
 
 

Ημερίδα με θέμα: «ΠΕ για τη 
Θάλασσα»  

 
 Ανδριοπούλου Αργυρώ (ΕΛΚΕΘΕ) 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ -ΣΤΟΧΟΙ 

 
• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Μονάδας Εκπαίδευση ξεκίνησαν το 1995 με τη διοργάνωση 

διαλέξεων και εκδηλώσεων για το κοινό και τους νέους. Μετά το 2000 εντατικοποιήθηκαν ενώ από το 
2001 λειτουργεί η Μονάδα Εκπαίδευσης (ΜΕ) με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία 
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σεμινάρια για φοιτητές και καθηγητές, θερινές 
διαλέξεις, ημερίδες κ.λπ. 

 
      Κάθε χρόνο η Μονάδα Εκπαίδευσης δέχεται περίπου 2.000 μαθητές. 

 
• Η ΜΕ δημιουργήθηκε και στηρίζεται από εθελοντές εργαζόμενους στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οι οποίοι, 

παράλληλα με τις ερευνητικές ή διοικητικές δραστηριότητές τους, επιθυμούν να μεταδώσουν τις 
γνώσεις και την αγάπη τους για το υδάτινο περιβάλλον στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
 

• Οι στόχοι συνιστώνται στη : 
 

 διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της γνώσης πάνω στα υδάτινα οικοσυστήματα στην 
κατανόηση των διεργασιών που ελέγχουν τη ζωή στη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια. 
 

 Προετοιμασία – έμπνευση των αυριανών επιστημόνων, σημερινών μαθητών, με την ανάδειξη 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων, με επαγγελματικό προσανατολισμό 
 

 Συμβολή στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Κέντρου μέσω δράσεων για το ευρύ 
κοινό 

 



Διάφορες δραστηριότητες (παρελθοντικές έως σήμερα.....) 
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κατά τη διάρκεια των 
οποίων μαθητές και δάσκαλοι επισκέπτονται  τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του Κέντρου και παρακολουθούν τις 
διαλέξεις που προγραμματίζονται για το σκοπό αυτό. 
 
• Διαλέξεις σε σχολεία, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, κυρίως στην Αττική αλλά και στην επαρχία (Ιόνια Νησιά, 

Κρήτη, Δωδεκάνησος). 
 
• Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε προγράμματα σχολικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως επιστημονικοί 

σύμβουλοι. 

 
• Συμμετοχή σε φεστιβάλ έρευνας και τεχνολογίας 

 
• Κρουαζιέρες κατάρτισης στο ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» για μαθητές Λυκείου αλλά και φοιτητών σε 

προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 

• Οργάνωση Εθνικού Διαγωνισμού, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 
του αέρα, της θάλασσας και του εδάφους, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού ECSITE με τίτλο «Sea: Your 
Future». 
 

• Προγράμματα Ευαισθητοποίησης για μαθητές ηλικίας μέχρι 15 ετών. Τα μαθήματα-ασκήσεις έχουν στόχο, μέσα από 
βιωματικές διεργασίες, να καλλιεργήσουν στους μαθητές Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά και Οικολογική 
Συνείδηση. 

 
• Θερινές διαλέξεις για σπουδαστές πανεπιστημιακού επιπέδου, που σκοπό έχουν την εισαγωγή των νέων σε θέματα 

που αφορούν στο θαλάσσιο κόσμο 
 

• Πολλαπλή συμμετοχή στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Research Night, και στο Athens Science Festival  
• Άλλες εκδηλώσεις που αφορούν το ευρύ κοινό 
 



«ΒΡΑΔΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2014 και 2015» 

• Ασκήσεις βιοποικιλότητας - Στερεοσκόπια 

• Διαδραστικό παιχνίδι- Δραματοποίηση 

• Δοκιμή συστήματος ΚΑΤΕΡΙΝΑ- Πειράματα δεξαμενή 

• Δραστικό παιχνίδι πρακτικών αλιείας 

• Εκθεσιακό περίπτερο ΕΛΚΕΘΕ 

 

 





ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2016 



Παρουσίαση βιβλίου - Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 

(2/4/2016) 



Δράσεις για μαθητές 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης !!! 



Θεματικές ενότητες 2015- 2016 

 

 Οι ενότητες, που απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης... 

