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Οδηγοί του θαλασσόλυκου

Πέννι – Γιώτα – Κατερίνα – Γιώργος – Νίκος - Θάνος



Θάλασσα - Χρήσεις
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ



Θάλασσα - Χρήσεις

Επιδιώκεται η επίτευξη στόχων που σχετίζονται με γνώσεις, 

αξίες και δεξιότητες, όπως εντοπίζονται στο κείμενο της 

Διακήρυξης της Τιφλίδας.



Να εκτιμήσουν σφαιρικά και διαχρονικά την αξία 
του παράκτιου οικοσυστήματος ως φυσικού 
πόρου, με αναφορές στην αλιεία, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την αναψυχή.

Θάλασσα - Χρήσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (1/4) 

1. Καταιγισμός ιδεών, ομαδοποίηση, εννοιολογικός χάρτης

2. Ιστορική αναδρομή και σύγκριση μέσω ιστοριογραμμής



Να αναπτύξουν τις οικονομικές και ηθικές αξίες, που θα 

αποτελέσουν τη βάση ενός αυτοελέγχου, προκειμένου  να 

διαμορφωθούν συμπεριφορές που συμβάλλουν στην 

προστασία και την αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος (νόμιμη - πειρατική αλιεία, μέγεθος 

ψαριών, μάτι διχτιού).

Θάλασσα - Χρήσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2/4) 

1. Ανάλυση κειμένων (διεθνής, ευρωπαϊκή και ελληνική 

νομοθεσία, κοινές υπουργικές αποφάσεις)

2. Βίντεο με συνεντεύξεις από αλιείς όπου προκύπτει κατά 

πόσο τηρούνται οι νόμοι



Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής 
ταξινόμησης και αξιολόγησης δεδομένων.

Θάλασσα - Χρήσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (3/4) 

Επίσκεψη στο ψαράδικο της γειτονιάς με φύλλο εργασίας 

(μήκος – χρώμα – είδος πτερυγίων), φύλλο 

συνέντευξης  και κλείδα αναγνώρισης ψαριών



Θάλασσα - Χρήσεις

Να αποκτήσουν ερεθίσματα τέτοια που θα 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της 
κριτικής συνειδητοποίησης, απαραίτητο βήμα για το 
μετασχηματισμό αντιλήψεων, στάσεων και 
συμπεριφορών της σχολικής κοινότητας και της 
τοπικής κοινωνίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (4/4) 

1. Αρθογραφία στη σχολική εφημερίδα, στο σχολικό blog, 

διαγωνισμός αφίσας, ενημέρωση των άλλων μαθητών –

γονέων – καθηγητών

2. Επιστολή στο σύλλογο αλιέων της περιοχής και αποστολή 

σχετικού ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση και 

ανατροφοδότηση

3. Διοργάνωση ημερίδας στο σχολείο με συμμετέχοντες 

όλους τους τοπικούς φορείς



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
• Σύνδεσμος αλιέων περιοχής

• Ψαράδικο

• ΜΚΟ π.χ. WWF-Ελλάς (Παγκόσμιο Ταμείο για 
τη Φύση) «Άφησε το γόνο να γίνει γονιός», 
ΔΕΛΦΙΣ- Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Προστασίας Δελφινιών και Φαλαινών

• ΚΠΕ Αργυρούπολης – Δίκτυο Θάλασσα

Θάλασσα - Χρήσεις



Η Θάλασσα

«Συνέπειες της χρήσης της θάλασσας»



Α. Υποθέματα

• Ρύπανση – μόλυνση 

(καταστροφή χλωρίδας – πανίδας / υποβάθμιση 
ακτών / εκφυλιστικές παρεμβάσεις)

• Απόβλητα 

(δραστηριότητες του ανθρώπου – τουρισμός)

• Υπεραλίευση

• Πνιγμοί – ατυχήματα 

• Οικονομικές συνέπειες



Β. Παιδαγωγικοί Στόχοι

• Γνωστικοί : να μάθουν πώς οι δραστηριότητες 
του ανθρώπου καταστρέφουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον

• Κοινωνικοί : να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 
περιβαλλοντικά θέματα

• Ψυχοκινητικοί : διερεύνηση μέσω παιχνιδιού 
ρόλων και τραγουδιού



Γ. Μεθοδολογία - Συνεργασίες

• Project (χωρισμός σε ομάδες)

• Φύλλα εργασίας – αναζήτηση πληροφοριών στο 
internet

• Συνέντευξη

• Παιχνίδι ρόλων

• Τραγούδι

• Βιωματική προσέγγιση θέματος (παρακολούθηση 
προγράμματος «θάλασσα» στο ΚΠΕ Αργυρούπολης)

