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Αρθ.   Πρωτ:   Φ2/501  
 
 
ΠΡΟΣ:    1.   τους   Καθηγητές   ΠΕ04   των   Σχολείων   της  
Επιστημονικής   μου   Ευθύνης   στην   Κρήτη  
2.   τους   Εκπαιδευτικούς   που   ενδιαφέρει   το   θέμα  
 
 
 
ΚΟΙΝ:   
1.   ΠΔΕ   Κρήτης   (ΠΕΚΕΣ   Κρήτης)  
2.   Δ/νσεις   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Κρήτης  

 
ΘΕΜΑ:    Σύνδεση   της   ύλης   των   μαθημάτων   Φυσικών   Επιστημών   με   την   Κλιματική   Αλλαγή   στα   σχολεία  

 
Το  ζήτημα  της  κλιματικής  αλλαγής  αντιμετωπίζεται  όλο  και  πιο  έντονα  και  με  περισσότερη  σπουδή               

τα  τελευταία  χρόνια  από  ειδικούς  επιστήμονες  και  φορείς.  Θα  είναι  χρήσιμο  στην  κοινότητα  των               
εκπαιδευτικών  της  Κρήτης  που  διδάσκουν  Φυσικές  Επιστήμες  στη  Β/θμια  Εκπαίδευση,  να  μοιραστούμε             
καλές  πρακτικές  που  έχουμε  αναπτύξει  και  ιδέες  για  πρωτοβουλίες  που  θεωρείτε  ότι  μπορούν  να               
συμβάλουν  στην  πληρέστερη  ενημέρωση  και  καλύτερη  προσέγγιση  των  πτυχών  αυτού  του  πολύ  σύνθετου              
και  πολυπαραγοντικού  φαινομένου,  συνδέοντας  το  με  την  ύλη  που  διδάσκεται  στα  μαθήματα  των              
Φυσικών   Επιστημών   και   ευρύτερα,   στα   σχολεία.  

Στην  παρακάτω  διεύθυνση,  μπορείτε  να  γράψετε  σκέψεις  και  ιδέες  ώστε  να  ξεκινήσουμε  μια              
συζήτηση   διδακτικής   ζητημάτων   που   σχετίζονται   με   την   Κλιματική   Αλλαγή   και   τις   Φυσικές   Επιστήμες  
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflCLGi0C7eqRDky5MIyfJvM1NxL4_WXxJGsl0PTV9jt2Aang/ 

viewform  
Η  συμμετοχή  στη  συζήτηση  αυτή  είναι  προαιρετική,  εφόσον  το  επιθυμείτε,  έχετε  χρόνο  και              

μπορείτε   να   ρυθμίσετε   τις   υποχρεώσεις   σας  
Ο  σύνδεσμος  θα  παραμένει  ενεργός  ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  κατάθεσης  των  απόψεων  σας               

σε   συνέχεια,   και   σε   επανάληψη   
Προκειμένου   να   εμπλουτιστούν   οι   διδασκαλίες   με   αναφορές   στα   ζητήματα   της   Κλιματικής   Αλλαγής  

και   της   αντιμετώπισής   της,   έχω   αναρτήσει   διευθύνσεις   ιστοτόπους   με   ποικίλο   επιστημονικό   υλικό   στη  
διεύθυνση    h�ps://wp.me/p8D2Ai-ai    το   οποίο   μπορεί   να   αξιοποιηθεί   κατά   τη   βούληση   των   Καθηγητών.  
Καλή   δύναμη   στο   έργο   σας  
 
Πιστό   αντίγραφο  
στη   Γραμματεία   του   ΠΕΚΕΣ  
 
 
 
Εσωτερική   Διανομή:   Οργανωτική   Συντονίστρια   ΠΕΚΕΣ   Κρήτης  

Με   τιμή  
 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ  
Συντονίστρια   Εκπαιδευτικού   Έργου   
Φυσικών   Επιστημών   Κλάδου   ΠΕ04  
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