
11οο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



Συμμετέχουν:
-Βιργινία (δασκάλα)
-Ναταλία
-Αντέλα
-Μαρίνα Γάλι
-Μαρίνα Κουγιά
-Αλεξάνδρα
-Τζοτί
-Σταυρούλα
-Στέλλα
-Αλέξανδρος
-∆ημήτρης
-Μανώλης
-Παναγιώτης



……ΑυτοίΑυτοί είμαστεείμαστε!!!!!!



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

-Η θάλασσα είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ζωή και
τον πολιτισμό του λαού μας.
-Είναι παράγοντας διαμόρφωσης του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
-Είναι κομμάτι του Περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.
-Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το θέμα λόγω άμεσων εμπειριών.
-Το θέμα είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά.
-Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης και μόλυνσης των
παράκτιων οικοσυστημάτων καθώς και αλλοίωσης του φυσικού
τοπίου που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της ζωής.
-Υπάρχουν πολλές δυνατότητες σύνδεσης με το αναλυτικό
πρόγραμμα του σχολείου.
-Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηριχθεί από εκπαιδευτικούς, 
επιστημονικούς και άλλους φορείς.(Κέντρα, ΕΛΚΕΘΕ, ΥΕΝ, ΜΚΟ)



ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
-Να γνωρίσουν τα παιδιά το περιβάλλον της περιοχής του
σχολείου.
-Να γνωρίσουν τα παιδιά τη δομή και τη λειτουργία του
παράκτιου οικοσυστήματος.
-Να κατανοήσουν τη θάλασσα ως συντελεστή της οικονομικής
ανάπτυξης, της κοινωνικής εξέλιξης και του πολιτισμού του
τόπου τους.
-Να εντοπίσουν προβλήματα στην παράκτια περιοχή και να
ευαισθητοποιηθούν.
-Να αντιληφθούν τα λάθη που έγιναν στη διαχείριση των
παράκτιων οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις τους στην
οικολογική ισορροπία και στην ποιότητα της ζωής
-Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της σωστής διαχείρισης
των παράκτιων οικοσυστημάτων και να αναπτύξουν θετικές
στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για την προστασία του.



ΒΗΜΑΤΑΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-Συζητήσεις με τους συναδέλφους και τους μαθητές για το
σχεδιασμό πλάνου εργασίας
-Συνάντηση με τον Υπεύθυνο Π.Ε. της ∆/νσης μας για να τον
ενημερώσουμε και να μας συμβουλεύσει.
-Επικοινωνία με το ΕΛΚΕΘΕ, τη HELMEPA, το ΥΕΝ και το ∆ήμο.
- Υποβολή σχεδίου προγράμματος στον Υπεύθυνο της ∆/νσης για
έγκριση και χρηματοδότηση.
-Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων της
∆/νσης και των ΚΠΕ.
-Ένταξη στο Εθνικό Θεματικό ∆ίκτυο ΘΑΛΑΣΣΑ
-Σχηματισμός ομάδων εργασίας με βάση τους στόχους του
προγράμματος και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
-Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων
-Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού.
-Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα.



ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Μελέτη παράκτιου οικοσυστήματος.
2.Παρουσίαση πολιτιστικού και ιστορικού μέρους, 
αθλητικές δραστηριότητες.

3.Μελέτη των δράσεων του ανθρώπου που επιβαρύνουν
το περιβάλλον.



∆ΡΑΣΕΙΣ

1.Επίσκεψη πεδίου, γενική αποτύπωση της πραγματικότητας
με εικόνα, περιγραφή, μακέτα.

2.∆ύο επισκέψεις πεδίου για τη γνωριμία με το αβιοτικό και
βιοτικό μέρος του οικοσυστήματος (παρατήρηση, αναζήτηση
πληροφοριών, εικαστική έκφραση).

3.Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα. (Γνωριμία με το
Φυσικό Περιβάλλον, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, 
Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή).

4.Παρακολούθηση προγράμματος στο ΚΠΕ Αργυρούπολης.

5.Συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό ∆ίκτυο «Η ΘΑΛΑΣΣΑ».



