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Χανιά, 30/08/2016 

 

Αρθ. Πρωτ: 456 

 

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:  Διμερές Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Χρώματα κι Αρώματα στα Φυσικά 

Ιάματα της Κρήτης και της Ηπείρου» 
 

Το Διμερές Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Χρώματα κι Αρώματα στα Φυσικά 

Ιάματα της Κρήτης και της Ηπείρου» αναπτύσσεται μεταξύ της Σχολικής Συμβούλου Καθηγητών Φυσικών 

Επιστημών Δυτικής Κρήτης, των Αναπληρωτών Καθηγητών Σταύρου Δημητρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

Πλακίτση Αικατερίνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίων και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 

(ΕΚΦΕ) Ρεθύμνου και Ιωαννίνων. Υλοποιείται ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού-

Επιμορφωτικού Προγράμμματος ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρθ πρωτ ………….. Εγγράφου 

του Γραφείου Σχολικής Συμβούλου Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων) με σκοπό την ανάδειξη της οικογενειακής 

τεχνογνωσίας και των τοπικών πολιτισμών σε θέματα υγείας, από την αρχαιότητα ως σήμερα, συνδέοντας την 

Επιστήμη, τη Φιλοσοφία, την Τεχνολογία και την Τέχνη με την ποιότητα της ζωής. Τα μονοπάτια διερεύνησης 

και ανακάλυψης του τοπικού πολιτισμού στην Επιστήμη, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη και την Τεχνολογία, 

πραγματικά και εικονικά, υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και μπορούν να 

συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση της δημιουργικότητας και καινοτομίας των παραδοσιακών πρακτικών των 

Κρητικών και Ηπειρώτικων νοικοκυριών, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη σε κοινότητες μάθησης.  

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των τοπικών πολιτισμών δυο απομακρυσμένων εκπαιδευτικών και 

τοπικών κοινοτήτων της Ελλάδας, με εστίαση σε πρακτικές του παρελθόντος της υπαίθρου και στις καθημερινές 

συνήθειες των ανθρώπων των αρχαίων και σύγχρονων πόλεων. Με τη διερεύνηση, ανακάλυψη και διαμοίραση 

πληροφορίας, γνώσης και σοφίας των προηγούμενων γενιών που έζησαν και προσαρμόστηκαν στο ηπειρωτικό 

και νησιωτικό περιβάλλον, οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί με τα ΕΚΦΕ θα αναπτύξουν τεχνικές και 

εργαστηριακές ασκήσεις σε πραγματικό και εικονικό περιβάλλον, βασισμένες στην παραδοσιακή τεχνογνωσία, 

ώστε να διδαχθεί επιστημονικό περιεχόμενο από τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών συνδυάζοντας την 

Ιστορία, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη με τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία.  Έτσι, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος αναμένεται να αναδειχθούν Καλές Διδακτικές Πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών με διαθεματικές προσεγγίσεις και στις τρεις βαθμίδες Εκπαίδευσης και το υλικό που θα 

συγκεντρωθεί, θα οργανωθεί και θα αναρτηθεί σε ειδικό ιστότοπο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 

εκπαιδευτικές κοινότητες των εμπλεκόμενων περιοχών αλλά και άλλων στο μέλλον. 

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 Ασκληπιεία για την 

προώθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας στις σχολικές και τοπικές κοινότητες, με οδηγό τα δυο σημαντικά 

Ασκληπιεία της αρχαιότητας, της Δωδώνης και της Λισσού (Έλυρου). Τα Προγράμματα Σπουδών και στις τρεις 

βαθμίδες Εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιήσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των δυο περιοχών από τις 

διασυνδέσεις των Ιωαννίων με τη Μαύρη Θάλασσα και της Κρήτης με την Ανατολική Μεσόγειο, να συνδέσουν 

την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία και να προσαρμοστούν στις ανάγκες ενός αειφόρου μέλλοντος εμποτιζόμενα 

από την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, ανοίγοντας στη γειτονιά, στους συγγενείς και φίλους. 
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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 επιμορφωτική φάση για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτική φάση για τους μαθητές και 

φοιτητές όπου θα συνδυαστούν τα ευρήματα της έρευνας με την Επιστήμη και τη Διδακτική. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στην προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την ομαλή μετάβαση των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου στην Α΄ Γυμνασίου στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών. Καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση του 

παιδιού παίζει η σχολική του ετοιμότητα, κατά πόσο έχει κατακτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες 

για να ενταχθεί ομαλά στην Α’ Γυμνασίου και η υποστήριξη που θα λάβει από τους δασκάλους και τους 

καθηγητές, με συντονισμένο τρόπο. Το Πρόγραμμα έχει ετήσια διάρκεια, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και θα 

αναπτυχθεί σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. Σχεδιάστηκε να 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 γεωγραφικά όρια της Κρήτης, σε οικοσυστήματα διαφορετικά από το νησιωτικό μεσογειακό. 

 

Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος 

Καλαθάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Δυτικής Κρήτης 

Περάκη Βασιλική, ε.τ. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Υπεύθυνη Σύνταξης ΑΠΣ Βιολογίας Λυκείου στο 

πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Πλακίτση Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εμπειρογνώμων - συντονίστρια σύνταξης Νέου 

Προγράμματος Σπουδών Φυσικών Δημοτικού, Μελέτης του Περιβάλλοντος και Φυσικής Γυμνασίου, στο πλαίσιο 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Σταύρου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Νταλαούτη Παρασκευή, Σχολική Σύμβουλος 3ης εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΠΕ Ιωαννίνων 

Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία, Χημικός, Καθηγήτρια 2ου Γυμνασίου Καστελίου Χανίων Κρήτης 

Τσίγκρης Μιλτιάδης, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ρεθύμνου 

Παναγιωτίδης Νικόλαος, Φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 

Ιωαννίνων 

Κολιός Νικόλαος, εκπαιδευτικός ΠΕ70, τ. Διευθυντής ΠΕ Ιωαννίνων, εμπειρογνώμων σύνταξης Νέου 

Προγράμματος Σπουδών Φυσικών και Μελέτης του Περιβάλλοντος Δημοτικού, στο πλαίσιο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

  

 

 

Η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνες για το Δημόσιο. 

Ενημέρωση θα δοθεί στους συμμετέχοντες. Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPn3hSeDcvkPU9MKAkCNFyTXm1EhjQf2s74QMfyiW6KaS7Hg/

viewform   

Με τιμή 

Εκ Μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPn3hSeDcvkPU9MKAkCNFyTXm1EhjQf2s74QMfyiW6KaS7Hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPn3hSeDcvkPU9MKAkCNFyTXm1EhjQf2s74QMfyiW6KaS7Hg/viewform

