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Προς:  

1. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ νομού Ηρακλείου 

επιστημονικής ευθύνης  

Γ. Ι. Χατζηδάκη 

 

Κοιν: 

1. Προϊστάμενο Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης  

2. ΠΔΕ Κρήτης 

 

Θέμα: «Διασχολική συνάντηση ΓΕΛ-ΕΠΑΛ κλάδου ΠΕ04 στις 13-10-2015 - Ενημέρωση» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στη διασχολική συνάντηση της  Τρίτης 13-10-2015 με τους συναδέλφους ΠΕ04 των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ στο 1ο 

ΕΚΦΕ, συζητήθηκε ο προγραμματισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης για την Α’ και Β’ τάξη, ο 

προγραμματισμός της ύλης για τη Γ’ τάξη, ενώ έγινε ενημέρωση για τις επιμορφωτικές δράσεις το σχολικό 

έτος 2015-2016. Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τη συνάντηση. 

 

1) Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής Υ.Α. με την διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2015-

16. Συνεπώς η εξεταστέα ύλη στην Α’ και Β’ λυκείου καθορίζεται με τις Y.A.: 156357/Γ2 και 

171867/Γ2 του 2014.  

2) Οι οδηγίες διδασκαλίας 159253/Δ2 και 159259/Δ2/09-10-2015 είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που 

είχαν εκδοθεί την περυσινή σχολική χρονιά. Στη Βιολογία Β’ υπάρχουν κάποιες διαφορές στη δομή 

των οδηγιών ενώ έχουν συμπεριληφθεί πολλές  δραστηριότητες κυρίως από το ψηφιακό σχολείο. 

3) Όσον αφορά τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος της 

προηγούμενης σχολικής χρονιάς τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο που παρατίθεται 

παρακάτω. 

4) Για τη Βιολογία Γ’ Γενικής παιδείας η νέα διδακτέα – εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Υ.Α. 

96080/Δ2/19-06-2015. Λόγω αύξησης των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος θα προταθεί 

ενδεικτικός προγραμματισμός σε συνεργασία με συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα. 

5) Για τη Χημεία Γ’ προσανατολισμού έχει προταθεί αλλαγή στη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων και 

περιμένουμε οδηγίες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. 

6) Για τη Φυσική Γ’ προσανατολισμού θα οργανωθούν σεμινάρια με προτάσεις διδασκαλίας για το νέο 

κεφάλαιο των ρευστών. 

7) Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας  για την  Α’ και Β’ τάξη των ΕΠΑΛ 

ανακοινώθηκαν με την εγκύκλιο Φ3/163092/Δ4. Αναμένονται οδηγίες διδασκαλίας για τα 

μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ’ τάξης. 

8) Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για τις επιμορφωτικές μου δράσεις του σχολικού έτους 2015-2016. 

Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για το Α’ τετράμηνο.  
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Οι Υ.Α. που καθορίζουν την εξεταστέα ύλη, οι οδηγίες διδασκαλίας,  ο προγραμματισμός αλλά και 

άλλο χρήσιμο υλικό βρίσκονται στις  διευθύνσεις:  

Για τα ΓΕΛ       https://goo.gl/jUjJRB  

Για τα ΕΠΑΛ   https://goo.gl/PCBF7O   

Στις διευθύνσεις αυτές θα προστίθενται όλες οι νέες αποφάσεις που αφορούν τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών. 

 

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 να συμπληρώσουν τη  φόρμα συλλογής 

στοιχείων (αν δεν το έχουν ήδη κάνει), στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/MiEkwNMYOo. Η 

επικαιροποίηση των στοιχείων είναι απαραίτητη λόγω των αλλαγών που γίνονται κάθε χρόνο στη 

στελέχωση των σχολείων.  

 

 

 

 

        Συναδελφικά 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 

Χατζηδάκης Γεώργιος 
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