΚΦΕ.
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων.
Θέματα:
1) «Εμπειρίες διερευνητικής μάθησης» (Καίτη Σιακαβάρα, Βιολόγος 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου)
και
2) Παρουσίαση σεναρίου διδασκαλίας «CSI Ηράκλειο» (Ελευθερία Φανουράκη, Βιολόγος,
Υπεύθυνη 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)
8η συνάντηση: Τρίτη 10-3-2015 (12:00-14:00) στο 1ο ΕΚΦΕ.
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία και Βιολογία στο Λύκειο.
Θέματα:
1) Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος «Χημικές αντιδράσεις – απλή αντικατάσταση» (Γιώργος
Χατζηδάκης, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου ΠΕ04)
2) Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος «Πυρήνας κυττάρου» (Πόπη Σαλούστρου, Βιολόγος ΓΕΛ
Γαζίου)

Β’ φάση
1η συνάντηση: Τρίτη 17-3-2015 (12:00-14:00) στο 1ο ΕΚΦΕ.
«Καλές πρακτικές συναδέλφων στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στο Λύκειο»
2η συνάντηση: Πέμπτη 19-3-2015 (12:00-14:00) στο 1ο ΕΚΦΕ.
«Καλές πρακτικές συναδέλφων στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο»
Β) Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί
μου. Αν υπάρξει ενδιαφέρον μπορούμε να προσθέσουμε μια ή δύο συναντήσεις με καλές πρακτικές
επιπλέον.
Επίσης, μετά τις διακοπές του Πάσχα θα γίνει μία συνάντηση με αντικείμενο τη βαθμολόγηση γραπτών
Πανελληνίων εξετάσεων. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.
Γ) Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πέντε πρώτες επιμορφωτικές συναντήσεις. Η συμμετοχή μέχρι τώρα
ήταν αρκετά καλή. Η 5η συνάντηση στις 10-2-2015 είχε τη μικρότερη συμμετοχή (συμμετείχαν 17
συνάδελφοι). Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι κάποια σχολεία έδιναν ελέγχους Α’ τετραμήνου τη
συγκεκριμένη ημέρα.
Αρχικά έγινε μια παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων των Φυσικών
Επιστημών και των προθέσεων (πχ. κατάργηση ΤΘΔΔ) που μέχρι στιγμής έχουν εξαγγελθεί από τη νέα
ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Ακολούθησε προβληματισμός και εποικοδομητική συζήτηση.
Τα κυριότερα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν:
α) η μορφή της νέας μεταβατικής Γ’ λυκείου
β) οι μεταβατικές Πανελλήνιες εξετάσεις
γ) η δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του λυκείου και των ΑΠΣ, καθώς και η δυνατότητα
συμμετοχής στη διαδικασία με την υποβολή προτάσεων
δ) η αναβάθμιση του σχολείου και του εκπαιδευτικού
ε) η λειτουργία του εργαστηρίου και ανάδειξη του εργαστηριακού μαθήματος κλπ.
Για άλλη μια φορά αναδείχθηκε η ανάγκη της καλής επικοινωνίας με τους μαθητές μας και της γόνιμης
συνεργασίας με τους συναδέλφους μας μέσα στο σχολείο αλλά και διασχολικά, με ανταλλαγή ιδεών
και υιοθέτηση καλών πρακτικών.
Καθώς θα ανακοινώνονται οι αποφάσεις από το ΥΠΟΠΑΙΘ, θα επαναλάβουμε σε κατάλληλο χρόνο
συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και τη διατύπωση συλλογικών
προτάσεων μέσα από ζυμώσεις και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.
Δ) Παρακαλώ ενημερωθείτε για τις συναντήσεις επίδειξης των εργαστηριακών ασκήσεων στο ΕΚΦΕ,
από το επικυρωμένο απόσπασμα του κοινού προγράμματος ΕΚΦΕ – Σχολικών συμβούλων (2η
Ανακοινοποίηση) που επισυνάπτεται .
Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12-2-2015
στο Γυμνάσιο Μοιρών με θέμα την επίδειξη των εργαστηριακών ασκήσεων του Γυμνασίου
αναβλήθηκε λόγω Τσικνοπέμπτης και λόγω του χιονιά. Η συνάντηση με τη συμμετοχή των
υπευθύνων των ΕΚΦΕ και του σχολικού συμβούλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26-2-2015 και
ώρα 10:30 στο Γυμνάσιο Μοιρών.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 και να διευκολύνουν τη
συμμετοχή τους με αλλαγή προγράμματος όπου απαιτείται.

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Χατζηδάκης Γεώργιος

