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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν 
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 

των συγγραφέων και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.



Παιδαγωγικός Οδηγός
Εισαγωγή, Σκοπός & Περιεχόμενα 

Ο Παιδαγωγικός Οδηγός σχεδιάστηκε για να διδάξει, να ενημερώσει, να
ευαισθητοποιήσει και να δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές,
δασκάλους, καθηγητές και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από
τις ευρωπαϊκές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, να μάθουν
περισσότερα για τη Μεσόγειο Θάλασσα από περιβαλλοντική, κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική σκοπιά. Ο οδηγός αυτός αποτελεί το κοινό
παραγόμενο προϊόν του προγράμματος MED EDUC - Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο και κατά τη
διάρκεια του έργου (2018-2021) αναμένεται να μεταφραστεί και να
εφαρμοστεί στις 7 χώρες της κοινοπραξίας.

Περιέχει 44 εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχει σχεδιαστεί και
απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 11 έως 18 ετών, αλλά μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς μη τυπικής
εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καλούνται να
χρησιμοποιήσουν το παιδαγωγικό αυτό υλικό ως ένα εργαλείο για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων της παρατήρησης, της περιέργειας, της
φαντασίας, της δημιουργικότητας και της δράσης των νέων μαθητών /
μαθητριών σε ποικίλα θέματα που συνδέονται με την αειφορική
διαχείριση της Μεσογείου και υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό αντιμετωπίζει
την Μεσόγειο Θάλασσα σαν ένα κομμάτι της ευρύτερης εικόνας
της σύγχρονης περιβαλλοντικής πραγματικότητας και των υπαρκτών
προκλήσεων για την Αειφορία της.
Η προστασία της Μεσογείου έχει μεγάλο αντίκτυπο σε ένα καθαρό,
υγιές και ασφαλές περιβάλλον, καθώς σχετίζεται στενά με τις
ανθρώπινες ανάγκες (τροφή, χώρος αναψυχής, κ.λπ.). Επιπλέον, η
υπεραλίευση μειώνει τους πληθυσμούς ψαριών και απειλεί την παροχή
θρεπτικών τροφίμων για τον άνθρωπο, η πλαστική ρύπανση αλλάζει τη
λειτουργία του οικοσυστήματος και, επομένως, τη θαλάσσια ζωή. Οι
προτεινόμενες δραστηριότητες του προγράμματος MED EDUC παρέχουν
την ευκαιρία να εισαγάγουν τους/τις μαθητές/τριες στην ποικιλομορφία
της ζωής στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, να τους/τις
βοηθήσουν να κατανοήσουν τις βασικές θαλάσσιες διαδικασίες, να
συζητήσουν για την υγεία και την ασφάλεια των ωκεανών εφαρμόζοντας
τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης και γενικά να εμπνεύσουν
ενθουσιασμό τους μαθητές/τριεςγια τη θαλάσσια επιστήμη.
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Επιπλέον, το πρόγραμμα MED EDUC παρέχει στους εκπαιδευτικούς μέσω των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων ιδέες και εκπαιδευτικούς πόρους για να «ζωντανέψουν» στα μάτια των μαθητών
/ μαθητριών τους, μέσα και έξω από την σχολική αίθουσα, τον ωκεανό και την θάλασσα. Ποικίλα
υλικά για την κατανόηση της θαλάσσιας επιστήμης, που έχουν ήδη δοκιμαστεί από καθηγητές,
επιλέγονται για την σχολική τάξη. Αυτοί οι πόροι μαζί με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του
παιδαγωγικού εγγράφου αναφοράς (Ο1) θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο να
εμπνεύσουν την επόμενη γενιά των υπερασπιστών των ωκεανών μας.
Το έργο MED EDUC αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του ERASMUS+ με χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο εκπονήθηκε από το CPIE Bastia - U Marinu, ένα εκπαιδευτικό κέντρο στην Γαλλία που
ειδικεύεται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο έργο συμμετείχαν επίσης και οι ακόλουθοι
εταίροι: δύο σχολεία από Μεσογειακές χώρες (το Ινστιτούτο Giuseppe Garibaldi στην Ιταλία και το
σχολείο Osnovna skola Pučšiča στην Κροατία), δύο μικρομεσαίες εταιρείες, μία που ασχολείται με
την τοπική ανάπτυξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (η εταιρεία MEDORO στην
Ιταλία) και μια άλλη που δραστηριοποιείται στην οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με τη
ναυτιλία και τις παράκτιες δραστηριότητες (η εταιρεία CDE Petra Patrimonia στη Γαλλία), ένα
Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο στον τομέα της θαλάσσιας Έρευνας (το ΕΛΚΕΘΕ στην Ελλάδα) και
τέλος, μια τοπική αρχή που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στα σχολεία (Consell Insular de Mallorca στην Ισπανία).

Ο Οδηγός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, θα διευκολύνει τη διδασκαλία και οι μαθητές/τριες θα
μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση με το περιβάλλον τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
μαθητές/τριες θα διευκολυνθούν:
α) στην κατανόηση της ανάγκης συνύπαρξης των ανθρώπων με τη θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια

της ιστορικής εξέλιξης της Μεσογείου, τόσο στο παρελθόν, όσο και στην σύγχρονη εποχή,
β) στην κατανόηση των γνώσεων που απαιτούνται για την αειφορική διαχείριση των θαλασσών,
γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα είναι αποτέλεσμα των γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον

και της κατανόησης της ανάγκης για αρμονική συνύπαρξη με τη θάλασσα,
δ) στο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν φαινόμενα/ενδείξεις στο περιβάλλον τους (φυσικά και

οικονομικά φαινόμενα) που αποτελούν απόδειξη της υποβάθμισης των θαλάσσιων πόρων,
ε) στην αναγνώριση και κατανόηση των συνεπειών της συνεχόμενης υποβάθμισης του θαλάσσιου

περιβάλλοντος.
στ) στην αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης για αλλαγή των συνηθειών και της συμπεριφοράς

όλων μας, με σκοπό την προστασία της θάλασσας και των ακτών της.

Το παιδαγωγικό υλικό που παράγεται μέσω αυτού του έργου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που
είναι ανοιχτοί σε καινοτόμα μοντέλα διδασκαλίας, τα οποία βασίζονται σε βιωματική και ολιστική
μάθηση.
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Ο σκοπός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  είναι:

▪ η σύνδεση των μαθητών/τριων με το περιβάλλον,
▪ η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών/τριων για μάθηση και καλύτερη κατανόηση του

περιεχομένου της διδασκαλίας,
▪ η σύνδεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την πραγματική ζωή,
▪ η παροχή στους μαθητές/τριες συγκεκριμένων γνώσεων για τη θάλασσα που δεν

εκπροσωπούνται επαρκώς στα σχολικά προγράμματα των μεσογειακών χωρών,
▪ η ενθάρρυνση των μαθητών/τριων να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες και
▪ η προετοιμασία των μαθητών/τριων ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στα θέματα που

αφορούν την συνύπαρξή τους με τη θάλασσα που τους περιβάλλει.