 

1.  Έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα πάνω στο υδάτινο περιβάλλον, 
2.  Αναφέρονται σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 
• Θαλάσσια βιοποικιλότητα  
• Βιοποικιλότητα ποτάμιων οικοσυστημάτων 
• Αρχές Ιχθυολογίας και αλιευτικές πρακτικές  
• Θαλάσσια Ρύπανση (πλαστικά στους ωκεανούς) 
• Ενάλια Αρχαιολογία  - υποθαλάσσια ηφαίστεια  
• Σεισμολογία  
• Μετρητικά και προγνωστικά συστήματα παρακολούθησης των θαλασσών 
• Κλιματικές αλλαγές 
 
 

3. Παρέχουν την δυνατότητα ημερήσιας απασχόλησης μαθητών 
4. Προβάλουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς 
5. Είναι ειδικά προσαρμοσμένες για ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



      Διάρθρωση επισκέψεων 2015-2016 

 Καλωσόρισμα των μαθητών  

 

 

 Ομιλία (παρουσίαση σχετική με την θεματική ενότητα που θα αναπτυχθεί) 

 

  Βιωματική δράση , δυο εκπαιδευτικές δραστηριότητες(παιχνίδι τύπου pictionary, δραματοποίηση, 
θεατρικό παιχνίδι, εργαστήριο ,hands on /minds on activities κλπ.)  σχετικές με την θεματική ενότητα 
που παρουσιάστηκε, διάρκειας μισής ώρας που θα εναλλάσσονται)  

 

  Ξενάγηση(στο βαθυσκάφος ΘΕΤΙΣ ή παρουσίαση του υποβρύχιου οχήματος super Achilleas και της 
μακέτας του AEGAEO,  καθώς και της  φωτογραφικής έκθεσης στο φουαγιέ της Αμφιτρίτης)  

 

 Δυνατότητα συμμετοχής 40-45 μαθητών /επίσκεψη      

     

 Απασχόληση 3 - 5 συναδέλφων /δράση  

 Διάρκεια επίσκεψης 2,5-3 ώρες  



Εξοπλισμός 

 

• Δύο αίθουσες (Πηνελόπη, Κίρκη, για τις 
εργαστηριακές και βιωματικές 
δραστηριότητες και η αίθουσα Αμφιτρίτη για 
τις παρουσιάσεις) 

 

• Στερεοσκόπια, φορητοί υπολογιστές, οθόνες, 
έντυπο υλικό, φορητά στερεοσκόπια (για 
εξωτερικές δράσεις), κάμερα μικροσκοπίου, 
αναλυτής οξυγόνου, γεωλογική μακέτα για 
μελέτη λεκάνης απορροής, μόνιμα 
παρασκευάσματα μικροσκοπικών 
οργανισμών κ.λπ. 



Facebook Education HCMR  

 
• Που βρίσκει κανείς πληροφορία 

για την Μονάδα Εκπαίδευσης;  
 

• Πως μπορεί να επισκεφτεί ένα 
σχολείο το ΕΛΚΕΘΕ;  

Ιστοσελίδα HCMR   



 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
2015-2016 



          ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Μέσω αυτής της δράσης τα παιδιά 

γνωρίζουν τους παράγοντες που δομούν το 

θαλάσσιο οικοσύστημα. Γίνεται αναφορά 

στις  φυσικοχημικές διεργασίες που γίνονται 

στη θάλασσα και παρουσιάζεται το τροφικό 

πλέγμα σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα με 

την μεγάλη βιοποικιλότητα που το διακρίνει. 

 

Τέλος αναφέρονται οι διάφορες απειλές 

(λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων) και τα 

προβλήματα υποβάθμισης αλλοίωσης και 

σταδιακής καταστροφής του θαλασσίου 

περιβάλλοντος που προκαλούνται ως 

συνέπεια αυτών. 

 

 



 

 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Μέσω αυτής της δράσης τα παιδιά γνωρίζουν 

τον υπέροχο άλλα όχι ιδιαίτερα δημοφιλή 

κόσμο,(μακρόκοσμο και μικρόκοσμο) που 

υπάρχει σε ένα ποτάμιο οικοσύστημα. Γίνεται 

αναφορά στις  φυσικοχημικές διεργασίες που 

γίνονται στο ποτάμι και επηρεάζουν τη ζωή σε 

αυτό, καθώς και στη μεγάλη βιοποικιλότητα 

ζώων και φυτών που συναντώνται στα 

ποτάμια οικοσυστήματα.  

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της 

οικολογικής ποιότητας και την σημασία των 

διαφόρων οργανισμών (βενθικά 

μακροασπονδύλα,ψάρια, κ.α.)  ως δεικτών 

ποιότητας  

 

 



  
 

Κατά τη διάρκεια της δράσης γίνεται προσπάθεια να έρθουν τα 

παιδιά σε επαφή ,(προσαρμοζόμενη σε οποιασδήποτε στάδιο 

εκπαίδευσης) με το τομέα της αλιείας στην Ελλάδα.  

Παρουσιάζεται η αλιευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (π.χ. 

