
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Σχέδιο Εργασίας
με θέμα:«ΘΑΛΑΣΣΑ»

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)

Υπεύθυνες δασκάλες:
Τάπα Σοφία
Σαραλιώτη Έφη



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις
δασκάλες της πέμπτης τάξης και τους μαθητές. Τα κριτήρια επιλογής του
θέματος ήταν:
Η επιτυχία του περσινού περιβαλλοντικού προγράμματος «το σποράκι της γης»
Η θέση του σχολείου μας στο Λαγονήσι
Η βιωματική, αισθητική, ιστορική, περιβαλλοντική διάσταση
του συγκεκριμένου θέματος το οποίο είναι οικείο σε όλους μας.
Η γοητεία που ασκεί η θάλασσα και ο πλούτος της στα παιδιά.
Η ρύπανση των ακτών και η μείωση της θαλάσσιας πανίδας από την
ανθρώπινη παρέμβαση.



ΣΚΟΠΟΣ

Το θέμα μας αποσκοπεί στο να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και να
κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα, τα προβλήματα που
έχει προκαλέσει η ανθρώπινη δραστηριότητα στα παράλια και τις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν προκειμένου να διατηρηθεί ο θαλάσσιος φυσικός πλούτος, 
ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συνεχίσει να ζει κοντά στη θάλασσα και
να αξιοποιεί τους πόρους της. 
Το θέμα λειτούργησε σαν μέσο κοινωνικοποίησης για τα παιδιά με την
εργασία σε ομάδες.
Το θέμα ικανοποίησε την ατομική τους δράση.



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί:

Ανάπτυξη της ικανότητας για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση του φυσικού
κόσμου.

Κατανόηση της αναγκαιότητας συμμετοχής όλων των πολιτών στην
προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι μαθητές να εργαστούν ομαδικά και να συλλέξουν στοιχεία για τη θάλασσα
με ποικίλους τρόπους.
Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τους μύθους
και τις παραδόσεις του τόπου μας.
Να ερευνήσουν και να κατανοήσουν την ποικιλία της θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας του οικοσυστήματος και του πολιτισμού του νησιού μας.
Να κατανοήσουν την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό
περιβάλλον.



Συναισθηματικοί:

Ανάπτυξη συλλογικών μορφών δράσης. 
Καλλιέργεια αλληλεγγύης και συνεργασίας μέσα από τη δυναμική της ομάδας.
Βιωματική προσέγγιση του θέματος.
Να βιώσουν οι μαθητές τη χαρά της δημιουργίας.
Να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις και δράσεις με σεβασμό
στο περιβάλλον.



Ψυχοκινητικοί:

Εμπλοκή των μαθητών στον εθελοντικό καθαρισμό των ακτών.

Έκφραση με, κατασκευές, ζωγραφική, σχεδιασμό αφισών.

Άσκηση έρευνας πεδίου.

Να ερευνήσουν και να κατανοήσουν την ποικιλία της θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας του οικοσυστήματος και του πολιτισμού του νησιού μας.
Παρουσίαση προγράμματος στην σχολική κοινότητα.



Το βιβλίο μας…



ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η φάση: Προβληματισμός
• Επιλογή θέματος στο οποίο θα κινηθεί το project.

• Συζήτηση στις τάξεις με τους μαθητές.
• Προτάσεις από τους μαθητές σχετικά με το πεδίο θέματα.



2η Φάση: Σχεδιασμός του Project.
• • Συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριακού υλικού από βιβλία,διαδίκτυο.
• Εντοπισμός καταγραφή και χωρισμός των δραστηριοτήτων σε έρευνες πηγών, 
έρευνες πεδίου, κατασκευές και παιχνίδια-εκδηλώσεις.
• Οργάνωση των ομάδων κατά τάξη και ανάληψη δραστηριοτήτων από κάθε μια
.



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
2.Συλλογή πληροφοριών
για παράκτιες περιοχές
και παραλίες

Διακτινισμός σε σχέση με τους γνωστικούς τομείς τους οποίους
εξυπηρετεί το project :

ΓΛΩΣΣΑ
3.Καλλιέργεια του γραπτού και προφορικού
λόγου μέσα από:
Λογοτεχνική δράση (δημιουργία παραμυθιών, 
εντύπων)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
5.Ζωγραφική
.Κατασκευές (μακέτα).

ΙΣΤΟΡΙΑ
4.Συλλογή πληροφοριών από
τη μυθολογία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΓΗ
1.Ευαισθητοποίηση για
το φυσικό περιβάλλον και

κυρίως τη θάλασσα.
.



3η φάση: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων.

1. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πηγών:

• Συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριακού υλικού από
βιβλία της βιβλιοθήκης του σχολείου, περιοδικά, διαδίκτυο

• Συλλογή από βιβλία των μαθητών



2. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πεδίου:

•Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. 
Αργυρούπολης

•Επίσκεψη στο Σχολείο δυτών παρουσίαση στους μαθητές του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Βυθός»

•Καθαρισμός παραλίας (Πεύκο)





3. Δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές ,δημιουργίες μαθητών.

Κατασκευές

Ζωγραφική









Γράψαμε κείμενα:Γράψαμε κείμενα: Δικές μας ιστορίεςΔικές μας ιστορίες

Ποσειδώνας

Αμυμώνη

Νεράιδες

Σειρήνες

Για τις αγαπημένες
παραλίες

«Οι νεράιδες και το
παιδί του ψαρά»

«Ο Γκλουπ ο ξιφίας»

«ΟΜικρός ψαράς και
το δελφίνι»

«Ο αστερίας»

4. Δραστηριότητες που αφορούν το γραπτό λόγο





ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Δημιουργία εντύπου-βιβλίου από το οποίο
παρουσιάσθηκαν αποσπάσματα και σε άλλες τάξεις του
σχολείου.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο τέλος του προγράμματος.(προφορικά με
συζήτηση)
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