Αφού διαβάσετε τον εκπαιδευτικό οδηγό και εφαρμόσετε μερικές από τις δραστηριότητες,
ελπίζουμε ότι εσείς και οι μαθητές/τριες σας θα έχετε αποκτήσει μια εις βάθος κατανόηση των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος Θάλασσα, καθώς και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για την ανάγκη της προστασίας της και της βιώσιμης διαχείρισής της. Ο τρόπος ζωής μας και η
δέσμευσή μας για μια αειφορική χρήση των θαλάσσιων πόρων επηρεάζουν την προβολή και
αναγνώριση των εθίμων, δεξιοτήτων και προϊόντων της Μεσογείου που πρέπει να
αναγνωριστούν, να κατανοηθούν, να διατηρηθούν και να προστατευτούν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον Γιάννη Καπάκο (Βιολόγο / ΕΛΚΕΘΕ) για την παραχώρηση
του εξαιρετικού φωτογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες δραστηριότητες.
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Ευρετήριο Δραστηριοτήτων με βάση:

τον τύπο δραστηριότητας / την ηλικία / το 

μάθημα

Βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των χωρών των 
εταίρων του έργου
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 
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ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Θαλάσσια ρύπανση
▪ Απόβλητα
▪ Μικροπλαστικά
▪ Πλαστικές μικρό-ίνες /σφαιρίδια
▪ Περιβαλλοντική Αειφορία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

•  Γνώση των ορισμών που αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση 

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

• Διερευνήσουν αυτόν τον τύπο ρύπανσης των ακτών 
• Εξοικειωθούν με επιστημονικές διαδικασίες και μεθοδολογίες
• Εξοικειωθούν με την χρήση επιστημονικού εξοπλισμού
• Συμπεριφερθούν όπως ένας επιστήμονας/ερευνητής

Η δραστηριότητα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και 
ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων προς νέες 
πρακτικές που μειώνουν την είσοδο των μικροπλαστικών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: (Στην σχολική αίθουσα). Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά με τους/τις μαθητές/τριες για το 
θέμα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα θαλάσσια 
απορρίμματα, πώς τα θαλάσσια απορρίμματα εισέρχονται στη θάλασσα και 
πώς επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τι είδους πλαστικά παρατηρούμε συνήθως, 
κ.λπ. Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για τα 
μικροπλαστικά στο Διαδίκτυο.

#2: (στην παραλία). Οι μαθητές/τριες πηγαίνουν σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας 
παραλίας ή πηγαίνουν σε διαφορετικές παραλίες και συλλέγουν μερικά δείγματα άμμου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: (Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια ή 
ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει ένα δείγμα άμμου και το εξετάζει για πλαστικά αντικείμενα 
και μικροπλαστικά. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας (βλέπε 
παρακάτω) με πληροφορίες για τα πλαστικά που βρήκαν στο δείγμα τους. Χρησιμοποιούν 
μεγεθυντικούς φακούς για τις παρατηρήσεις τους και λαβίδες για την αφαίρεση/συλλογή 
των πλαστικών αντικειμένων. Επίσης, φωτογραφίζουν τα πλαστικά αντικείμενα. Εάν υπάρχει 
η δυνατότητα οι μαθητές/τριες ζυγίζουν την άμμο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να 
υπολογίσουν τον αριθμό των μικροπλαστικών αντικειμένων που υπάρχουν ανά κιλό άμμου.

#2: (Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές/τριες αφαιρούν από το δείγμα 
τους όλα τα πλαστικά αντικείμενα (μικροπλαστικά, μεγαλύτερα κομμάτια πλαστικών ή 
pellets μικροπλαστικών- μικροσφαιρίδια) και τα τοποθετούν σε τρυβλίο petri.

#3: (Στο εργαστήριο). Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τα διαφορετικά μεγέθη 
μικροπλαστικών με τη χρήση μεγεθυντικών φακών ή στερεοσκοπίων και σημειώνουν αυτές 
τις πληροφορίες.

#4: (Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές/τριες υπολογίζουν πόσα 
πλαστικά αντικείμενα έχουν βρεθεί στα δείγματά τους.

#5: Οι μαθητές/τριες δημιουργούν έναν φωτογραφικό οδηγό μικροπλαστικών (π.χ. 
νήματα, θραύσματα, σφαιρίδια κ.λπ.).

#6: Στη συνέχεια φτιάχνουν μια αφίσα με τα αποτελέσματά τους και τα συζητούν με 
τον/την  εκπαιδευτικό και την υπόλοιπη τάξη.

#7: Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει αναφορά στη σχετική νομοθεσία (τοπικές διατάξεις, εθνικοί 
νόμοι, ευρωπαϊκοί νόμοι) για τη θαλάσσια ρύπανση.

#8: Οι μαθητές/τριες κάνουν μια έκθεση με όλες τις αφίσες (αποτελέσματα, σχόλια, 
φωτογραφίες, κ.λπ.) για να ενημερώσουν την υπόλοιπη σχολική κοινότητα για το 
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευόμενο κοινό 

Χώρος διεξαγωγής 
της 

δραστηριότητας

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια από τον 
συγγραφέα

Δημοσίευση, έκθεση, πειραματικές 
δραστηριότητες
Από 12 ετών

σχολική αίθουσα, εργαστήριο 
φυσικών επιστημών

μεγεθυντικοί φακοί, στερεοσκόπια, 
δείγματα άμμου, δοχεία, λαβίδες, 
φύλλα εργασίας, μολύβια, κάμερες, 
γυάλινα τρυβλία Petri, βελόνες 
ανατομίας ή άλλου τύπου

Προετοιμασία :1-2 ώρες
Υλοποίηση : 2-3 ώρες

ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης)
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση για την χρήση

https://oceanservice.noaa.gov/facts/
microplastics.html

πληροφορίες σχετικές με τα 
μικροπλαστικά και τη χημεία που 
αναφέρεται σε αυτά.

15



Φύλλο εργασίας
ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΜΟΥ

16

Πόσα είδη πλαστικών βρήκατε στο δείγμα σας; Πόσα από αυτά τα είδη είναι μικροπλαστικά;

Φωτογραφία Φωτογραφία

Τι χρωματισμούς έχουν τα πλαστικά που βρήκατε ;

Κόκκινο
Μπλε
Πράσινο
Μαύρο

Άλλο 

Βρήκατε κάποιο άλλο υλικό εκτός από πλαστικό στο 
δείγμα σας (π.χ. γυαλί, σίδερο κ.λπ.);

Φωτογραφία Φωτογραφία



ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 
ΡΥΠΑΝΣΗ
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ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Βιολογία| Γεωγραφία | Ιστορία | Γλώσσα | Ξένη Γλώσσα |
|Υπολογιστές-Πληροφορική |



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Ρύπανση των θαλασσών από πλαστικά απορρίμματα.
▪ Προέλευση και τύποι πλαστικών στη Μεσόγειο Θάλασσα.
▪ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών σε θαλάσσιους 

οργανισμούς και ανθρώπους.
▪ Λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών.
▪ Περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ /ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Βασικές δεξιότητες υπολογιστών (PowerPoint, Genially, Prezi, 
Canva, Glogster κ.λπ.)

