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Χανιά, 29/08/2016 

 

Αρθ. Πρωτ: 454 

 

ΠΡΟΣ: 1. τους Καθηγητές ΠΕ04 νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

2. τους Υπευθύνους ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, 

ΚEΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΚΕΔΔΥ, Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, 

ΚΠΕ Βάμου, ΚΠΕ Ανωγείων 

3. τους Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν 

 

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:  Προκήρυξη Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

Στην ανανεωμένη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη  προσδιορίστηκαν οι 

δράσεις που θα επιτρέψουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο της σημερινής γενιάς όσο και των 

επόμενων γενεών, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων ικανών για αποτελεσματική διαχείριση και 

χρησιμοποίηση των πόρων, με την αξιοποίηση του δυναμικού οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή. Στις αποφάσεις 

των Διεθνών Διασκέψεων της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αειφόρος Ανάπτυξη στηρίζεται στην 

παγκόσμια συνεργασία και συναίνεση μέσα από την οποία θα αναζητηθεί η εξεύρεση λύσεων για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, στη βάση μιας υγιούς 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη επιδιώκει το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και 

των γήινων οικοσυστημάτων ο οποίος συνίσταται στη γνωριμία, την προστασία και την αποκατάστασή τους με 

την υποχρέωση οικοδόμησης ενός πολιτισμού ανοχής και ειρήνης, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Υπηρετώντας τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005) της ανάδειξης του 

παραδοσιακού τρόπου ζωής, της ανάπτυξης του αντικαταναλωτικού προτύπου, δίνοντας παγκόσμιες διαστάσεις 

στα τοπικά ζητήματα, στη φροντίδα του περιβάλλοντος, προωθούνται οι αξίες του τοπικού μας πολιτισμού και 

θεμελιώνουμε ένα πιο αειφόρο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Χαρακτηριστικός είναι ο στίχος του δημοτικού 

τραγουδιού: «Σ’αυτόν τον κόσμο πού’ μαστε, άλλοι τον είχαν πρώτα, σ’εμάς τον παραδόσανε κι’άλλοι τον 

καρτερούνε». 

Καθώς η βασική συλλογιστική της Αειφόρου Ανάπτυξης στηρίζεται όχι μόνο στο να σκέφτεται κάποιος 

για τα πράγματα, αλλά στο να σκέφτεται πρώτιστα για τις σχέσεις, η Επιστήμη, ως έρευνα και ως εκπαίδευση, 

επεκτείνει την έννοια της ποιότητας της ζωής με τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της ζωής, με τον 

επαναπροσδιορισμό της καλής ζωής, της ασφάλειας, και της δικαιοσύνης, και τη σχετίζει με την ανθρώπινη 

ευημερία. ‘Να μαθαίνεις από το χθες. Να ζεις το σήμερα. Να ελπίζεις για το αύριο. Και το πιο σημαντικό, να 

αμφισβητείς τα πάντα’ (A Einstein). Το Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» σκοπεύει στην ανάδειξη της οικογενειακής τεχνογνωσίας και του τοπικού πολιτισμού σε θέματα 

υγείας, από την αρχαιότητα ως σήμερα, συνδέοντας την Επιστήμη, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη και την Τεχνολογία 

με την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Τα μονοπάτια διερεύνησης και ανακάλυψης του τοπικού πολιτισμού στην 

Επιστήμη, την Τέχνη, τη Φιλοσοφία και την Τεχνολογία, πραγματικά και εικονικά, υποστηρίζουν τη διερευνητική 

μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση της δημιουργικότητας και καινοτομίας 

των παραδοσιακών πρακτικών των Ελληνικών, Ευρωπαϊκών, Μεσογειακών νοικοκυριών, κάνοντας τη θεωρία 

πράξη με πολλαπλές διεξόδους για το μέλλον. Κοινωνίες με διαφορετικές διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο 

έχουν συμπυκνωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, οικογενειακό πολιτισμό, που αξίζει να διδαχθεί και να 

κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές αφού βιωθεί σε πραγματικά και εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, 
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παιδαγωγικά κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε με ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο, η νέα γνώση να συνδυαστεί και 

να αναπλαισιωθεί ώστε να αφομοιωθεί καλύτερα. 

