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Αριθμ. Πρωτ.: 714 
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                          ΠΡΟ 

Δημοτικά χολεία των νομϊν:  

1. Ημαθίασ 

2. Πζλλασ 

3. Πιερίασ 

 Κοιν.:  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ ΠΔΕ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 

2. Διεφκυνςθ Π.Ε. Ημακίασ 

3. Διεφκυνςθ Π.Ε. Πζλλασ  

4. Διεφκυνςθ Π.Ε. Πιερίασ 

 

 

 

           
 

 ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική τηλεδιάςκεψη για τη Διδακτική των Φυςικϊν  ςτην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη». 
 
Σφμφωνα με το νζο Πρόγραμμα Σπουδϊν, οι ςτόχοι του μακιματοσ των Φυςικϊν 
ςτο Δθμοτικό ςχολείο είναι ο εγγραμματιςμόσ ςτισ Φυςικζσ επιςτιμεσ, θ απόκτθςθ 
γνϊςεων, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, θ δθμιουργικότθτα, θ εφευρετικότθτα, θ 
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ χριςθ εργαλείων, θ λιψθ μετριςεων, θ διαχείριςθ του 
χρόνου, θ αξιοποίθςθ μοντζλων και θ διαμόρφωςθ ςτάςεων που ςυνάδουν με τα 
γνωςτικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικιακισ βακμίδασ. Απϊτεροσ 
ςτόχοσ είναι να αναπτφξουν οι μακθτζσ ορκολογικό τρόπο ςκζψθσ και κριτικι 
ςκζψθ, ϊςτε να εφαρμόηουν τθ γνϊςθ ςε προβλιματα που ςυναντοφν ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ ωσ ςυνειδθτοί και δθμιουργικοί άνκρωποι.  
 
Μελετϊντασ τουσ ςτόχουσ των νζων Προγραμμάτων Σπουδϊν και αφουγκράηοντασ 
τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν για τθν κατανόθςθ του φυςικοφ κόςμου που τουσ 
περιβάλλει, οργανϊνεται επιμορφωτικι τθλεδιάςκεψθ, κατά τθν οποία κα δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ και τθ διερευνθτικι/ανακαλυπτικι 
μάκθςθ που ςτθρίηεται ςτον αποδεικτικό πειραματιςμό, με τθν επίδειξθ 
πειραμάτων με απλά υλικά που μποροφν να λάβουν χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ 
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διδαςκαλίασ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ τόςο από τον εκπαιδευτικό όςο και 
από τα ίδια τα παιδιά.  
 
Στθν οργάνωςθ ςυμμετζχουν : 
οι Συντονιςτζσ/ςτριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ70): Γραίκοσ Νικόλαοσ 
(Οργανωτικόσ Συντονιςτισ), Αμανατίδθσ Νικόλαοσ, Μακαρατηισ Γεϊργιοσ, 
Μποφτςκου Ευαγγελία, Ξανκίδου Πθνελόπθ, Παπαγεωργίου Αικατερίνθ, Σαμαρά 
Σωτθρία, Φανιόπουλοσ Χριςτόδουλοσ, Χαρίςθ Αντωνία και ο Συντονιςτισ Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν (ΠΕ 04) Παπαδόπουλοσ Χριςτοσ του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
ςε ςυνεργαςία με: 
 
Παναγιϊτθ Δελιακίδθ (Φυςικόσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Αλεξανδροφπολθσ), 
Ζλενα Παλοφμπα (Χθμικόσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Λακωνίασ), 
Ελευκερία Παπαδζλθ (Βιολόγοσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Κοηάνθσ), 
Δζςποινα Παπαδοποφλου (Χθμικόσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Καβάλασ), 
Παναγιϊτθ Βελκόπουλο (Φυςικόσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Πιερίασ), 
Τιμολζων Αντωνζλθ (Φυςικόσ, υπεφκ. ΕΚΦΕ Πζλλασ). 
 
Διδακτικά πεδία από τα οποία κα αντλιςουν τα κζματά τουσ οι ειςθγθτζσ και οι 
ειςθγιτριεσ των ΕΚΦΕ είναι : Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία. 
 
Για τον λόγο αυτό, απευκφνουμε πρόςκλθςθ προσ τουσ/τισ  εκπαιδευτικοφσ των Εϋ 
και ΣΤϋ τάξεων των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ των νομϊν Ημακίασ, Πζλλασ, 
Πιερίασ ςτθν τθλεδιάςκεψθ που κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 1/6/2022 και 
ϊρα 11.30ϋ-14.00ϋ μζςω webex. Ο ςφνδεςμοσ κα ανακοινωκεί μία θμζρα πριν τθν 
διεξαγωγι τθσ τθλεδιάςκεψθσ μζςω των ςχολείων.  
 
Οι εκπαιδευτικοί των Εϋκαι ΣΤϋτάξεων που κα παρακολουκιςουν τθ διαδικτυακι 
επιμορφωτικι  ςυνάντθςθ παρακαλοφνται να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι τθ 
Δευτζρα 23 Μαΐου 2022, ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:   
 

https://forms.gle/2LVnxNAMgY3DGMS17 
 
Παρακαλοφμε τουσ /τισ Διευκυντζσ/ντριεσ για τθν ζγκαιρθ τροποποίθςθ του 
προγράμματοσ, όπου κρίνεται αναγκαίο.  
 
 

Εκμζρουσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ  

 

 

Παπαγεωργίου Αικατερίνθ 

Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΠΕ70) 

3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίασ 
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