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
Παρατηρήσουν και εξερευνήσουν την ρύπανση της Μεσογείου 

από πλαστικά.
Προσδιορίσουν τους διαφορετικούς τύπους πλαστικών και την 

προέλευσή τους.
Μάθουν πως η πλαστική ρύπανση επηρεάζει τα θαλάσσια 

είδη, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
Βρουν πληροφορίες για αυτό το ζήτημα στο Διαδίκτυο, να το 

κατατάξουν, να το συσχετίσουν και να οδηγηθούν σε 
κάποια συμπεράσματα.
Χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές (Πληροφορική) για να 

σχεδιάσουν παρουσιάσεις και αφίσες.
Πραγματοποιήσουν μια προφορική παρουσίαση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Πριν από την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός θα
εντοπίσει μια παραλία κοντά στο σχολείο και θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την
πλαστική ρύπανση στη Μεσόγειο Θάλασσα. Θα χρειαστεί να αγοραστούν γάντια και
σακούλες σκουπιδιών.
#2: Απαιτείται η γονική άδεια για την μετακίνηση των μαθητών/τριων στην παραλία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν μια μελέτη σε μια παραλία κοντά στο
σχολείο τους για να παρατηρήσουν την κατάστασή της. Μόλις φτάσουν εκεί, θα
παρατηρήσουν αν υπάρχει βρωμιά και πλαστικά απορρίμματα. Ο/ Η εκπαιδευτικός θα
διανείμει γάντια και σακούλες σκουπιδιών στους/στις μαθητές/τριες. Στη συνέχεια θα
επιλέξει τέσσερις περιοχές της παραλίας όπου οι μαθητές/τριες θα φτιάξουν ομάδες
και θα συλλέξουν πλαστικά από την κάθε περιοχή. Θα φωτογραφήσουν και στη
συνέχεια θα ταξινομήσουν τα πλαστικά και θα καταγράψουν τόσο την ποσότητα όσο
και τον τύπο τους.

#2: Μόλις οι ομάδες επιστρέψουν στην τάξη, θα τους ανατεθούν οι ακόλουθες
εργασίες:
- Η πρώτη ομάδα (νούμερο 1) θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους
πλαστικών που ρυπαίνουν τη Μεσόγειο.

Η ομάδα νούμερο 2 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της
ρύπανσης από πλαστικά στους θαλάσσιους οργανισμούς.
Η ομάδα νούμερο 3 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της
ρύπανσης από πλαστικά στον άνθρωπο.
- Η ομάδα νούμερο 4 θα αναζητήσει λύσεις για να αποτρέψει την πρόσβαση/κατάληξη
των πλαστικών στην ακτή.
#3: Κάθε ομάδα θα κάνει μια προφορική παρουσίαση σχετικά με το ερευνητικό θέμα

που είχε χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία όπως PowerPoint, Prezi, Genially, Canva
κ.λπ. Μετά τις παρουσιάσεις, θα διεξαχθεί συζήτηση με τους μαθητές/τριες για το
πρόβλημα των πλαστικών στη Μεσόγειο για να ενημερωθούν όλοι για το πώς αυτό το
πρόβλημα επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα, τη θαλάσσια ζωή και τους
ανθρώπους.

#4: Τέλος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις παρουσιάσεις, οι
μαθητές/τριες θα σχεδιάσουν μια κοινή αφίσα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο
λογισμικό όπως το Glogster, η οποία θα προβάλει τα προβλήματα και τις λύσεις που
προτάθηκαν για την αντιμετώπιση της ρύπανση της Μεσογείου από πλαστικά
απορρίμματα.
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Τύπος της 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

διεξαγωγής της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Περιβαλλοντική παρατήρηση, ομαδική 
εργασία, διερευνητική εργασία, 
προφορική παρουσίαση.
Από 12 ετών
Παραλία,  σχολική αίθουσα 

Κάμερα ή κινητό τηλέφωνο, γάντια, 
σακούλες σκουπιδιών, πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, tablet ή υπολογιστή, οθόνη, 
προβολέας ή ηλεκτρονικός 
διαδραστικός πίνακας
Προετοιμασία:
Αγορά υλικών (γάντια και σακούλες 
σκουπιδιών).
Εφαρμογή:
- Επίσκεψη μελέτης της παραλίας: 4 
ώρες
- Αναζήτηση πληροφοριών και 
οργάνωση παρουσίασης: 3 ώρες
- Προφορική παρουσίαση και 
συζήτηση: 2 ώρες.
- Σχεδιασμός αφίσας: 2 ώρες.
Σύνολο συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής: 11  
ώρες.

Τεχνικό προσωπικό στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο 
Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος 
του Consell de Mallorca. Δεν 
απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση 
χρήσης.

https://www.greenpeace.org/internati
onal/story/11871/the-ocean-plastic-
crisis/
https://www.greenpeace.to/greenpeac
e/wp-
content/uploads/2016/07/plastics-in-
seafood-technical-review.pdf
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Σχόλια από τον 
συγγραφέα 

Για να επωφεληθούν από τη 
δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες  
πρέπει να γνωρίζουν το σοβαρό 
πρόβλημα που προκαλείται στη 
Μεσόγειο Θάλασσα  από τη ρύπανση 
από πλαστικά απορρίμματα. Τόσο για 
τις επιδράσεις όσον αφορά την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς 
και για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες 
στους θαλάσσιους οργανισμούς αλλά 
και τους ανθρώπους.
Η μεθοδολογία της παρατήρησης στο 
πεδίο θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες 
να γνωρίσουν το πρόβλημα. Οι 
ομαδικές εργασίες θα βελτιώσουν τη 
συνεργασία των μαθητών/τριων οι 
μαθητές θα διερευνήσουν το 
πρόβλημα, θα γνωστοποιήσουν τις 
συνέπειες της πλαστικής ρύπανσης και 
θα είναι σε θέση να βρουν λύσεις.
Η παρουσίαση από κάθε ομάδα σε 
κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα 
που θα αναπτυχθούν θα επιτρέψει 
στους μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες.
Η αφίσα θα αντικατοπτρίζει όλο το 
έργο της παρατήρησης, της έρευνας και 
της αναζήτησης λύσεων στο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
ρύπανσης της Μεσογείου από 
πλαστικά.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 
ΡΥΠΑΝΣΗ
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΕΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Βιολογία|Γεωλογία | Γλώσσα | Ξένη Γλώσσα | Υπολογιστές-Πληροφορική



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΑΠΟΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  
ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Θαλάσσια ρύπανση.
▪ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κρουαζιέρων στην Μεσόγειο 

Θάλασσα.
▪ Λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει από τις 

κρουαζίερες.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

▪Καλές δεξιότητες σε εργαλεία Πληροφορικής.

