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ΘΕΜΑ: «Αποςτολή υποςτηρικτικοφ υλικοφ για υλοποίηςη δραςτηριοτήτων ςε φυςικό περιβάλλον από 
τα Σχολεία τησ 8ησ  Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου και για εκπόνηςη εκπαιδευτικοφ υλικοφ με 
θζμα: Μελζτη Πεδίου ςε φυςικό περιβάλλον και αξιοποίηςη τησ ςφγχρονησ αυτήσ διδακτικήσ τεχνικήσ 
ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη» 
 

Οι εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8
θσ 

Περιφζρειασ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου που εκπροςωπικθκαν 
ςτο δίωρο επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα «Μελζτη Πεδίου ςε φυςικό περιβάλλον και αξιοποίηςη τησ 
ςφγχρονησ αυτήσ διδακτικήσ τεχνικήσ ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη» την Πζμπτη 12 Μαΐου 2016 
ςτουσ βιότοπουσ των Διμων Φαιςτοφ και Γόρτυνασ, καλοφνται να εφαρμόςουν τη διδακτική αυτή 
τεχνική με τουσ μαθητζσ τουσ ή και άλλεσ τάξεισ τουσ ςχολείου τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των τάξεων αυτών και να αποςτείλουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα εκπονήςουν 
μζχρι το πζρασ του διδακτικοφ ζτουσ 2015 - 2016, προκειμζνου το υλικό αυτό να αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Σχολικισ Συμβοφλου.  
Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ αυτισ κα κζλαμε να ςασ ηθτιςουμε να μασ ςτείλετε θλεκτρονικά, μια 
περίλθψθ τθσ εργαςίασ ςασ, ςε μία ή και περιςςότερεσ από τισ επιςυναπτόμενεσ δραςτηριότητεσ ςτη 
φφςη που θα επιλζξετε εςείσ, με βάςθ τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:  

- Το κείμενό ςασ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 4 ςελίδεσ  

- Η γραφι του κειμζνου κα πρζπει να είναι ςε γραμματοςειρά Times New Roman 12, με 1,5 
διάςτιχο και 2,5 εκατ. περικϊριο από όλεσ τισ πλευρζσ 

- Η αποςτολι του κειμζνου κα πρζπει να γίνει θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
ebagiati@gmail.com.  

- Σε αυτό κα ςασ παρακαλοφςαμε να παρουςιάηονται και να αναλφονται τα βαςικά ςτοιχεία 
τθσ εργαςίασ ςασ κατά προτίμθςθ με βάςθ τθν ακόλουκθ δομι:  

1. Το Θζμα που διαπραγματευτικατε με τθ διδακτικι τεχνικι, τα ςτοιχεία του ςχολείου, των 
εκπαιδευτικών που ςυμμετείχαν, κακϊσ και τισ τάξεισ που ζλαβαν μζροσ ςτθν 
επιμορφωτικι δράςθ.  

2. Τισ δραςτηριότητεσ που υλοποιιςατε:  

 Στθν τάξθ πριν τθν επίςκεψθ ςτο πεδίο για τθν προετοιμαςία των μακθτϊν 

 Στο πεδίο 

 Μετά τθν επιςτροφι ςασ ςτθν τάξθ 

3.  να αποτυπωκοφν ςτο τζλοσ οι εντυπώςεισ των μαθητών για τη διδακτική τεχνική μελζτησ 
πεδίου 

4.  αλλά και να γίνει αποτίμηςη εκ μζρουσ ςασ τησ μαθηςιακήσ διαδικαςίασ για τθ γνωςτικι - 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν. 

Να επιςθμάνουμε ότι θ ςυμμετοχι των ςχολείων τθσ 8
θσ

 Περιφζρειασ ΠΕΝ Ηρακλείου ςτθν 
κοινότθτα πρακτικισ και θ παραγωγι υλικοφ από το διδακτικό τουσ προςωπικό είναι προαιρετικι. 
Επίςθσ, θ ςυμμετοχι ενόσ ςχολείου δε ςυνεπάγεται τθ ςυμμετοχι του ςυνόλου του διδακτικοφ του 

 
 

 

 

Μοίπερ, 18/05/2016 

 

Απ. Ππωη.: 50 

 

Προς:   
Σοςρ κ.κ Δ/νηέρ,/νηπιερ, ηοςρ 

Πποϊζηαμένοςρ / ερ και   ηο Διδ/κό 

Πποζωπικό ηων Δημοηικών   

σολείων 8ηρ Πεπιθέπειαρ Ν. Ηπακλείος  

 

Κοιν.:         

1) κ. Πεπιθεπειακό Δ/νηή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κπήηηρ 

2) κ. Πποϊζηάμενο 

Επιζηημονικήρ-Παιδαγωγικήρ 

Καθοδήγηζηρ Π.Ε. Κπήηηρ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 
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προςωπικοφ ςτθν παραγωγι υλικοφ, κακϊσ θ ςυμμετοχι κάκε εκπαιδευτικοφ είναι κζμα 
προςωπικισ επιλογισ. 

Παράλλθλα, αποςτζλλεται και το υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό υλικό δίνοντασ τθ δυνατότθτα και 
ςτα μονοθζςια ςχολεία, εάν το επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν κοινότθτα πρακτικισ και να 
παράγουν υλικό. Ειδικότερα, για τα πουλιά τθσ Ελλάδασ μπορείτε να αναηθτιςετε βίντεο για 
προβολι ςτθν τάξθ και φωτογραφίεσ ςτο ςφνδεςμο: 
http://birds.natureguide.gr/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82/ . 

 
Επιςυναπτόμενα: ζξι (58) ςελίδεσ. 
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