Το πεδίο μας! Λιμανάκι Αγίου Γεωργίου, Κερατσίνι…



∆ΡΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

6. Εργασία σε ομάδες.
7. Επίσκεψη στο Ελ.Κε.Θ.Ε.
8. Οι ομάδες παρουσίασαν τη δουλειά τους σε ολομέλεια.
9. Κάναμε το πείραμα με το νερό και το λάδι…

Η λύση: σταθμοί βιολογικού καθαρισμού.
10. Τώρα σχεδιάζουμε εκδήλωση για τη σχολική κοινότητα

και περιληπτική έκδοση για διάχυση.



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

1.Μελέτη πεδίου – Ακτή:Βρώμικη και καθαρή

2.ΚΠΕ ∆ραπετσώνας (πρόγραμμα)

3.Ναυτικό Μουσείο Πειραιά

4.Ελ.Κε.Θε.

5.Λιμάνι Περάματος, παροπλισμένα πλοία

6.Λιμάνι, Ιχθυαγορά

7.Πλοίο

8.Έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στη θάλασσα



Επισκεφτήκαμε τα
παροπλισμένα πλοία στο
Πέραμα…

Είδαμε πώς αργοπεθαίνουν
τα καράβια και
αναλογιστήκαμε πόσες
ιστορίες από τα ταξίδια
τους θα μας έλεγαν, αν
μπορούσαν να μιλήσουν…



ΑΚΤΗΑΚΤΗ

Είδος παραλίας – οικιστική ανάπτυξη – βιομηχανική
ανάπτυξη

Καθαρή
Καταγραφή θαλάσσιας πανίδας στη θάλασσα και

στην παραλία.

Βρώμικη
Είδη σκουπιδιών, μέτρηση καθαρότητας.



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ιχθυαγοράιχθυαγορά

Είδαμε και ξεχωρίσαμε τα αλιεύματα: 
τσιπούρα, κολιός, γάβρος, σαρδέλα, αθερίνα, 
χταπόδι, καλαμάρι, σκορπιός, καραβίδα, γαρίδα.
Πήραμε συνέντευξη από έναν ψαρά.
Μάθαμε για τους τρόπους αλιείας.
Μάθαμε ποια είδη αλιευμάτων ζουν στο

Σαρωνικό κόλπο.



ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΤΗΣΑΚΤΗΣ

Ορίζουμε απόσταση 100 μέτρων κατά μήκος της
ακτογραμμής και καταγράφουμε τα στερεά απορρίμματα
που βλέπουμε σε πλάτος 3 μέτρων αριστερά και δεξιά
της γραμμής που ορίσαμε.

(ΚΠΕ Αργυρούπολης, ∆ίκτυο «ΘΑΛΑΣΣΑ»)



Αντικείμενα Ποσότητα Χρόνος
αποικοδόμ.

Πλαστικό 450 χρόνια

Σίδερο 100 χρόνια

Αλουμίνιο 250 χρόνια

Χαρτί Λίγες εβδ.

Ξύλο Μερικοί μήν.

Γυαλί Άγνωστο

Άλλο

(ΚΠΕ Αργυρούπολης, ∆ίκτυο «ΘΑΛΑΣΣΑ»)



ΘΑΛΑΣΣΙΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΡΥΠΑΝΣΗ

Η θάλασσα είναι αποδέκτης πολλών
οχλήσεων. Παίζει κυρίαρχο ρόλο στην
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Το 70% του ελληνικού πληθυσμού, το
80% της βιομηχανίας, το 90% του τουρισμού, 
είναι συγκεντρωμένα στην παράκτια ζώνη.

Ως συνέπεια έχουμε:



Υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα ξενοδοχεία, 
τις παραθεριστικές κατοικίες, τη μηχανοκίνητη
αναψυχή, τα παράκτια τεχνικά έργα και τις
υδατοκαλλιέργειες.
Ρύπανση των θαλασσών από το πετρέλαιο των πλοίων

και τα απόβλητα των πόλεων και των τουριστικών
μονάδων.
∆ιάβρωση των ακτών και παρέμβαση/παρεμπόδιση

των φυσικών διεργασιών της ακτής από την κατασκευή
τουριστικής υποδομής (μαρίνες, κυματοθραύστες).
Αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος από την άναρχη

δόμηση.
Ευτροφισμός εξ αιτίας των γεωργικών λιπασμάτων

που καταλήγουν στη θάλασσα.