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Διερευνήσουν τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από τις 
κρουαζιέρες στη Μεσόγειο: εκπομπές των αερίων  του 
θερμοκηπίου, απόβλητα και ρύπανση, «γκρι» νερό, ηχορύπανση,  
κλπ. Έλλειψη κανονισμών για τις δραστηριότητες των 
κρουαζιερών. 
▪ Αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο 
διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά, κλπ. να τις ταξινομήσουν και να τις 
συνδέσουν με το θέμα.
▪ Εργαστούν σε ομάδες και καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά 
με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.
▪ Προετοιμάσουν σε ομάδες μια τελική έκθεση (αναφορά και 
παρουσίαση των δεδομένων/στοιχείων που συλλέχθηκαν).
▪Χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, όπως 
εκπαιδευτικές εφαρμογές και το Διαδίκτυο για να ολοκληρώσουν 
την εργασία τους.
▪ Εκφράσουν με ξεκάθαρο τρόπο την προσωπική τους γνώμη/ 
πεποίθηση.
▪ Μάθουν  από τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, 
συνεργαζόμενοι ομαδικά και ξεπερνώντας τις δυσκολίες που 
μπορεί να προκύψουν.
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Για αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες θα γίνουν δημοσιογράφοι (reporters
έρευνας). Οι μαθητές/τριες θα προσομοιάσουν μια εκπομπή ειδήσεων ή μια
καταγεγραμμένη ερευνητική αναφορά/δελτίο, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο, διάρκειας έως 5 λεπτών, όπου οι μαθητές θα
επεξεργαστούν τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνά τους σχετικά
με το θέμα.
Όλα τα βίντεο θα μεταφορτωθούν στο κανάλι YouTube. Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί
ένα ιδιωτικό κανάλι YouTube (για το σχολείο) για να αποφευχθούν τα προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν από την ανάρτηση των βίντεο των μαθητών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Ο /Η εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα κανάλι στο YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8

#2: Ο /Η εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφιερώσει μια διδακτική ώρα για να διδάξει
τους μαθητές/τριες πώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο.

#3: Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν ομάδες των 4- 5 ατόμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: Κάθε ομάδα θα διερευνήσει το προτεινόμενο θέμα.
Θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα θέματα:

- Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
- Ρύπανση των θαλασσών, των λιμανιών και ηχορύπανση.
- Μαζικοποίηση του τουρισμού έναντι οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών.

#2:Οι μαθητές/τριες θα συντάξουν μια εργασία (θα δημιουργήσουν ένα σενάριο για
το βίντεο τους ) που θα περιλαμβάνει:
α) Ένα εξώφυλλο με τον τίτλο της εργασίας τους και τα ονόματα της ομάδας εργασίας.
β) Έναν πίνακα περιεχομένων.
γ) Μια εισαγωγή που συνοψίζει το περιεχόμενο του έργο που έγινε και τους λόγους που
το υποστηρίζουν και μια σύντομη εξήγηση για το τι έχουν μάθει οι μαθητές/τριες
δ) Όλα τα αρχεία και το πληροφοριακό υλικό : Συλλογή όλου του υλικού που
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, όπως ταινίες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά,
ιστότοποι κ.λπ. (Πρέπει να έχει τίτλο, ημερομηνία και σύντομο σχόλιο ή περιγραφή).
ε) Τον έλεγχο για την αυτοαξιολόγηση και επίτευξη των στόχων: όπου θα αντανακλάται
ολόκληρη η διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εργασίας.

#3: Κάθε ομάδα πρέπει να υποβάλει την εργασία της στον/στην εκπαιδευτικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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#4: Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός εγκρίνει την εργασία/σενάριο της κάθε ομάδας τότε

οι ομάδες μπορούν να συνεχίσουν με την δημιουργία του σχετικού με το θέμα της

εργασίας τους βίντεο (δελτίο τύπου-εκπομπή).

#5: Αφού ανατεθούν οι ρόλοι στα μέλη της ομάδας (π.χ. παρουσιαστής,

σεναριογράφος, σκηνοθέτης, κάμερες κλπ.) αρχίζουν οι μαθητές/τριες την ηχογράφηση/

βιντεοσκόπηση. Οι μαθητές/τριες θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τη

δημιουργικότητά τους κατά την επεξεργασία /παρουσίαση του δελτίου. Μπορούν να

συμπεριλάβουν εικόνες, συνδέσμους, ζωντανές ειδήσεις στο Twitter, βίντεο, ή και να

γράψουν τους τίτλους και τα κείμενα κ.λπ.

#6: Τα βίντεο θα μεταφορτωθούν στο κανάλι YouTube του σχολείου ή της ταξης

(Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=VtF2AgFSLAw) και θα μπορούν εκεί να τα

αναζητήσουν οι μαθητές/τριες. Με αφετηρία τις εκπομπές (βίντεο) που έκαναν οι

μαθητές/τριες, θα ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα των κρουαζιέρων

στη περιοχή της Μεσογείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος της 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Ερευνητική εργασία, προφορική 
παρουσίαση
Από 14 ετών
Σχολική αίθουσα

Κινητά τηλέφωνα, tablets ή υπολογιστές, 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Προετοιμασία:
1 ώρα για την επεξήγηση της χρήσης της 
εφαρμογής  επεξεργασίας βίντεο.
Υλοποίηση: 
- 1-2 διδακτικές ώρες για την αναζήτηση 
πληροφοριών και υλικού για την 
δημιουργία του δελτίου τύπου.
-Μια διδακτική ώρα για την συγγραφή 
του σεναρίου.
- Μια διδακτική ώρα για την εγγραφή του 
βίντεο.
- Μια διδακτική ώρα για την παρουσίαση 
των δελτίων και για συζήτηση.
Συνολικά: 4-5 διδακτικές ώρες.