• ΕΛΚΕΘΕ (επιστημονική προσέγγιση – συνέντευξη)



Δ. Πεδία σύνδεσης με τα 
προγράμματα σπουδών

Σε μαθητές Γυμνασίου

-γεωγραφία (παράκτιο)
-βιολογία (ρύπανση – θαλάσσιοι οργανισμοί)
-τεχνολογία (αρνητικά)
-λογοτεχνία (κείμενα – ποίηση – τραγούδι)
-μουσική (σύνθεση τραγουδιού)
-ξένες γλώσσες (ορολογία)
-πληροφορική (έρευνα διαδίκτυο – σύνθεση εργασίας)
-καλλιτεχνικά (δημιουργία αφίσας –ζωγραφική –κολάζ)



ΚΠΕ   ΑΡΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΘΑΛΑΣΣΑ



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

 Τα τραγούδια της θάλασσας

 Χοροί θαλασσινοί – βουνίσιοι

 Επαγγέλματα της θάλασσας

 Διαφορές νοοτροπίας θαλασσινών -
ορεσίβιων



ΣΤΟΧΟΙ

 Να αντιστοιχίσουν μουσικά ακούσματα και 
χορούς με τον τόπο προέλευσής τους

 Να αναγνωρίσουν τις διαφορές στη στάση 
ζωής

 Να επιλέξουν επάγγελμα ανάλογα με τις 
ικανότητες και τις ανάγκες 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Μέθοδος project 

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

 Παιχνίδια ρόλων μεταξή ορεσίβιων-
θαλασσινών

 Συνεργασία με φορείς (δήμος, 
πανεπιστημιακές σχολές )

 Επισκέψεις σε χορευτικούς συλλόγους , 
Ναυτικό  Γυμνάσιο-Λύκειο, Λαογραφικό 
Μουσείο 



ΠΕΔΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 Γεωγραφία

 Γυμναστική

 Μουσική

 Μαθηματικά

 Ιστορία

 Οικιακή Οικονομία

 Λογοτεχνία



Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα δεις να σου 
απομένει μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.

Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις 

Οδυσσέας Ελύτης



“Τζιβαέρι”

 Θοδωρής

 Νίκος

 Κώστας

 Βασιλική





ΥΔΑΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ



Υποθέματα

Α.Υδάτινοι δίοδοι-διασύνδεση με τα σύνορα της 
χώρας(ποτάμια,νησιά,λιμάνια…)

Β.Αιτίες-ιστορική αναδρομή(χώρα 
προέλευσης,χώρα σταθμός,χώρα προορισμού)

Γ. Αποτελέσματα -Επιπτώσεις:

• Από την επιλογή υδάτινων μονοπατιών

• Στα παράλια 

• Οικονομική ύφεση στις χώρες σταθμούς

• Επιβάρυνση περιβάλλοντος

• Επιβάρυνση στο εθνικό συστημα υγείας

• Δημοσιονομικό  κόστος 



Στόχοι

 Γνωστικοί

Ψυχοκινητικοί-

Κοινωνικοί-Συναισθηματικοί



ΜΕΘΟΔΟΙ
Διαδίκτυο

Δημιουργία κολάζ

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Επισκέψεις

Περάσματα: ένα παιχνίδι προσομοίωσης 

https://www.youtube.com/watch?v=0kJ10X

wraqA

https://www.youtube.com/watch?v=0kJ10XwraqA


Συνεργασία με φορείς

• Διεθνή αμνηστία

• Μ.Κ.Ο.

• Τοπικοί φορείς



Πεδία σύνδεσης με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα

• Ιστορία

• Γεωγραφία

• Λογοτεχνία

• Κ.Π.Α.-Κοινωνιολογία

• Θρησκευτικά

• Πληροφορική/Τεχνολογία

• Αισθητική Αγωγή



Προτάσεις

• Ενημέρωση στις χώρες αφετηρίας από Ο.Η.Ε.

• Οικονομική ενίσχυση της πρώτης χώρας υποδοχής

• Δημιουργία προδιαγραφών για υποδοχή

• Σωστή διαχείριση κατανομής στις χώρες

• Συνεργασία με Μ.Κ.Ο.

• Αυστηρή νομοθεσία για τους δουλέμπορους



Παιδαγωγικό Εργαστήριο

Πέντε διαφορετικά επίπεδα: 

•Πίσω

•1η ακτή

•Πέρασμα

•2η ακτή

•Μπροστά 

Αναφορές στο χώρο και στο χρόνο για το 
καθένα – περιγραφή (λέξεις, σχήματα, εικόνες 
κ.λ.π.)



AKTH

AKTH

Πέρασμα

Πίσω

Μπροστά

Ακτή

Ακτή










