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Κυκλοφόρησε ο Νέος Σχολικός Άτλας Ιωαννίνων
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της σειράς «Γνωρίζω τη Γενέτειρά μου»
Μάθετε τα πάντα για το νομό Ιωαννίνων μέσα από τις σελίδες του Σχολικού
Άτλαντα Ιωαννίνων του Θωμά Λώλη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΟΡΑΜΑ.
Πρόκειται για ένα έργο μοναδικό στο είδος του, αλλά και για ένα ευχάριστο και
πρακτικό εργαλείο εκμάθησης και διδασκαλίας που απευθύνεται όχι μόνο σε
μαθητές, διδάσκοντες και γονείς, αλλά και στο ευρύ κοινό.
Στο Σχολικό Άτλαντα Ιωάννινα παρουσιάζονται όλες οι πτυχές του νομού,
δίνονται πληροφορίες που αφορούν στη διοικητική διαίρεση, τη δημογραφική
εξέλιξη, τη γεωμορφολογία, την οικολογία, το κλίμα, την οικονομία, τον
αθλητισμό, τις συγκοινωνίες, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και πολλά
άλλα στοιχεία που καθιστούν τον αναγνώστη ικανό να σχηματίσει μια πλήρη
εικόνα του τόπου και τον ανθρώπων που ζουν σε αυτόν.
Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας η σελίδα ‘’Ας δούμε τι μάθαμε’’ βοηθά τα
παιδιά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και απλές εργασίες να
εμπεδώσουν όσα διάβασαν, να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, ενώ
τους δίνει κίνητρο για επιπλέον έρευνα και μάθηση.
Οι περισσότεροι από 25 χάρτες που συνοδεύουν τα κείμενα, αλλά και η πλούσια
εικονογράφηση, δίνουν ζωντάνια και παραστατικότητα κάνοντας την περιήγηση
πιο ευχάριστη.
‘’Ο συγγραφέας, αξιοποιώντας κατάλληλα την επί σειρά ετών εμπειρία του στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στα σχολεία
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, προωθεί τους γενικούς και ειδικούς
σκοπούς του μαθήματος της σύγχρονης Γεωγραφίας […].
Ο σχολικός άτλαντας Ιωαννίνων, που εγκαινιάζει την εκπαιδευτική σειρά
«Γνωρίζω τη γενέτειρά μου» των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ, εγκαινιάζει ταυτόχρονα και
μία πρακτική που απουσίαζε από τα εκπαιδευτικά δρώμενα και αποτελεί στόχο
του Νέου Σχολείου: την επαφή των μαθητών και των μαθητριών με το
περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους. ‘’ Δρ. Στέφανος
Τσιάλος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Η εκπαιδευτική σειρά
«Γνωρίζω τη γενέτειρά μου» αποτελεί ένα νέο,
πρωτοποριακό προϊόν των Εκδόσεων ΟΡΑΜΑ. Πρόκειται για μία σειρά από
σχολικούς άτλαντες όλων των νομών – περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας
που σκοπό έχει, μέσα από τους ποικίλους θεματικούς χάρτες και τα
ευανάγνωστα κείμενα, να ταξιδέψει τα παιδιά στις ομορφιές του τόπου τους.
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