αποθέματα, στόλος, άτομα που ασχολούνται, περιοχές), καθώς 

και η καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων της ελληνικής 

αλιείας (π.χ. υπεραλίευση, έλλειψη δεδομένων, προβλήματα 

ανάμεσα στους ψαράδες), γίνεται αναφορά στις νέες 

κατευθύνσεις της ελληνικής αλιείας (αλιεία στα βαθιά νερά, 

τεχνικοί ύφαλοι, προστατευόμενες περιοχές), καθώς και στις 

συντονισμένες κρατικές προσπάθειες διαχείρισης των  

ιχθυοπληθυσμών στην Ελλάδα, μέσα από τα διαχειριστικά μέτρα 

για την αειφορία της αλιείας.  

Παρουσιάζονται και οι επιπτώσεις των ξενικών ειδών στους 

υπάρχοντες πληθυσμούς διαφόρων ειδών 

Τα παιδιά μαθαίνουν για την εξωτερική και εσωτερική ανατομία 

των θαλασσίων οργανισμών (ψάρια καρκινοειδή, κεφαλόποδα) 

τόσο κατά την διάρκεια της παρουσίασης όσο και στην βιωματική 

άσκηση που λαμβάνουν μέρος. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ) 
Η δράση παρουσιάζει το πρόβλημα των θαλασσίων 

απορριμμάτων:  

τί είναι τα θαλάσσια απορρίμματα, πού βρίσκονται, 

πως εισέρχονται στη θάλασσα, πως συμπεριφέρονται 

μέσα στη θάλασσα και τι προβλήματα δημιουργούν 

στους θαλάσσιους οργανισμούς.  

Η δράση αναφέρεται τόσο σε μεγάλα απορρίμματα 

(μακρο απορρίμματα) όπως για παράδειγμα 

μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αλουμινίου κλπ, όσο 

και σε μικρού μεγέθους απορρίμματα, τα 

μικροπλαστικά που έχουν μέγεθος έως 5 χιλιοστά. Οι 

μαθητές εξοικειώνονται με το πρόβλημα των 

θαλασσίων απορριμμάτων και ενημερώνονται για 

τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης του.  

Η δράση περιλαμβάνει εισαγωγική ομιλία και 
βιωματικές ασκήσεις κατά τις οποίες οι μαθητές 
παρατηρούν και καταμετρούν θαλάσσια 
απορρίμματα (μακρο απορρίμματα και 
μικροπλαστικά) στο εργαστήριο ή στην παραλία.  
 



ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ –ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο 
τρόπος δημιουργίας ενός ηφαιστείου 
(υποθαλάσσιου ή όχι)   οι συνέπειες στη 
ζωή των ανθρώπων και των άλλων 
οργανισμών μιας ηφαιστειακής 
έκρηξης, και το σημείο συνάντησης της 
ενάλιας αρχαιολογίας με την θαλάσσια 
έρευνα. 
 
Στους μαθητές παρουσιάζονται μια 
σειρά από βίντεο και εικόνες από 
υποθαλάσσιες έρευνες αρχαίων 
ναυαγίων στον Ελλαδικό χώρο με την 
συμβολή των ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ 
 
 
 
 



ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ  

 
•Εισαγωγή στην σεισμολογία 

 

•Ο λόγος χρήσης οργάνων 

υποθαλάσσιας σεισμολογίας 

 

•Οι υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι OBS 

– Τεχνική δομή 

 

•Τι καταγράφουν οι υποθαλάσσιοι 

σεισμογράφοι σε πραγματικό χρόνο 

 

 



ΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 

 

Στη δράση αυτή γίνεται μια παρουσίαση των δομών 
του Κέντρου και ακολουθεί εστίαση στην 
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία με βάρος κυρίως στις 
μετρήσεις και την παρακολούθηση των Ελληνικών 
Θαλασσών.  
 Παρουσιάζονται οι δύο βασικές υποδομές: Πλωτοί 
Μετρητικοί Σταθμοί σταθερής θέσης, Πλωτήρες 
ARGO.   
Γίνεται αναφορά στις αρχές μέτρησης, στα όργανα 
που χρησιμοποιούνται αλλά και στα δεδομένα που 
συλλέγονται ενώ προβάλλονται ολιγόλεπτα video 
σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.  Ακόμα στο 
πλαίσιο της δράσης γίνεται μια περιήγηση στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες των υποδομών και 
προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με αυτές 
(υπηρεσίες για τους χρήστες). Τέλος το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται με μια σύντομη ξενάγηση στην 
αποθήκη των οργάνων ώστε οι μαθητές να έρχονται 
σε επαφή με τα πραγματικά όργανα. 
 
 
 
 