Τεχνικό προσωπικό στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση στο Τμήμα Αειφορίας και 
Περιβάλλοντος του Consell de Mallorca. 
Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση 
χρήσης
https://www.elespanol.com/mundo/20190609/n
o-podemos-esperar-venecia-cruceros-
masificacion-turistica/404460746_0.html
(Inf. from a newspaper about the tourist 
overcrowding caused by cruise ships in Venice)
https://www.youtube.com/watch?v=q-
4Yz4tYA6A
(Video on the production of cruise ship waste)
https://www.lavozdeldespertar.com/?p=7622
(News about the destruction of corals caused by 
cruise ships)
https://oceana.org/sites/default/files/reports/cr
uise_ships_pollution_Jun2004_ENG.pdf
(Oceana Report on cruise ship pollution)

26



Σχόλια από τον 
συγγραφέα 

Προκειμένου η δραστηριότητα να 
επιτύχει τους καθορισμένους στόχους 
και δεξιότητες είναι σημαντικό οι 
μαθητές/τριες να γνωρίζουν τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές πλευρές του θέματος που 
καλούνται να διερευνήσουν. Όσον 
αφορά τη μεθοδολογία, είναι σημαντικό 
ο/η μαθητής/τρια να γίνει ο 
πρωταγωνιστής της δικής του μάθησης. 
Γι 'αυτόν τον λόγο, προτείνουμε μια 
δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές 
είναι αυτοί που πρέπει να αναζητήσουν 
τις πληροφορίες, να φιλτράρουν αυτές 
που πιστεύουν ότι είναι 
καταληλλότερες και να συμφωνήσουν με 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδάς τους για 
να επιτύχουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Η όλη διαδικασία πρέπει 
να γίνει υπό την επίβλεψη του /της 
εκπαιδευτικού που θα καθοδηγεί και θα 
βοηθάει τους μαθητές/τριες να 
επιτύχουν τους στόχους τους. Η 
πραγματοποίηση των διαφορετικών 
εργασιών και αναφορών θα τους 
επιτρέψει να αναπτύξουν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία, το 
επιχειρηματικό πνεύμα, καθώς και άλλες 
δεξιότητες στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών.
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ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 

28

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 
ΡΥΠΑΝΣΗ

| Βιολογία | Τεχνολογία |



ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :

• Θαλάσσια τροφική αλυσίδα.
• Ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
• Μονοπάτια και παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού των 

θαλασσινών.
• Χρόνοι αποικοδόμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων. 
• Διαχείριση των ακτών και φυσικά καταφύγια.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Κανένα

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

• Δώσουν παραδείγματα βιώσιμων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

• Ταξινομήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες των φυσικών 
διεργασιών και ανθρωπογενών επιδράσεων.

• Αναγνωρίσουν  διαφορετικές τυπολογίες θαλάσσιων 
απορριμμάτων.

• Κατηγοριοποιήσουν  τις κύριες ομάδες του Βασιλείου των Ζώων 
και των Φυτών.

• Καταγράψουν τις  διαδικασίες υποβάθμισης και διάβρωσης  
των παραλιών.

• Κατασκευάσουν  μια τροφική αλυσίδα θαλασσινών, από τη 
θάλασσα στο  τραπέζι μας.

• Περιγράψουν τον σύνδεσμο μεταξύ της καλής κατάστασης 
(υγείας) της θάλασσας, της ασφάλειας των τροφίμων και της 
ανθρώπινης υγείας.

• Διαδώσουν  τον τρόπο μείωσης των επιπτώσεων στους 
θαλάσσιους πόρους.

• .
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Συλλογή όλων των υπογεγραμμένων από τους γονείς ή και κηδεμόνες εγγράφων 
συναίνεσης για την συμμετοχή των μαθητών/τριων στην δράση πεδίου.

#2: Δημιουργία των καρτών αναγνώρισης-ταυτοποίησης (IDs cards) της θαλάσσιας 
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής μελέτης.

#3: Οδηγίες για την σωστή χρήση και εφαρμογή των καρτών ταυτοποίησης πριν ή και 
μετά την έρευνα αναζήτησης στοιχείων στην περιοχή μελέτης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1 : Φάση Μάθησης
- Ενημέρωση για την παράκτια-θαλάσσια ισορροπία. Ανάλυση των κατηγοριών που 
περιλαμβάνονται στην τροφική αλυσίδα των θαλασσινών ειδών και τις λειτουργίες 
τους.
- Παρατήρηση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων με γνώμονα τη διατήρησή τους

#2: Φάση πρόκλησης
- Δημιουργία μικρών ομάδων μαθητών με σκοπό την συλλογή φυκιών, οστράκων, 
υπολειμμάτων οστών ή και άλλων τμημάτων θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και 
απόβλητων-απορριμμάτων όπως πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και υπολείμματα 
αλιευτικών διχτυών.
- Χρήση των συλλεχθέντων υλικών για την κατασκευή μιας τροφικής Πυραμίδας στην 
παραλία (πρωτογενείς παραγωγοί, καταναλωτές 1ης, 2ης και 3ης τάξης, κορυφαίοι 
σαρκοφάγοι οργανισμοί, αποικοδομητές, βακτήρια).

#3 : Φάση λογικής
- Γιατί η πυραμίδα δεν έχει τη σωστή εμφάνιση; Ποιες είναι οι συνέπειες στα πιάτα σας 
(την διατροφή σας); Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την πυραμίδα;
- Παρατήρηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα και κατά μήκος των 
ακτών καθώς και του επιπέδου ρύπανσης των ακτών. Πώς αλληλοεπιδρούν με τους 
θαλάσσιους πόρους και την αλυσίδα εφοδιασμού με θαλασσινά εδώδιμα είδη;

#4 : Καθοδηγούμενη ενημέρωση των μαθητών
- Προσδιορισμός των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού με θαλασσινά είδη και 
προσομοίωση διαφορετικών τύπων αλυσίδων, βραχέων και μακρών αλυσίδων (T t).
- Ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της καλής κατάστασης (υγείας) της θάλασσας, της 
ασφάλειας του τρόφιμου και της ανθρώπινης υγείας.
- Επιστροφή των συλλεχθέντων φυσικών υλικών στη θάλασσα και απομάκρυνση 
των απορριμμάτων, πιθανός καθαρισμός της παραλίας με στόχο να είναι 
καθαρότερη και σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν πριν την επίσκεψη των μαθητών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος της  
δραστηριότητας 

Στοχευμένο κοινό 
Χώρος διεξαγωγής 

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας 

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια από τον 
συγγραφέα

Έρευνα πεδίου, πειραματική 
δραστηριότητα
Από 11 ετών
Εξωτερικός χώρος (προτιμήστε ένα 
φυσικό καταφύγιο ή ένα εκβολικό 
σύστημα ή 
κάποιο παράκτιο περιβάλλον με 
αμμώδη παραλία)
Κάρτες ταυτοποίησης της θαλάσσιας 
πανίδας και χλωρίδας της περιοχής,
κιάλια για την καλύτερη παρατήρηση 
του περιβάλλοντος, γάντια για τη 
συλλογή φυσικών ιχνών –
υπολειμμάτων και θαλάσσιων 
απορριμμάτων,
δοχεία για τη συλλογή των 

στοιχείων που βρέθηκαν, σακούλες 
απορριμμάτων.

