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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: 15η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/03/2013 

ΩΡΑ: 16.00 – 18.00 
ΧΩΡΟΣ: Λευκωσία, Κτήριο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, αίθουσα Π213 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 
16.00 – 16.45 

 
Εισήγηση 1 

 
Θέµα εισήγησης: 
Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Φυσικών Επιστηµών στη ∆ηµοτική 
Εκπαίδευση: Μια προσπάθεια προσέγγισης των αναγκών της σύγχρονης 
κοινωνίας. 
Περιεχόµενο εισήγησης: 
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση και η εξοικείωση  των 
συµµετεχόντων µε τη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων 
του µαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Μέσα από την οµαδική εργασία, οι συµµετέχοντες θα µελετήσουν 
συγκεκριµένα σχέδια µαθήµατος και φύλλα εργασίας. Στόχος είναι να 
εντοπίσουν, σε «πρακτικό επίπεδο», τις γενικές αρχές, τις ικανότητες, και 
τις γνώσεις που αναµένουµε να κατακτήσουν οι µαθητές µέσα από τις 
διδακτικές παρεµβάσεις. Η εισήγηση απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς 
της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν το µάθηµα των Φυσικών 
Επιστηµών, όσο και σε καθηγητές Φυσικής της Μέσης Εκπαίδευσης που 
θα ήθελαν να ενηµερωθούν για τις διδακτικές προσεγγίσεις και το επίπεδο 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και 
τα εφόδια µε τα οποία προσέρχονται οι µαθητές από το ∆ηµοτικό στο 
Γυµνάσιο. 
 
Εισηγητής:  
Χαραλάµπους Μάριος, ∆ιευθυντής ∆ηµοτικού Σχολείου (Λειτουργός 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τα ΝΑΠ) 
 

17.00 – 17.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
17.15 – 18.00 

 
Εισήγηση 2 

 
Θέµα εισήγησης: 
 
Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση: Μια 
προσπάθεια προσέγγισης των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. 
  
Περιεχόµενο εισήγησης: 
Στόχος της εισήγησης είναι η παρουσίαση και η εξοικείωση  των 
συµµετεχόντων µε τη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων 
του µαθήµατος της Φυσικής στο Γυµνάσιο και ειδικότερα στην Α΄ τάξη του 
Γυµνασίου. Μέσα από την οµαδική εργασία, οι συµµετέχοντες θα 
µελετήσουν συγκεκριµένα σχέδια µαθήµατος και φύλλα εργασίας. Στόχος 
είναι να εντοπίσουν, σε «πρακτικό επίπεδο», τις γενικές αρχές, τις 
ικανότητες, και τις γνώσεις που αναµένουµε να κατακτήσουν οι µαθητές 
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µέσα από τις διδακτικές παρεµβάσεις. Η εισήγηση απευθύνεται σε 
καθηγητές Φυσικής της Μέσης Εκπαίδευσης που θα ήθελαν να 
ενηµερωθούν για τις διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούνται µέσα από 
το αναλυτικό πρόγραµµα της Φυσικής στην Α΄ Γυµνασίου. 
 
Εισηγητές:  

• Καρµιώτης Γιάννης (Περιφερειακό Γυµνάσιο Πέρα χωρίου και 
Νήσου/Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τα ΝΑΠ) 

 


