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Οι εκπαιδευτικοί Ε΄ & Στ΄ τάξης των Δημοτικών 
Σχολείων της 8ης Περιφέρειάς Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου παρα-

κολούθησαν  την Πέμπτη 12 Μαΐου επιμορφωτική 
ημερίδα που διοργάνωσε, η Σχολική Σύμβουλος 
Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, το Δήμο 
Φαιστού και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Φαιστός».

 Η ημερίδα  με θέμα «Μελέτη Πεδίου σε φυσικό περιβάλ-
λον και αξιοποίηση της σύγχρονης αυτής διδακτικής τε-
χνικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» είχε στόχο την 
αξιοποίηση παιδαγωγικά της καινοτόμου αυτής τεχνικής 
στη διδακτική πρακτική. Εισηγητής ήταν ο  Msc. Μιχάλης 
Δρετάκης – Ορνιθολόγος & ερευνητής του ΜΦΙ Παν/μίου 
Κρήτης.

Σε βιότοπους
 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε βιότοπους των Δήμων 
Φαιστού και Γόρτυνας και ειδικότερα στον ποταμό Λιθαίο 
στη Γόρτυνα, στο Βιολογικό Καθαρισμό της Πόμπιας, στην 
Καταλυκή Τυμπακίου και στις Φωλιές Μελισσοφάγων στο 
δρόμο Πιτσίδια - Μάταλα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτι-

κοί δημιούργησαν πρωτόκολλο για την ποιότητα οικοσυ-
στήματος ποταμού, παρατήρησαν ένα οικοσύστημα με  
καλαμιές τη φύση, έκαναν καταγραφή της Ορνιθοπανίδας 
και παρατήρησαν το Βιότοπο λιμνοδεξαμενής. Τέλος,  πα-
ρατήρησαν την αναπαραγωγική δραστηριότητα ενός νο-
μαδικού είδους, καθώς είναι ένας απλός τρόπος να αγα-
πήσουν τα παιδιά τα πουλιά. 
Οι εκπαιδευτικοί έμειναν κατενθουσιασμένοι από την 
εμπειρία τους αυτή και συνεχάρησαν θερμά τους διοργα-
νωτές.
Η μετακίνηση στο πεδίο μελέτης (field trip) ή μελέτη πεδί-
ου στη φύση προϋποθέτει τον συνδυασμό των πέντε αι-
σθήσεων για παρατήρηση, καταγραφή, συλλογή δεδομέ-
νων, ώστε μέσα από ερευνητική διαδικασία και εμπειρία 
να αποκτήσουν τα παιδιά γνώση του περιβάλλοντος και 
των συναφών με αυτό προβλημάτων.
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