Τα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με τη 

συνεργασία των  ΕΚΦΕ, των Σχολικών Συμβούλων, των Πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν τα Ασκληπιεία για 

την προώθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας στις σχολικές, πανεπιστημιακές και τοπικές κοινότητες. Οι 

συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τεχνικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε πραγματικό και εικονικό 

περιβάλλον, βασισμένες στην παραδοσιακή τεχνογνωσία των νοικοκυριών ώστε να διδαχθεί το επιστημονικό 

περιεχόμενο των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών και να καταχτηθούν οι διδακτικοί στόχοι συνδυάζοντας  την 

Ιστορία, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη με τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία. Όλο το υλικό που θα συγκεντρωθεί, 

θα οργανωθεί και θα αναρτηθεί σε ειδικό ιστότοπο του Προγράμματος ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 

εκπαιδευτικές κοινότητες στο μέλλον. Τα Προγράμματα Σπουδών και στις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης μπορούν 

να συνδεθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του Προγράμματος, εμποτιζόμενα από την εμπειρία της ζωής 

και της εργασίας, ανοίγοντας στη γειτονιά, στους συγγενείς και φίλους, ετοιμάζοντας τους αυριανούς 

επιστημονικά, ψηφιακά, περιβαλλοντικά εγγράμματους, ενεργούς αυριανούς πολίτες ενός αειφόρου μέλλοντος.  

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος Σχολικής 

Ηγεσίας «Μεσόγειος Ίσαλος Γραμμή» (αρθ πρωτ 726/13-09-2015 του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Χανίων). Απευθύνεται στους Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών της Δυτικής Κρήτης και σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης, όλων  των ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να 

συμβάλλουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά ώστε να συνδυαστούν τα ευρήματα της έρευνας με την Επιστήμη 

και τη Διδακτική σε σχολικές ερευνητικές εργασίες και βιωματικές δράσεις μέσα κι έξω από τις αίθουσες 

διδασκαλίας, με ποικίλες εκπαιδευτικές συνεργασίες. Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό, συνδιαμορφώνεται και 

συνοικοδομείται από τους συμμετέχοντες δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε κοινότητες μάθησης, με ομάδες 

εργασίας που συγκροτούνται ανάλογα με το θέμα, παράγουν το έργο τους και διαμοιράζουν τη γνώση και τη 

σοφία που αποκόμησαν σε πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας. Έχει ετήσια διάρκεια, θα αναπτυχθεί κατά το σχολικό 

έτος 2016-2017, στο πλαίσιο του οποίου θα διοργανωθούν διμερή επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές 

ανταλλαγές, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια εξ αποστάσεως και δια ζώσης 

με διαμοίραση πληροφορίας, γνώσης και σοφίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι φοιτητές να γνωρίσουν 

με βιωματικό τρόπο, μέσα στις κοινότητες μάθησης που θα μετέχουν, τα πρωτόκολλα και την τεχνογνωσία της 

Επιστήμης που διαποτίζει τις οικογενειακές πρακτικές των νοικοκυριών του τόπου μας και της γειτονιάς μας, τα 

Εργαστήρια καθημερινής Χημείας, Φυσικής και Βιολογίας, πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια του νησιού μας, 

σε οικοσυστήματα όμοια και διαφορετικά από το νησιωτικό και μεσογειακό της Κρήτης. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνες για το Δημόσιο. Ενημέρωση θα δοθεί στους 

συμμετέχοντες. Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKhZJFvsZalX85VvzjwWpkbaEc--

bqgO8xAUrya15NAAaQw/viewform  

 

 

 

Με τιμή 

  
ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) 
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