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Σο ππόγπαμμα ηηρ Εζηίαρ Γνώζηρ Υαλκίδαρ για ηο 

Γςμνάζιο 
 

Η Εζηία Γνώζηρ Υαλκίδαρ θάλεη γλσζηό όηη, ζηα πιαίζηα ηεο πξνώζεζεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλώζεο, ζπλερίδεη θαη γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2015-2016 

ηηο καθημεπινέρ επηζηεκνληθέο θαη δηδαθηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν, θπξίσο 

ηεο Αζηπονομίαρ – Αζηποθςζικήρ, ηων  Μαθημαηικών, ηηρ Φςζικήρ θαη ηεο 

Πληποθοπικήρ. 
Οη καζεηέο, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί επηζθέπηεο ηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ έλαλ διαθοπεηικό ηπόπο πποζέγγιζηρ ησλ ελλνηώλ θαη ησλ 

λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην Σύκπαλ. Η αλάγθε γηα ηελ γλώζε απηή θαζίζηαηαη 

πιένλ επιηακηική κεηά ηελ, δπζηπρώο, πλήπη καηάπγηζη ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Αζηπονομίαρ από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ησλ Γπκλαζίσλ θαη 

Λπθείσλ ηεο ρώξαο καο.  

 Με διαδπαζηικό ηξόπν λα εηζρσξήζνπλ ζηνλ ρώξν ησλ Μαθημαηικών, ηεο 

Φςζικήρ  θαη ηεο Πληποθοπικήρ. 

 

Τν αξρηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Γςμνάζιο δηακνξθώλεηαη σο 

εμήο:  

1. Διαδπαζηική πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ θαη ησλ θπζηθώλ λόκσλ πνπ δηέπνπλ 

ην Σύκπαλ κε ηελ παξνπζίαζε – ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «Κοζμικέρ 

πεπιπλανήζειρ» ή ελαιιαθηηθά «Αζηπικέρ παπέερ» 
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2. Ελαζρόιεζε κε δηαδξαζηηθά εθζέκαηα θαη κέζσ απηώλ αλάπηπμε 

πξνβιεκαηηζκώλ πνπ νδεγνύλ ζε έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηα Μαθημαηικά, ηελ 

Αζηπονομία, ηελ Πληποθοπική, ηελ Φςζική θαη ηελ Φιλοζοθία ηηρ 

Επιζηήμηρ.  Τελ ρξνληά απηήλ εηζάγεηαη δνθηκαζηηθά (όρη αθόκα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Κένηπο Πληποθοπικήρ 

Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Εςβοίαρ (ΠΛΗΝΕΣ) ν θύθινο Απσέρ 

Ρομποηικήρ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σπλερίδεηαη θαη απηήλ ηε ρξνληά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπηπεζία 

Επιμεληηών Ανηλίκων Υαλκίδαρ, ε πποαιπεηική ελόηεηα κε ηίηιν 

«Μαθήμαηα Ζωήρ». Αληηθείκελν πξνο ζπδήηεζε ηνπ θύθινπ απηνύ είλαη «Η 

βία ζηα σπόνια ηος ζσολείος».  
 

 
 

4. Σε πποαιπεηική, επίζεο βάζε, παξνπζηάδεηαη ην ζέκα «Ένα ηαξίδι ζηην 

Υαλκίδα ηος 19
ος

 αιώνα» ή ελαιιαθηηθά «Σο θαινόμενο ηος ποπθμού ηος 

Εςπίπος» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ημανηικό: Τα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο 3 θαη 4 πξέπεη 

λα ην δειώζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

 

Εξακολοςθεί η πλήπηρ αποςζία ηος μαθήμαηορ ηηρ Αζηπονομίαρ από ηο 

ελληνικό ζσολείο 
Κόληξα ζε κηα παξάδνζε αηώλσλ, πνπ εκείο σο Έιιελεο είρακε ζηελ 

επηζηήκε ηεο Αζηξνλνκίαο, ην κάζεκα ηεο Αζηξνλνκίαο- Αζηξνθπζηθήο 

εμαθνινπζεί λα απνπζηάδεη παληειώο από ην ειιεληθό ζρνιείν. Μεηά ηελ δπζάξεζηε 

θαη άηνπε θαηάζηαζε  ε γλώζε ησλ λόκσλ πνπ δηέπνπλ ην Σύκπαλ γηα έλαλ απόθνηην 

ειιεληθνύ ζρνιείνπ ζα είλαη παληειώο αλύπαξθηε. Η Εζηία Γνώζηρ Υαλκίδαρ 

θηινδνμεί λα θαιύςεη, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, απηό ην θελό. Καινύληαη νη 

καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ λα ζπκκεηάζρνπλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν καδηθά ζην πξόγξακκα ηεο Εζηίαο.  

 

Λόγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνύ ησλ ζρνιείσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Εζηία 

Γνώζηρ Υαλκίδαρ, παξαθαινύληαη ηα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα δειώζνπλ 

εγθαίξσο ζπκκεηνρή.  

 

Έναπξη: Σεηάπηη 30 επηεμβπίος 2015 

 

 

Ο Επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ 
Ανηώνιορ Ανηωνίος 

Δξ. Αζηξνθπζηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ 

 

Η επιζηημονική ομάδα 

Άπηρ Απάπογλος (Master of Science, Master of Education), Υπεύζπλνο ΠΛΗΝΕΤ 

Κώζηαρ Υαϊνάρ, Μαζεκαηηθόο, Πξνγξακκαηηζηήο Η/Υ 

Άπηρ Μαςπομμάηηρ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ ηεο Εζληθήο Εζηίαο Επηζηεκώλ 

Απόζηολορ Παπανικολάος, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ ηεο Εζληθήο Εζηίαο Επηζηεκώλ  

Γιώπγορ Καπβελάρ, Επηκειεηήο Αλειίθσλ 