Προετοιμασία : 1 ώρα και 30 λεπτά
Υλοποίηση: 3 ώρες
MareCamp, πιστοποιημένος από το 
"Friend of the Sea"
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση για χρήση

www.marecamp.com

Το πρόγραμμα και η διάρκεια της 
δραστηριότητας ενδέχεται να 
υποστούν τροποποίηση σε περίπτωση 
δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η απόρριψη των απορριμμάτων που 
συλλέχθηκαν γίνεται σε συνεργασία με 
την τοπική δημοτική υπηρεσία 
καθαριότητας.
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ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 

▪ Χρήση δορυφορικών εικόνων
▪ Ποιότητα του θαλασσινού νερού
▪ Φυτοπλαγκτόν
▪ Διεργασίες και ζωή στο θαλάσσιο περιβάλλον

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

▪Δεξιότητες υπολογιστών, γνώση σχετικά με τους αβιοτικούς 
παράγοντες στα θαλάσσια οικοσυστήματα

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Βελτιώσουν τις χωρικές τους δεξιότητες, τις δεξιότητες 

στην ανάγνωση χαρτών και την παρατήρηση τους
▪ Εξασκηθούν στην χρήση δεδομένων και αποτελεσμάτων
▪ μάθουν κάποιες σημαντικές έννοιες που αναφέρονται στους 

ωκεανούς και τις θάλασσες
▪ εξοικειωθούν με τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριών 

που μας παρέχουν οι δορυφόροι για την μελέτη μεγάλων 
ωκεάνιων περιοχών

▪ κατανοήσουν πως γίνεται η ενσωμάτωση πληροφοριών από 
διαφορετικές περιοχές και για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Μελετώντας τις δορυφορικές εικόνες, οι μαθητές/τριες μπορούν 
να μάθουν για την ποικιλία των διαδικασιών που 
πραγματοποιούνται στους ωκεανούς και να κατανοήσουν 
καλύτερα τον τρόπο σύνδεσης των ανθρώπων με την θάλασσα
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
#1: Ο/ Η εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή για τη χρησιμότητα των δορυφόρων οι 

οποίοι μπορούν να εξοπλιστούν με αισθητήρες κατάλληλους για παρατήρηση μεγάλων 
περιοχών του ωκεανού, για αρκετές ημέρες. Επιπλέον μπορούν να 
παρατηρήσουν ολόκληρη την επιφάνεια της γης. Στη συνέχεια εισάγει τους μαθητές σε δυο 
πολύ σημαντικές παραμέτρους για το θαλάσσιο περιβάλλον: την επιφανειακή θερμοκρασία 
της θάλασσας και τη χλωροφύλλη α, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.globalchange.gov/browse/indicators/ocean-chlorophyll-
concentrations

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα δίνεται 

μια δορυφορική φωτογραφία από κάποια περιοχή που αφορά είτε την επιφανειακή 
θερμοκρασία της θάλασσας είτε την συγκέντρωση χλωροφύλλης α, Φωτογραφίες αναζητά 
ο/η εκπαιδευτικός στους παρακάτω συνδέσμους: https://view-cmems.mercator-
ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_040,και http://podaac-
tools.jpl.nasa.gov/soto/

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες τους 
για 20 λεπτά και να κρατήσουν σημειώσεις και πιθανές απορίες. Για να μειώσει τον χρόνο 
παρατήρησης θα μπορούσε να ζητήσει από κάποιες ομάδες να παρατηρήσουν μόνο 
φωτογραφίες επιφανειακής θερμοκρασίας ή μόνο χλωροφύλλης ή να συγκρίνουν τις 
φωτογραφίες θερμοκρασίας και χλωροφύλλης μιας μόνο περιοχής. Ο/ Η εκπαιδευτικός θα 
εξηγήσει και θα περιγράψει τι είναι αυτό που μετράται /ελέγχεται στις εικόνες. Εξηγεί τη 
χρωματική κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στην εικόνα καθώς και το τι αντιπροσωπεύει 
κάθε χρώμα.

#3:Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν τη γεωγραφική περιοχή, τον ωκεανό/ θάλασσα και 
την χερσαία περιοχή στην εικόνα τους.

#4:Οι μαθητές/τριες πρέπει να περιγράψουν τα μοτίβα της θερμοκρασία της 
επιφάνειας της θάλασσας (SST) ή της χλωροφύλλης με βάση τις δορυφορικές εικόνες.

#5: Οι μαθητές προτείνουν μια εξήγηση για τα παρατηρούμενα πρότυπα.

#6: Οι μαθητές/τριες πρέπει να περιγράψουν και να εξηγήσουν πώς οι ακόλουθοι 
παράγοντες ενδέχεται να σχετίζονται με τις παρατηρήσεις της SST ή χλωροφύλλης: 
συνθήκες ανέμου και κυματισμός, εποχιακά μοτίβα για τη θερμοκρασία του αέρα, 
περιφερειακά ρεύματα, βαθυμετρία, στρωμάτωση κ.λπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#7: Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα γεγονότα άνθησης 
φυτοπλαγκτού στην δορυφορική εικόνα που τους δόθηκαν.

#8: Οι μαθητές/τριες πρέπει να κάνουν την ακόλουθη εργασία: με βάση τη 
μελέτη των εικόνων, να αναπτύξουν μια ιστορία για να εξηγήσουν τι συμβαίνει σε 
αυτή την θαλάσσια περιοχή. Η ιστορία πρέπει να χρησιμοποιεί στοιχεία και 
οποιεσδήποτε βασικές πληροφορίες έχουν μάθει και θα πρέπει να περιγράφει 
ποιοι παράγοντες ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το νερό για να προκαλέσουν τις 
αλλαγές που παρατήρησαν. Η ιστορία μπορεί να έχει την μορφή κειμένου, κόμικς, 
σκίτσου, ή και παρουσίασης στο powerpoint.

#9: Οι μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν στην τάξη την εργασία τους και θα 
συζητήσουν όλοι μαζί για τις παρατηρήσεις τους και τα ευρήματά τους.

#10: Η καλύτερη εργασία θα παρουσιαστεί στην ετήσια έκθεση για τον εορτασμό 
της Θάλασσας.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος 
διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια /Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Ερευνητική εργασία, δημοσίευση, 
εργαστηριακή δραστηριότητα, project
Από 13 ετών

Σχολική αίθουσα, εργαστήριο 
Υπολογιστών
Αντίγραφα από δορυφορικές 
φωτογραφίες που απεικονίζουν την 
θερμοκρασία της επιφάνειας της 
θάλασσας και την χλωροφύλλη σε 
περιοχές της Μεσογείου Θάλασσας, 
(τα παραδείγματα θα μπορούσαν να 
αναφέρονται σε διάφορες περιοχές 
όπως η Αδριατική Θάλασσα, το Αιγαίο 
Πέλαγος για τους Έλληνες μαθητές ή ο 
Κόλπος του Λιονταριού για τους 
Γάλλους μαθητές κ.λπ.) καθώς και 
χάρτες κυκλοφορίας της Μεσογείου 
και βαθυμετρικοί χάρτες που θα 
χρησιμοποιηθούν ως χάρτες 
αναφοράς, κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστές, tablets.
Προετοιμασία : 45 λεπτά
Υλοποίηση : 2-3 ώρες
ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης)
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση για την χρήση
https://earthobservatory.nasa.gov/global-
maps/MY1DMM_CHLORA/MYD28M
http://www.aviso.oceanobs.com/
http://www.ssmi.com/
http://www.gebco.net/
http://meteonews.ch/en/Satellite_Image/
https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean

/sst/contour/
https://www.globalchange.gov/browse/indic

ators/indicator-ocean-chlorophyll-
concentrations
http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/
https://view-cmems.mercator-

ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT
_OBSERVATIONS_009_040
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Σχόλια του 
συγγραφέα

Οι ωκεανοί είναι τεράστιοι, και για πάρα 
πολλά χρόνια, η έρευνα των ωκεανών 
βασίστηκε σε δεδομένα που 
προέρχονταν από μεμονωμένους 
σταθμούς δειγματοληψίας, αλλά σήμερα 
οι δορυφόροι παρατήρησης των 
ωκεανών επιτρέπουν στους 
ωκεανογράφους / επιστήμονες να 
μελετήσουν μια μεγάλη ποικιλία 
παραγόντων σε τοπική ή και παγκόσμια 
κλίμακα. Πολλοί τύποι δορυφορικών 
δεδομένων αποδίδονται σε χρωματικά 
κωδικοποιημένες εικόνες που 
είναι ενδιαφέρουσες και αναγνώσιμες. 
Δύο πολύ χρήσιμες παράμετροι που 
μπορούν να μελετηθούν μέσω 
δορυφορικών εικόνων είναι τα επίπεδα 
της επιφανειακής θερμοκρασίας της 
θάλασσας (ΕΘΘ) και τα επίπεδα της 
επιφανειακής χλωροφύλλης ( Chl a). Η 
ΕΘΘ μας επιτρέπει να παρακολουθούμε 
τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των 
επιφανειακών μαζών του νερού, να 
συμπεράνουμε την αύξηση της και να 
παρατηρούμε τα αποτελέσματα της 
ηλιακής ακτινοβολίας, των ανέμων και 
των καταιγίδων. Οι εικόνες χλωροφύλλης 
μας δείχνουν τα επίπεδα του 
φυτοπλαγκτού συμπεριλαμβανομένων 
και των υψηλών συγκεντρώσεων κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων άνθισης. 
Παρόλο που προς το παρόν δεν είναι 
δυνατό να εντοπιστούν γένη ή είδη 
φυτοπλαγκτού από δορυφορικές εικόνες, 
οι εικόνες χλωροφύλλης α μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και 
την παρακολούθηση των 
φυτοπλαγκτονικών ανθήσεων και είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες στην καθοδήγηση 
των επιστημόνων στην επιλογή θέσεων 
δειγματοληψίας για επιβλαβείς ανθίσεις 
φυκών.
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ 

ΥΔΑΤΙΝΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

38

Φυσική | Χημεία | Γεωλογία | Γεωγραφία | Βιολογία | Γλώσσα



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Κινητικότητα ρύπανσης στα υδάτινα μέσα.
▪ Τεχνητή «ρύπανση».
▪ Ρύθμιση και διάχυση των ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• Γνώση των παρακάτω εννοιών : υδρολογικός κύκλος, ορισμός 
των υπόγειων υδάτων, λύματα, ρύποι

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Προσδιορίσουν τις διάφορες πηγές ρύπανσης των υδάτων και να 
κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ρύπανσης στους ανθρώπους.

▪ Μάθουν σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με τις διαδικασίες 
πρόσληψης και διάχυσης των ρύπων στα υδάτινα μέσα.

▪ Κατανοήσουν πώς το νερό κινείται στο έδαφος αφού 
συγκεντρωθεί στα ποτάμια και τις θάλασσες μέσω της βροχής.
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
(Στο εργαστήριο Χημείας/ στην σχολική αίθουσα ή στο πεδίο)
Οι μαθητές /τριες χωρίζονται σε δυάδες ή σε ομάδες των 4 ατόμων και ακολουθούν τις 
παρακάτω οδηγίες:

#1: Στρώστε σε μια επιφάνεια μερικές χαρτοπετσέτες και τοποθετήστε πάνω σε αυτές τις 
χάρτινες θήκες

#2: Ρίχνετε σιγά σιγά νερό σε μια από τις θήκες που βρίσκονται στο ένα άκρο της χάρτινης 
καρτέλας και παρακολουθείτε την κίνηση του νερού καθώς κυλάει από την μια θήκη στην 
άλλη. Σταματάτε να ρίχνετε νερό μόλις όλες οι θήκες γεμίσουν. Καθώς απαιτείται μια μικρή 
κλίση για την κίνηση του νερού από θήκη σε θήκη φροντίζουμε να την δημιουργήσουμε. 

#3: Ρίχνετε περίπου 1 μικρό κουταλάκι σπόρους λιναριού σε μια από τις ακραίες θήκες. 
Παρακολουθήστε καθώς το νερό μεταφέρει τους σπόρους από θήκη σε θήκη.

#4:Προσθέτετε στην αντίθετη πλευρά των θηκών 10 σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικής 
(ή βαφής αυγών) και αναδεύστε ελαφρά το χρωματισμένο νερό. Παρακολουθείστε την κίνηση 
του χρωματιστού υγρού στις διπλανές θήκες.

#5: Αφήνετε το πείραμα σας για μια ώρα και παρατηρήστε στη συνέχεια πως το νερό 
κινείται από θήκη σε θήκη και πως το χρώμα (βαφή) περνάει στις χαρτοπετσέτες από τις 
χάρτινες θήκες.

#6:Οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
αρχικές "πηγές ρύπανσης " (π.χ. καφές φίλτρου, χρώματα ζαχαροπλαστικής κλπ.)

#7: Οι μαθητές συζητάνε με τον/την εκπαιδευτικό τους σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει το 
κάθε υλικό στο υδάτινο περιβάλλον και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με την 
συμπεριφορά του νερού.

#8: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να περιγράψουν ένα παράδειγμα που 
γνωρίζουν και αφορά στη ρύπανση των υδάτων και το οποίο μπορεί να αφορά είτε την πόλη 
τους είτε την περιοχή τους είτε ακόμα και την χώρα τους.

#9:Οι μαθητές παίρνουν συνέντευξη από έναν ειδικό επιστήμονα (π.χ. περιβαλλοντολόγο) 
σχετικά με το θέμα της ρύπανσης των υδάτων στην περιοχή τους.

