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Θζμα: Πρόςκληςη των Εκπαιδευτικών Π/θμιασ Εκπ/ςησ ςε ενημερωτικό βιωματικό 
ςεμινάριο ςχετικό με το νζο Εκπαιδευτικό Μονοπάτι «Εργαςτήρια ςτο Μουςείο: Τα ζώα 
ςτο φακό του ςτερεοςκοπίου» 
 
Η Σχολικι Σφμβουλοσ τθσ 8θσ Περιφζρειασ ΠΕΝ Ηρακλείου ςε ςυνεργαςία με το ΜΦΙΚ κα 
υλοποιιςει ενθμερωτικό βιωματικό ςεμινάριο - προαιρετικό για το διδακτικό προςωπικό 
τησ Περιφζρειασ ευθφνησ τησ - ςχετικό με το νζο Εκπαιδευτικό Μονοπάτι «Εργαςτθρια ςτο 
Μουςείο: Τα ζώα ςτο φακό του ςτερεοςκοπίου» τθν  Σετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 
16:45-20:00, ςτον εκθεςιακό χώρο του Μουςείου Φυςικήσ Ιςτορίασ Κρήτησ (ΜΦΙΚ) 
(Λεωφ. Σοφοκλι Βενιηζλου-Κόλποσ Δερματά- Τθλ. 2810 393630 & 282740). 

Το νζο αυτό Εκπαιδευτικό Μονοπάτι είναι το πρώτο από μια ςειρά εργαςτθριακών 
προγραμμάτων που ςχεδιάηει το ΜΦΙΚ. Απευκφνεται ςτισ τάξεισ Ε΄ και ΣΤ΄ Δθμοτικοφ, ςτο 
Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο και αποτελεί ζνα καινοτόμο πρόγραμμα κακώσ: 

 Υλοποιείται ςε τρία ςτάδια και ςυνδζει το Σχολείο με το Μουςείο, αφοφ το πρώτο 
ςτάδιο (προπαραςκευαςτικό) υλοποιείται ςτο Σχολείο, το δεφτερο (βιωματικό)ςτο 
Μουςείο και το τελικό (εμπζδωςθσ και επζκταςθσ) πάλι ςτο Σχολείο. 

 Ο ςχεδιαςμόσ όλθσ τθσ πορείασ του μονοπατιοφ, από το Σχολείο ςτο Μουςείο και πάλι 
ςτο Σχολείο, αποτελεί ζνα προϊόν ςυνεργαςίασ των παρακάτω εκπαιδευτικών φορζων 
τθσ Κριτθσ:  

 Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ (Βορεάδου Κατερίνα, Στάκθ Ιάςμθ και 
Χατηθνικολάκθ Ελζνθ Ομάδα εκπαίδευςθσ) Παν/μιο Κριτθσ 

 από κοινοφ Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ 
Εκπ/ςθσ Κριτθσ (Δρακάκθ Μαρία Σχολικι ςφμβουλοσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. 
Ηρακλείου, Καλακάκθ Μαρία Σχολικι ςφμβουλοσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Κριτθσ 
& Ζαχαράτου Αγγελικι Υπεφκυνθ Σχολικών δραςτθριοτιτων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. 
Ηρακλείου) 

 Παιδαγωγικό Τμιμα Παν/μιο Κριτθσ (Αμπαρτηάκθ Μαρία, Επίκουρθ Κακθγιτρια).  
 Το βιωματικό ςτάδιο ςτο Μουςείο, αποτελεί το πρώτο εργαςτθριακό πρόγραμμα του 

ΜΦΙΚ που ςχεδιάςτθκε αποκλειςτικά για να υλοποιείται με τθ χριςθ ςτερεοςκοπίων, 
οργάνων που μασ επιτρζπουν να βλζπουμε τουσ οργανιςμοφσ τριςδιάςτατα ςε 
μεγζκυνςθ. 

 
 

 

 

Μοίπερ, 26/11/2014 

 

Απ. Ππωη.: 104 

 

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

Πποϊζηαμένοςρ / ερ και   ηο Διδ/κό 

Πποζωπικό ηων Δημοηικών   

σολείων 8
ηρ

 Πεπιθέπειαρ Ν. 

Ηπακλείος  

 

Κοιν.:         

1) κ. Πεπιθεπειακό Δ/νηή 

Π.Ε.   και Δ.Ε. Κπήηηρ 

2) κ. Πποϊζηάμενο    

Επιζηημονικήρ-

Παιδαγωγικήρ 

Καθοδήγηζηρ Π.Ε. 

Κπήηηρ 

3) Σον κ. Δ/νηή Α/θμιαρ 

Εκπ/ζηρ Ν. Ηπακλείος 
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Στθ διάρκεια του νζου αυτοφ Εκπαιδευτικοφ Μονοπατιοφ, οι μακθτζσ παρατθροφν τα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των ηώων και αντιλαμβάνονται τθν ποικιλία και τθ 
διαφορετικότθτα των μορφών τουσ. Βλζπουν, ςτερεοςκοπικά και ςε μεγζκυνςθ, 
λεπτομζρειεσ από το ςώμα και τισ λεπτζσ υφζσ των δομών τουσ, όπωσ π.χ. τα ςτοματικά 
εξαρτιματα ι τα πόδια των εντόμων. Παράλλθλα, ερευνοφν τθ ςχζςθ τθσ δομισ των ηώων 
με τισ λειτουργίεσ τουσ και τον τρόπο ηωισ τουσ. Τζλοσ, εξαςκοφνται ςτθν ταξινόμθςθ και 
τθν επιςτθμονικι ονοματολογία των ηώων με βάςθ τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματά τουσ. 
Επίςθσ, προτείνονται πλικοσ δραςτθριοτιτων επζκταςθσ από τθν ιςτορία, τθ μυκολογία, 
τθν παράδοςθ και τθν τζχνθ που πλαιςιώνουν ευρφτερα το κζμα.  

Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να: 

 μάκουν για τθ δομι του νζου Εκπαιδευτικοφ Μονοπατιοφ, τα ςτάδιά του και το 
υποςτθρικτικό του υλικό 

 γνωρίςουν τθ ςυςχζτιςι του με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

 χρθςιμοποιιςουν οι ίδιοι το ςτερεοςκόπιο για να δουν τισ λεπτομζρειεσ τθσ δομισ 
διαφόρων οργανιςμών  

Για τθν καλφτερθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί να ςυμπλθρώςουν και να ςτείλουν τθν αίτθςθ που ακολουκεί είτε με e-mail 
ςτθ διεφκυνςθ : elenhatz@nhmc.uoc.gr είτε με fax ςτο νοφμερο 2810 324366, το αργότερο 
μζχρι την Σετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014. 

Θα κζλαμε, τζλοσ, να ενθμερώςουμε ότι θα δοθεί βεβαίωςη ςυμμετοχήσ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ.  

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ ακολουκοφν: 

Α. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ  

Β. Το πρόγραμμα του ςεμιναρίου 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα Ώρα Σίτλος Ομιλητής/Φορέας Περιεχόμενο 
10 
Δεκεμβρίου 
2014 
 
ΜΦΙΚ 

16:45-
17:00 

Το Εκπαιδευτικό 
Μονοπάτι «Εργαςτθρια 
ςτο Μουςείο: τα ζώα 
ςτο φακό του 
ςτερεοςκοπίου» 

Βορεάδου Κ., 
Χατηθνικολάκθ Ε., Ομάδα 
Εκπαίδευςθσ ΜΦΙΚ 

Στόχοι και δομι 

17:00-
17:30 

Προπαραςκευαςτικό 
ςτάδιο 

Δρακάκθ Μ., Σχολ. 
Σφμβουλοσ Π/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Ν. Ηρακλείου 
Καλακάκθ Μ.,  Σχολ. 
Σφμβουλοσ Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Δυτικισ Κριτθσ 

Παιδαγωγικι 
προςζγγιςθ. 
Δραςτθριότθτεσ για 
τθν ενεργοποίθςθ 
ενδιαφζροντοσ και 
τθν ειςαγωγι ςτο 
κζμα 

17:30-
18:00 

Η ταξινόμθςθ των 
οργανιςμών και θ 
ςχζςθ μορφισ και 
λειτουργίασ- Βιωματικό 
ςτάδιο 

Στάκθ Ι., Ομάδα 
Εκπαίδευςθσ ΜΦΙΚ 

Γνωςτικό αντικείμενο-
Δραςτθριότθτεσ 
βιωματικοφ ςταδίου 

18:00- 
18:15 

Τελικό ςτάδιο Ζαχαράτου Α., Υπεφκυνθ 
Σχολικών Δραςτθριοτιτων 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. 
Ηρακλείου 

Δραςτθριότθτεσ 
εμπζδωςθσ και 
επζκταςθσ 

18:15- 
18:30 

Διάλειμμα για καφζ 

18:30- 
19:30 

Βιωματικό ςτάδιο  Μουςειοπαιδαγωγοί 
ΜΦΙΚ 

Χριςθ 
ςτερεοςκοπίων. 
Παρατιρθςθ και 
ταξινόμθςθ 
οργανιςμών. Σχζςθ 
δομισ και 
λειτουργίασ. 

19:30- 
20:00 

Συηιτθςθ - Κλείςιμο ςεμιναρίου 



Ενημερωτικό βιωματικό ςεμινάριο 
για το Εκπαιδευτικό Μονοπάτι 

«Εργαςτήρια ςτο Μουςείο: Τα ζώα ςτο φακό του ςτερεοςκοπίου» 
 

1 0  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 4 ,  Ε κ θ ε ς ι α κ ό σ  χ ώ ρ ο σ  Μ Φ Ι Κ ,  16:45-
20:00 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
ΕΠΙΘΕΣΟ: ...................................................................................................................  

ΟΝΟΜΑ: ....................................................................................................................  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: .....................................................................................  

E-MAIL: ......................................................................................................................  

ΧΟΛΙΚΗ/Ο ΤΜΒΟΤΛΟ ..........................................................  

ΝΟΜΟΤ: ....................................................................................................................  

Ημερομθνία  .........................  
 

Υπογραφι  ............................  
 

 

Παρακαλοφμε ςτείλετε τθ ςυμπλθρωμζνθ 
αίτθςθ 

με fax ςτο 2810 324366 (υπόψη κ. 

Χατζηνικολάκη Ελένησ) ι 

με e-mail ςτθ διεφκυνςθ elenhatz@nhmc.uoc.gr 

Σο αργότερο μζχρι 3 Δεκεμβρίου 2014 

 
 

 

mailto:elenhatz@nhmc.uoc.gr