ΣύνδεσηΣύνδεση μεμε τοτο αναλυτικόαναλυτικό πρόγραμμαπρόγραμμα

Γλώσσα: Παροιμίες, γλωσσοδέτες, ποιήματα, συζήτηση
για το πρόβλημα της ρύπανσης, λογοτεχνία: «Ο
Γατοβουτηχτής», «Το αλφαβητάρι της θάλασσας».
Μαθηματικά: Ταξινομήσεις, συγκρίσεις μεγεθών και
ποσοτήτων, ομαδοποιήσεις, επιτραπέζιο παιχνίδι
«Φιδάκι», παιχνίδι μνήμης με φωτογραφίες από τη
θάλασσα.
Φυσικές επιστήμες: Επίπλευση-βύθιση, πειράματα: 
διαφορά άνωσης μεταξύ αλμυρού και γλυκού νερού
(συνεργασία με μεγαλύτερες βαθμίδες), ο κύκλος του
νερού.Τροφική αλυσίδα.  



Ιστορία: Τύποι καραβιών παλαιών και σύγχρονων, 
επίσκεψη στην τάξη ενός παππού για να μας διηγηθεί
ιστορίες από τη θάλασσα.
Αισθητική αγωγή: Κατασκευή μακέτας – Μόμπιλ, 
θεατρική έκφραση: «Ο κύκλος του Νερού».
Μουσική: Τραγούδια για τη θάλασσα, πρωτογενείς ήχοι
(ηχογράφηση).
Φυσική αγωγή: Μίμηση κινήσεων, ρυθμικά παιχνίδια.
Μυθολογία: Ο θεός Ποσειδώνας, Οδύσσεια, η
Γοργόνα, το αθάνατο νερό.



Γεωγραφία: Επίσκεψη στο πεδίο.           
∆ραστηριότητες:

1.Συλλογή διαφόρων υλικών
2.Καταγραφή ήχων
3.Φωτογράφιση γλάρων και καραβιών
4.Προσανατολισμός στο χάρτη
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφίες από παραλίες, από
λιμάνια (παλιά και τώρα), χάρτης του Πειραιά.



(ΚΠΕ Αργυρούπολης, ∆ίκτυο «ΘΑΛΑΣΣΑ»)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

1.Κατάσταση θάλασσας ήρεμη………………. 
κυματώδης……………

πολύ κυματώδης…………………
2.Χρώμα νερού ………………………………………………………………….
3.Θερμοκρασία νερού ……………………………………………………….
4.∆ιαλυμένο στο νερό Οξυγόνο
α) Έλλειψη…………mg/l  β)Περίσσεια…………mg/l
5.pH……………………………………………………………………….
6.Άλλες χημικές αναλύσεις σε mg/l
NH4+ NO2- PO4 3-



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα παιδιά απάντησαν σε ερωτηματολόγιο, που

δομήθηκε με βάση τους στόχους τον Οκτώβριο.
Στο ίδιο ερωτηματολόγιο θα απαντήσουν και

το Μάιο.
Έκαναν ελεύθερη έκθεση ζωγραφικής.
Έπαιξαν παιχνίδι ρόλων που έφτιαξαν τα ίδια

και θα το παρουσιάσουμε στην τελετή λήξης του
σχολικού έτους.



Είπαν:
Τα πλοία να μη ρίχνουν στη θάλασσα σεντινόνερα και

πετρέλαιο.
Τα ξενοδοχεία να σκεφτούν τι σημαίνει η θάλασσα για

τον τουρισμό.
Να μην αφήνουμε σκουπίδια στην ακτή.
Να μη ρίχνουμε σκουπίδια στη θάλασσα.
Τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες να μη ρυπαίνουν τη

θάλασσα με τα απόβλητα.
Να μη γίνεται ψάρεμα με δυναμίτιδα.
Να μην ψαρεύεται ο γόνος.



Επειδή αγαπάμε τη Γη ………Το σπίτι μας!


