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ΗΞΖΠΕΞΖΑ ΓΝΖΘΜΓΕΟ ΘΓΙΑΠΜΟ 

Η γειηνίαζη με ηην παπαλία ηος Αλίμος 

 Το ενδιαθέπον ηυν παιδιών και η αγάπη 

ηοςρ για ηη θάλαζζα 

Η ανάγκη εςαιζθηηοποίηζηρ ηηρ νέαρ 

γενιάρ απένανηι ζηα πεπιβαλλονηικά 

πποβλήμαηα και η ανάγκη δημιοςπγίαρ 

ενεπγών πολιηών 



1. ΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ ΠΑΛΖΔΓΡΓΖ ΙΓ 
ΠΜΚ ΝΓΞΟΓΑ (Α’ ΠΑΛΕ) 

 
2. ΟΠΜΡ  ΓΖΑΘΜΡ ΠΑ ΒΜΠΟΑΘΑΗΖΑ 

(Γ΄ΠΑΛΕ) 
  
 

   ΚΟΠΟ:  
 ΝΑ ΓΝΩΡΙΟΤΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ ΣΗΝ  
ΑΛΛΗΛΓΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ  ΑΝΘΡΩΠΟΓΓΝΟΤ ΜΓ 

ΣΟ  ΘΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΡΑΚΣΙΟ 
ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 

  ΤΙΟΘΓΣΗΟΤΝ ΦΙΛΙΚΓ ΤΜΠΓΡΙΦΟΡΓ 
 

Διάπκεια: Ιανοςάπιορ – Ιούνιορ  2014 



ΟΠΜΜΖ 

 Γμτζηικξί: Κα γκςνίζμοκ μη μαζεηέξ ημ 
ζαιάζζημ θαη πανάθηημ πενηβάιιμκ ηεξ πενημπήξ 
μαξ, ηηξ επηδνάζεηξ ημο ακζνςπμγεκμύξ 
πενηβάιιμκημξ θαη ηηξ απεηιέξ πμο πνμένπμκηαη 
από αοηό. 

 Δενιξηήητμ: Κα δεμημονγήζμοκ θιίμα 
ζοκενγαζίαξ θαη μμαδηθμύ πκεύμαημξ, κα 
ενεοκμύκ, κα παναηενμύκ, κα ακηιμύκ 
πιενμθμνίεξ, κα ηηξ επελενγάδμκηαη, κα ηηξ 
ζοκζέημοκ θαη κα ηηξ πανμοζηάδμοκ. 

 Ανιώμ-ηάζετμ: Κα ακηηιεθζμύκ ηεκ αλία ημο 
ζαιάζζημο θαη πανάθηημο πενηβάιιμκημξ θαη κα 
παγηώζμοκ ζομπενηθμνέξ ζεηηθέξ πνμξ αοηό. 
 

 



ΑΝΑΛΤΗ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟΤ-  
 ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 1. Γμτοιμία με ηξ θαλάζζιξ και παοάκηιξ ξικξζύζηημα 
και ηα απειλξύμεμα είδη με ειζήγηζη, Ρ.Ρ., αμάγμτζη 
κειμέμτμ κ.α. 

 2. Αμθοώπιμεπ δοαζηηοιόηηηεπ : 
 (επαγγέλμαηα-σρςαγτγία-βιξμηςαμίεπ-εμηαηικέπ 

καλλιέογειεπ-ξικιζηική αμάπηρνη) 
 3.Ρύπαμζη από ηη βιξμηςαμία, ηη γετογία, ηα αζηικά 

λύμαηα, ηη μαρπηγική δοαζηηοιόηηηα, από ηη 
λειηξρογία, ζρμηήοηζη και επιζκερή ητμ πλξίτμ και 
ηη μόλρμζη από βξθοξλύμαηα. 

 4. Τπεοαλίερζη (μηςαμόηοαηεπ, καηαζηοξθή 
Πξζειδτμίαπ, αθοόδιςηα, παοάμξμη αλιεία, 
δρμαμίηεπ, σαοξμηξύθεκξ. 

 



ΙΓΘΜΔΜΘΜΓΖΑ ΡΘΜΝΜΖΕΟΕΟ 

 Οπέδημ ενγαζίαξ 
 Γπίιοζε πνμβιήμαημξ 
 Ιειέηε πεδίμο 
 Οοκέκηεολε 
 Γνςηεμαημιόγημ 
 Ναηπκίδη νόιςκ 
 Οοκενγαζία με ημκ οπεύζοκμ Νεν, Αγςγήξ 
 θαη με πενηβαιιμκηηθέξ μνγακώζεηξ θαη θμνείξ 

(ΓΘΗΓΘΓ, ΑΞΓΘΩΚ, HELMEPA) 



ΔΖΑΡΟΕ ΟΓ ΜΘΑ ΠΑ ΙΑΘΕΙΑΠΑ 

ΣΟ ΥΟΛΓΙΟ 

 ΣΑΞΙΔΓΤΓΙ 

ΜΓ 

 ΣΟΝ ΠΓΡΓΑ 

(Α΄ηάνη) 

Γιώζζα, 

ιμγμηεπκία 

Γηθαζηηθά 

Ιμοζηθή 

Ιειέηε 

Νενηβ. 

