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Προς τα σχολεία επιστημονικής μου ευθύνης 
           
   

             
    
Κοιν: 

1) Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευ-

σης Κρήτης 

2) Προϊστάμενο Επιστημονικής Παιδα-

γωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθ-

μιας 

3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδε-

υσης νομού Ηρακλείου 

4) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδε-

υσης νομού Λασιθίου 

5) 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

6) 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 

 

             

             

            

   

      

      

 

 

Θέμα:  Συνάντηση για τη διδακτική της Χημείας στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου-Σύνοψη 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στη συνάντηση της Τρίτης, 13-10-2015, με θέμα τη διδακτική της Χημείας στο Λύκειο έγινε μια 
διεξοδική συζήτηση γύρω από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Χημείας του Γενικού Λυκείου. 

Για την Α και Β τάξη έχουν σταλεί από το ΙΕΠ διδακτέα ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία. Για 
τη Γ τάξη έχουν σταλεί εξεταστέα – διδακτέα ύλη και το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών 
είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα στόχων και πρέπει να μελετηθεί προσεχτικά. Υπάρχει προβληματισ-
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μός σχετικά με τη σειρά παρουσίασης των εννοιών. Τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις προαπαιτούμενες έννοιες. 

Επισημάνθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην διδακτική αξιοποίηση των συμπερασμάτων 
της  επιστημονικής παιδαγωγικής έρευνας, να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο με 
διδασκαλία από απόσταση και να γίνουμε ερευνητές κάνοντας έρευνα δράσης. 

Ασκήθηκε κριτική στις οδηγίες διδασκαλίας και στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, και μια 
συνάδελφος διερωτήθηκε εάν σε αυτό το πλαίσιο έχει νόημα να μιλάμε για έρευνα δράσης, διδασκα-
λία από απόσταση κλπ. 

Έχω την άποψη ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι πατριωτικό καθήκον να βελτιώσουμε οτιδήποτε 
μπορεί να βελτιωθεί από εμάς. 

Στην ιστοσελίδα μου έχω αναρτήσει ότι στάλθηκε από το ΙΕΠ και το άλλο υλικό που χρησιμο-
ποιήθηκε στην ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση που είχαμε. 

Σας υπενθυμίζω τη συνάντηση της Πέμπτης, 15-10-2015,  των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
Βιολογία και Γεωγραφία στο Γυμνάσιο. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς κλάδου 
ΠΕ04 του σχολείου τους. 

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 

 
Γρηγόρης Επιτροπάκης 


