
               
 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

--------------------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 
Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Τηλ. : 2810 246860 – 246400- 246877 
Fax: 2810222076  
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
 

 Ηράκλειο, 16/05/2022 
Αρ. Πρωτ: Φ2/ 748 

 
 
Προς:  
Όλες /όλους   τις/τους εκπαιδευτικούς των 
Σχολικών Μονάδων  Προσχολικής Αγωγής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
ΚΡΗΤΗΣ   
 
Κοιν:  
1. Π.Δ.Ε. Κρήτης 
2. Περιφέρεια Κρήτης  
3. Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
4. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων 
 

 

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή επιμορφωτική εσπερίδα, με τίτλο  

«Η αξιοποίηση αφηγηματικών χαρτών στη μαθησιακή διαδικασία» 
 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στηρίζοντας το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon2020 της Π.Δ.Ε. Κρήτης,  με τίτλο 

"Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science" "Connect"  (ακρωνύμιο) καλεί 

όλες/όλους τις/τους συναδέλφους στην επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 

16 Μαΐου 2022 στις 18.30 μμ., με τίτλο:  

«Η αξιοποίηση αφηγηματικών χαρτών στη μαθησιακή διαδικασία» 

μέσω του κόμβου στο Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7996407496?pwd=Yklua2ZzazRaMDl1T1p3MFQxTGo3Zz09 
Meeting ID: 799 640 7496 
Passcode: X9zSyu 

-------------------------------------------------------------- 

Λίγα λόγια για την επιμορφωτική συνάντηση 

Μπορεί η διδασκαλία της Γεωγραφίας να γίνει πιο ελκυστική; Πώς θα κάνουμε τις/τους 

μαθήτριες/μαθητές να προσεγγίσουν ένα μάθημα που κατά γενική ομολογία θεωρούν ότι ακολουθεί 

μηχανιστικές προσεγγίσεις; 

Η απάντηση θα δοθεί στην επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώσει το Πρόγραμμα Connect σε 

συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με επίσημη προσκεκλημένη τη Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια του 

Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Συνεργαζόμενη Καθηγήτρια (Faculty Affiliate) στο Department Geology and Environmental Geosciences στο 

College of Charleston, της Αμερικής .  

Τίτλος εσπερίδας : «Η αξιοποίηση αφηγηματικών χαρτών στη μαθησιακή διαδικασία» 

‘’Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη χρήση των αφηγηματικών χαρτών οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη 

των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της ψηφιακής χαρτογραφίας, δίνοντας τη δυνατότητα 
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στον μαθητή να εξερευνήσει περιοχές, γεγονότα και καταστάσεις, συνδυάζοντας κείμενο, φωτογραφικό 

υλικό και βίντεο. 

Είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια της/του εκπαιδευτικού για να μεταφέρει μέσω εικονικής 

περιήγησης ένα μήνυμα, μια ιστορία, μια αφήγηση και να ταξιδέψει τις/τους μαθήτριες/μαθητές στον χώρο 

και στο χρόνο παρέχοντας μια εύληπτη και παραστατική παρουσίαση, ενισχύοντας τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Μερικές από τις δεξιότητες που αναπτύσσει ο/η μαθητής/τρια με τη χρησιμοποίηση αυτής της 

μεθοδολογίας είναι η Κριτική Σκέψη, η Μεταγνώση, η Επικοινωνία, η Συνεργασία και η Δημιουργικότητα.  

Η χρησιμοποίηση αφηγηματικών χαρτών μπορεί να ενισχύσει και να μυήσει τις/τους 

μαθήτριες/μαθητές σε ερευνητικές διεργασίες, στην κατανόηση και χρήση εργαλείων, μέσων και κωδικών. 

Ως μεθοδολογία εισήχθη φέτος στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.  

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες μυούνται στην ψηφιακή χαρτογραφία και στα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών. Αποκτούν επάρκεια στην περιγραφή φαινομένων και διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της γης και κατανοούν την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στον 

άνθρωπο και στα πολιτιστικά στοιχεία που προέκυψαν. Αναπτύσσουν δεξιότητες διερεύνησης, ερμηνείας, 

διατύπωσης υποθέσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν δεξιότητες 

δημιουργίας, αυτοέκφρασης και επικοινωνίας. Τέλος, μαθαίνουν να συνδέουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

ζητήματα με τα περιβαλλοντικά θέματα, την περιβαλλοντική εξέλιξη της περιοχής και τα ιδιαίτερα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της. Ευαισθητοποιούνται στο θέμα της διατήρησης των φυσικών μνημείων 

και περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναγνωρίζουν την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια επίλυσής 

τους.’’ 

 Με χαρά λοιπόν σας περιμένουμε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, στις 18.30μμ στη διαδικτυακή 

επιμορφωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μέσω του κόμβου στο Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/7996407496?pwd=Yklua2ZzazRaMDl1T1p3MFQxTGo3Zz09 
Meeting ID: 799 640 7496 
Passcode: X9zSyu 

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο χώρο και στο χρόνο μέσα από 
μια ποικιλία αφηγηματικών χαρτών. 

 

 

Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

Ειρήνη Βιδάκη 
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