Θεαηνηθή 

αγςγή 

Νιενμθμνηθή 



ΔΖΑΡΟΕ ΟΓ ΜΘΑ ΠΑ ΙΑΘΕΙΑΠΑ 

ΣΟΤ ΓΙΑΛΟΤ 

ΣΑ 

ΒΟΣΑΛΑΚΙΑ 

(Γ’ ηάνη) 

Γιώζζα, 

ιμγμηεπκία 

Γηθαζηηθά 

Ιμοζηθή 

Γεςγναθία 

Θεαηνηθή 

αγςγή 

Νιενμθμνηθή 



Α΄ ηάλε: 
Γιώζζα, 

ιμγμηεπκία 

Μη μαζεηέξ 
δηάβαζακ 
παναμύζηα θαη 
πιενμθμνίεξ γηα 
ηε ζάιαζζα 



Έγναρακ 
παναμύζηα, 

 



 





Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ 
 



Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ 



Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ 



Ιειέηε 
Νενηβάιιμκημξ 



Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ 

 



Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ 



Ιμοζηθή 

 Πναγμύδεζακ ηναγμύδηα γηα ηε ζάιαζζα  ηςκ 
Ιάκμο αηδεδάθε ,Κίθμο Γθάηζμο, Μδοζζέα 
Γιύηε 

 

 



 
Γηθαζηηθά: 

Γηθμκμγνάθεζακ ηα παναμύζηα ημοξ, 
 



Γηθαζηηθά 

• ζπεδίαζακ ράνηα θαη άιια πιάζμαηα ημο βοζμύ θαη 
έθακακ μμαδηθά ένγα δςγναθηθήξ θαη θμιάδ 

 



Γηθαζηηθά 

 



Δηαθόζμεζακ ημ πώνμ οπμδμπήξ ημο 
ζπμιείμο με ζαιαζζηκά ζέμαηα 

 



Γηθαζηηθά 

 έθηιαξαν ηπιζδιάζηαηο βςθό, 

 



Γηθαζηηθά 
δςγνάθηζακ ζαιαζζηκέξ εηθόκεξ 



Γηθαζηηθά, με ηε ζοκενγαζία ηεξ 
δαζθάιαξ ημοξ 



Θεαηνηθή αγςγή 

Έπαηλακ παηπκίδηα νόιςκ θαη 
δναμαημπμίεζακ παναμύζηα πμο έγναρακ 



 



Νιενμθμνηθή 

 Γίδακ βίκηεμ ζημ youtube ζπεηηθά με  

 1:  ηε ζαιάζζηα πειώκα  

 2:  ηα ιηβάδηα πμζεηδςκίαξ 

 3: ηηξ μεπακόηναηεξ 

 4: ηα αθνόδηπηα 



Γπίζθερε ζημ πεδίμ Α΄+ Γ΄ηάλε 

Γπηζθεθζήθαμε  ηεκ παναιία Αιίμμο  
(θμκηά ζηεκ εθβμιή ημο νέμαημξ 

Γενμοιάκμο)  
εκεμενςζήθαμε  

από ημκ οπεύζοκμ Ν.Α. θμ 
Οηεθακόπμοιμ γηα ηα ηδηαίηενα 
παναθηενηζηηθά ηεξ πενημπήξ  
θαη γηα ηα πνμβιήμαηα πμο 
δεμημονγμύκηαη από ηεκ ακζνώπηκε 
δναζηενηόηεηα.  





θαζανηζμόξ ηεξ αθηήξ 

 



 



Οημο γηαιμύ ηα βμηζαιάθηα 
(Γ΄ηάλε) 



θαηαγναθή ηςκ νύπςκ 

 Από ηι ςλικό ήηαν θηιαγμένα; 

 Σε ηι ποζόηηηα; 

 Από πού  πποέπσονηαν; 

 Τι επιπηώζειρ μποπούν να έσοςν; 

 



θαζανηζμόξ ηεξ αθηήξ 

 



ημπμζέηεζε πηκαθίδςκ με ζοκζήμαηα 

 



 



Επίζκετη ζηη HELMEPA 

 



Επίζκετη ζηη HELMEPA 

 



Εικονική «πεηπελαιοκηλίδα» 

 

Φώημ ανπείμο 



 

Γίδε πιμίςκ 
 



Γίδε πιμίςκ 



Γίδε πιμίςκ 





Θαιαζζηκά επαγγέιμαηα 



Θαιαζζηκά επαγγέιμαηα 



Θαιαζζηκά επαγγέιμαηα 



Δύηηρ ζηο βςθό 



Δημιοςπγία κόμικ «Καθαπέρ παπαλίερ» 

 



Δημιοςπγία κόμικ «Καθαπέρ 

παπαλίερ» 
 



Κίνδςνοι-ζςνέπειερ-λύζειρ 

 



ΑΛΛΓ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ ΣΗΝ 
ΣΑΞΗ Γ ΟΜΑΔΓ 

 ΔΩΓΞΑΦΖΗΕ ΙΓ ΘΓΙΑΠΑ ΑΝΜ ΠΕ ΘΑΘΑΟΟΑ 
 ΝΞΜΒΘΕΙΑΠΑ ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΩΚ 
 ΟΠΑΡΞΜΘΓΛΜ ΠΕΟ ΘΑΘΑΟΟΑΟ 
 ΗΞΡΝΠΜΘΓΛΜ ΙΓ ΠΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΠΜΡ 

ΘΑΘΑΟΟΖΜΡ ΜΖΗΜΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ 
 ΑΗΞΜΟΠΖΖΔΓΟ 
  ΓΡΞΓΟΕ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΩΚ ΟΠΜ ΔΖΑΔΖΗΠΡΜ 

ΗΑΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ Ξ.Ξ. ΙΓ ΔΩΑ, ΦΡΠΑ, ΟΗΑΦΕ 
ΗΑΖ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΟΓΠΖΗΓΟ ΙΓ ΠΕ 
ΘΑΘΑΟΟΑ(Γ΄ΠΑΛΕ) 
 

 



 


