
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα:  Πρόσκληση σε επιμορφωτικές συναντήσεις για τη διδασκαλία της Φυσικής  
           Α΄ Γυμνασίου 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στη διδασκαλία της Φυσικής  Α’ Τάξης Γυμνασίου προέχει η διερεύνηση, ο πειραματισμός και η 
ενεργός εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα.  Στις οδηγίες που στάλθηκαν φέτος 
από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία σας, περιλαμβάνονται σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε 
πλούσιο υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να  αξιοποιηθεί, έτσι ώστε να προωθηθεί  η 
διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση τόσο στη δια ζώσης, όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.   

Κάτω από αυτό το πρίσμα, στις επιμορφωτικές συναντήσεις που οργανώνουμε σε συνεργασία με 
το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου, για τη διδασκαλία της Φυσικής Α’ Γυμνασίου, θα παρουσιάσουμε   
διδακτικές προσεγγίσεις,  παραδείγματα αξιοποίησης του υποστηρικτικού  υλικού καθώς  και τις 
εργαστηριακές ασκήσεις του 1ου τετραμήνου με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας και θα γίνει 
ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. 

Λόγω των μέτρων προστασίας που καλούμαστε όλοι να εφαρμόσουμε στις συνθήκες πανδημίας 
COVID 19, η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων και θα επαναληφθεί σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες: 

 Τρίτη 13/10/2020, ώρες 12:00 – 14:00 

 Τετάρτη 14/10/2020, ώρες 12:00 – 14:00 

 Παρασκευή 16/10/2020, ώρες 12:00 – 14:00 

Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα: 

https://forms.gle/cAHCr9QTBAonFkap6 

με τα στοιχεία σας και τη μέρα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται 
η λειτουργία του σχολείου σας. 

Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ώρα 20:00. Οι εκπαιδευτικοί 
που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 

Αθηνά Γκινούδη 
 

 
 
 

 
 
Ηράκλειο, 7/10/2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1723 

 
Προς: 
  
- Τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική στην Α΄ τάξη 

στα Γυμνάσια Επιστημονικής μου Ευθύνης Ν. Ηρακλείου  
-  
Κοιν.  1) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

2) ΠΔΕ Κρήτης 
 
Εσωτερική  Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης 
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