
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29-9-2017 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.  : 33 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αλέκος Βλάσσης 

 

ΠΡΟΣ : 
Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας (δια του 
υπευθ. Σχ. Δρ. Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας) 

E-MAIL : kpe.kerkyras@gmail.com   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2662025236 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αλυκές, 49080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ    

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/ ΚΟΙΝ : ΠΔΕ Ιονίων Νήσων 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις Σχολείων Α Φάσης» 

ΣΧΕΤ.:  

Πριν την επίσημη έναρξη των επισκέψεων, το ΚΠΕ Κέρκυρας παρέχει τη δυνατότητα σε Δη-
μοτικά της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας, να παρακολουθήσουν τρία προγράμματα που 
αναπτύχθηκαν για τη βιωματική υποστήριξη σχετικών κεφαλαίων του βιβλίου των φυσικών: 

1. "Ταξίδι στον Κόσμο της Σταγόνας" που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της 
ΣΤ΄ τάξης, για την υποστήριξη του κεφαλαίου "Έμβια - Άβια". 

2. "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Ε΄ 
τάξης, για την υποστήριξη του κεφαλαίου της Ενέργειας. 

3. "Οικοσυστήματα" που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της Δ΄ τάξης, για την 
υποστήριξη του κεφαλαίου "Η φύση είναι το σπίτι μας". 

Για να κλείσετε ημερομηνία επίσκεψης μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

https://doodle.com/poll/2t9kzrafv3q55nx4 

Για να αποφύγουμε άσκοπη γραφειοκρατία, ακολουθήσετε πιστά τα παρακάτω βήματα: 

1. Γράφετε οπωσδήποτε τον αρ. των παιδιών και την τάξη σας. Για παράδειγμα, αν 
έχετε ΣΤ’ τάξη με 20 μαθητές, γράφετε: ΣΤ-7ο ΔΣ Κέρκυρας (20) 

2. κάντε κλικ στην ημερομηνία που θέλετε 

3. και τέλος μην ξεχάσετε να πατήστε "Done" για να την σώσετε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την επίσκεψη μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας την κατάσταση συμμετεχό-
ντων και την έγκριση μετακίνησης. 

Επισυνάπτονται τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων και έντυπο της κατάστασης συμ-
μετεχόντων σε μορφή PDF, που μπορείτε ωστόσο να το επεξεργαστείτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Σοφία Βάρελη, ή την Άρτε-
μη Μπριασούλη στο τηλέφωνο του ΚΠΕ: 26620 25236. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των δασκάλων της Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή είναι δύσκολη -από οικονομική άποψη- η μετακίνηση μόνο μιας τάξης, 
μπορεί καθεμιά από τις παραπάνω τάξεις να συνοδεύεται και από μια μικρότερη, με το δά-
σκαλό της, που δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά θα μπορεί να απασχοληθεί σε διά-
φορες άλλες δραστηριότητες του ΚΠΕ ή να παρακολουθήσει μια ταινία ευαισθητοποίησης. 

   Ο 
   Υπεύθυνος 

 
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
 ΠΕ03 Μαθηματικός 
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20’ 

1:20’ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

40’ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

Πρόγευμα βασισμένο 
στη Μεσογειακή διατροφή 

Χωρισμός σε Ομάδες 
Οργάνωση διαδικασίας 

Καλωσόρισμα 
Θεωρητική κάλυψη 

Παρουσίαση Αφισών 
Σποτ Ευαισθητοποίησης 

15’ 

Δημιουργία 
ηλεκτρονικής αφίσας 

1:20’ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1:20’ 

Διάρκεια διαδρομής μέχρι το ΚΠΕ 
από Κέρκυρα ή Ηγουμενίτσα 1:15’ 

https://sites.google.com/site/kpekerkyras/programmata/axiologeseis
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Καλωσόρισμα 
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Παρουσίαση εργασιών 
Σποτ Ευαισθητοποίησης 

15’ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  
 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1:20’ 

1:20’ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ               

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ 

ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Διάρκεια διαδρομής μέχρι το ΚΠΕ 
από Κέρκυρα ή Ηγουμενίτσα 1:15’ 
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15’ 

1:20’ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ  
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1:20’ 

ΣΠΟΡΑ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ 

Σχετικά κινητικά 
παιχνίδια 

Διάρκεια διαδρομής μέχρι το ΚΠΕ 
από Κέρκυρα ή Ηγουμενίτσα 1:15’ 
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