
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΛΙΜΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

| Γεωγραφία | Ιστορία | Γεωλογία |  



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

▪ Γαλάζια οικονομία

▪ Οικονομικός τομέας

▪ Παραδοσιακές δραστηριότητες: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια κ.λπ.

▪ Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γνωστικές απαιτήσεις

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
• Γνωρίσουν τις οικονομικές δραστηριότητες ενός λιμένα και την 

οργάνωσή του
• Βρουν την διαδρομή τους  χρησιμοποιώντας τον χάρτη μιας 

περιοχής
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
#1: Συλλέξτε τα έντυπα εξουσιοδότησης που έχουν υπογραφεί από τους γονείς/ή

κηδεμόνες όλων των μαθητών για να συμμετάσχουν στην επίσκεψη.
#2: Επιλέξτε ένα λιμάνι κοντά στο σχολείο όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες οικονομικές

δραστηριότητες: βαρκάδα, επαγγελματική αλιεία, τουριστικές δραστηριότητες κ.λπ.
#3: Αναζητήστε και εκτυπώστε έναν χάρτη ενός λιμανιού από το Διαδίκτυο (συνήθως

υπάρχει διαθεσιμότητα χαρτών όλων των λιμανιών) ή από μια διαδικτυακή υπηρεσία
χαρτογράφησης (αναζήτηση χαρτών). Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει επιπλέον και
ένα σκίτσο του λιμανιού.
#4: Βρείτε από τον διαδικτυακό ιστότοπο χαρτογράφησης, τα διάφορα σημαντικά μέρη

του λιμανιού όπως γραφείο του λιμενικού σώματος, ναυπηγεία σκαφών ( σκάφη για
ψάρεμα, βαρκάδα, εμπορικά), βενζινάδικο, ναυπηγείο επισκευής, ναυτική βάση κ.λπ.
#5: Αναφερθείτε στις πληροφορίες της θεματικής ενότητας για τη θαλάσσια οικονομία

(Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς).
#6: Οργανώστε την εκδρομή/επίσκεψη στο λιμάνι με τους μαθητές σας (με τα πόδια ή

ως εκδρομή με την χρήση μέσου).
#7: Δώστε σε κάθε μαθητή έναν χάρτη ή σκίτσο του λιμένα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Επιτόπια επίσκεψη: Ξεκινήστε την επίσκεψη με την παρουσίαση των ποικίλλων

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που συναντάει κανείς σε ένα λιμάνι (μπορείτε να έχετε την
βοήθεια ενός ψαρά ή ενός ξεναγού). Στη συνέχεια παρουσιάστε τις λιμενικές
δραστηριότητες (δηλαδή δραστηριότητες που αφορούν την κωπηλασία, τον τουρισμό,
αθλητισμό και αναψυχή, ή άλλες παραδοσιακές και άλλου τύπου λιμενικές
δραστηριότητες). Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν αυτά τα μέρη και να τα
καταγράψουν στον χάρτη.

#2: Δραστηριότητα στην τάξη: Δημιουργήστε ομάδες των 4 μαθητών και ζητήστε τους
να σχεδιάσουν/αποτυπώσουν ένα λιμάνι με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες τις
οποίες θα κατηγοριοποιήσουν (τουρισμός, παραδοσιακές δραστηριότητες κ.λπ.).
Επιπλέον μπορούν να συμπληρώσουν οι μαθητές και άλλους τύπους δραστηριοτήτων,
που δεν τους παρουσιάστηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη τους στο λιμάνι.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά
Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 11 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας και εξωτερικός 
χώρος
Χάρτης Λιμένα

Υλοποίηση: 3 ώρες
2 ώρες στο πεδίο
1 ώρα στην τάξη

Petra Patrimonia
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
www.googlemaps.com

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 
επεκταθεί ως μια ομαδική εργασία 
που θα παρουσιαστεί στους γονείς 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Μερικές φορές υπάρχουν 
σωματεία/σύλλογοι ή ξεναγοί που 
αναλαμβάνουν την εξερεύνηση-
ξενάγηση  ενός λιμανιού: ρωτήστε σε 
ένα τουριστικό γραφείο για σχετικές 
πληροφορίες.
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Εξερευνώντας Λιμένες 
και σχετικές 
ανθρώπινες 

δραστηριότητες

Παράρτημα 1
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Εξερευνώντας Λιμένες 
και σχετικές 
ανθρώπινες 

δραστηριότητες

Παράρτημα 2
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