#10: Οι μαθητές /τριες παρουσιάζουν σε μορφή πόστερ τα αποτελέσματα του πειράματός 
τους καθώς και τα σημαντικά σημεία που προέκυψαν από την συνέντευξη με τον ειδικό 
επιστήμονα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 13 ετών
Εξωτερικός χώρος ή / και εργαστήριο 
Χημείας
Τραπέζι , χαρτοπετσέτες ή χαρτί 
κουζίνας, άδειες χάρτινες θήκες για 
αυγά.
Νερό, σπόροι λιναριού, καφές φίλτρου 
ή κάποια άλλη σκόνη, βαφή αυγών, ή 
χρώματα ζαχαροπλαστικής
2-3 ώρες

ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης)
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση για την χρήση
https://learning-
center.homesciencetools.com/article/wa
ter-pollution-demonstration/

Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να 
πραγματοποιείται στο εργαστήριο ή σε 
ένα υδάτινο σύστημα όπως λίμνη, 
ρέματα ή στην παράκτια ζώνη.
Ερμηνεία:
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 
καταλάβουν ότι οι γειτονικές θήκες 
αντιπροσωπεύουν τα υδάτινα μέσα 
όπου συμβαίνει αλλά και μεταφέρεται η 
ρύπανση όπως ποταμοί, λίμνες, 
ρυάκια, ωκεανοί κ.λπ. Οι χαρτοπετσέτες 
αντιπροσωπεύουν τον υδροφόρο 
ορίζοντα (υπόγειες πηγές-υπόγεια 
ύδατα).
Σε αυτό το πείραμα, οι χάρτινες θήκες 
των αυγών που συνδέονται η μια με την 
άλλη αντιπροσωπεύουν τον τρόπο 
σύνδεσης των υδάτων (όπως ρέματα, 
λίμνες, λίμνες, ποτάμια και ωκεανούς).
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Σχόλια του 
συγγραφέα

Η πρόσφυση και γενικά η κινητικότητα 
των ρύπων παρατηρείται μετά την 
προσθήκη τεχνητών ουσιών 
«ρύπανσης» όπως σπόρους λιναριού ή 
και χρωματισμένων σκονών (ή και 
χρωμάτων ζαχαροπλαστικής) στην 
πρώτη χάρτινη θήκη. Οι «ρύποι» 
μετακινούνται από την αρχική θέση 
(όπου προστίθεται η ουσία), στα 
γειτονικά υδάτινα μέσα (τα οποία θα 
μπορούσαν να είναι πολύ μακριά από 
εκεί που ξεκίνησε το αρχικό γεγονός 
ρύπανσης).
Το νερό και o ρύπος (όπως η βαφή 
αυγών) στη συνέχεια διαρρέουν 
σταδιακά από ο κάτω μέρος των 
χάρτινων θηκών πάνω στις 
χαρτοπετσέτες. Αυτό αποτελεί ένα 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η 
ρύπανση ενός υδάτινου 
συστήματος/μέσου μπορεί να 
προχωρήσει περαιτέρω στο έδαφος και 
να ρυπάνει περιοχές γύρω από ένα 
ρέμα ή μια λίμνη ή ακόμα και τους 
υδροφορείς. Στην τελευταία περίπτωση, 
όταν τα υπόγεια ύδατα 
ρυπαίνονται μπορεί να είναι επιβλαβή 
για τα φυτά αλλά και τους ανθρώπους.

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια 
εισαγωγή για την παρατήρηση της 
κινητικότητας της ρύπανσης στα 
υδάτινα μέσα. Το συγκεκριμένο 
πείραμα προσομοιάζει πώς τα υδατικά 
μέσα (όπως ρέματα, λίμνες, ποτάμια και 
ωκεανοί) συνδέονται μεταξύ τους. Η 
πρόσφυση και η διάδοση τέτοιων 
ρύπων παρατηρούνται ελέγχοντας την 
κίνηση της τεχνητής «ρύπανσης» από 
την αρχική θέση (χάρτινη θήκη) στις 
γειτονικές της θέσεις. Παρόμοια 
φαινόμενα μπορούν να παρατηρηθούν 
για την προσέλκυση και τη διάδοση των 
ρύπων του νερού στα υπόγεια ύδατα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ 

ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΣΑΚΟΥΛΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΘΑΛΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΎ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΣΑΚΟΥΛΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Υδρολογικός κύκλος
▪ Βροχόπτωση
▪ Εξάτμιση

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ /ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

▪ Γνώση σχετικά με την βροχόπτωση, την εξάτμιση την διαπνοή, 
και τον υδρολογικό κύκλο.

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪Περιγράψουν τον υδρολογικό κύκλο.
▪Εφαρμόσουν και επιδείξουν τις γνώσεις τους σε πειραματικές 
δραστηριότητες.
▪ Προσομοιάσουν σε πείραμα και δημιουργήσουν τον "δικό τους" 
υδρολογικό κύκλο.
▪Συμμετέχουν σε διάλογο όπου θα μπορούν να εξασκηθούν στην 
επιχειρηματολογία και την ομαδική συνεργασία.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Ο/ Η εκπαιδευτικός συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα υλικά 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός προμηθεύει τους μαθητές/τριες με τα απαραίτητα υλικά

# 2: Ο /η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να χωριστούν σε ζευγάρια ή σε 
μικρές ομάδες και να σχεδιάσουν το διάγραμμα του υδρολογικού κύκλου στην 
πλαστική τους σακούλα. (Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να σχεδιάσουν τον ήλιο τα 
σύννεφα και τα άλλα στοιχεία του κύκλου του νερού)

#3:Ο εκπαιδευτικός δίνει τις παρακάτω οδηγίες στους /στις μαθητές/τριες :
Ζεστάνετε το νερό μέχρι να αρχίσει να ατμίζει αλλά μην το αφήσετε να βράσει.
Προσθέστε μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής στο νερό για να προσομοιάσετε την θάλασσα.
Μεταφέρετε το χρωματισμένο νερό σε μια πλαστική σακούλα τύπου ziplock και κλείστε 
το φερμουάρ.
Τοποθετήστε την σακούλα σε όρθια θέση στο παράθυρο ή σε στην πόρτα 
χρησιμοποιώντας ταινία πακεταρίσματος (ή άλλου τύπου κολλητική ταινία).

#4: Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. 
Ζητά από τους μαθητές/τριες να εξηγήσουν και να γράψουν στα τετράδια τους τι 
συμβαίνει στην σακούλα τους όταν εξατμίζεται το νερό.

#5: Οι μαθητές/τριες φωτογραφίζουν τον υδρολογικό κύκλο που δημιούργησαν στο 
πείραμα τους (στην σακούλα τους) και γράφουν κάποιες υποθέσεις για το τι ακριβώς 
συμβαίνει και για ποιο λόγο.

#6: Οι μαθητές συζητάνε μεταξύ τους στην τάξη σχετικά με τις υποθέσεις που έκαναν 
για το πείραμά τους.

#7: Ο/Η εκπαιδευτικός μετά την υλοποίηση της προσομοίωσης (πειράματος) 
συζητάει με τους μαθητές/τριες τα παρακάτω θέματα:
Γιατί είναι σημαντικός ο υδρολογικός κύκλος για τον καιρό και το κλίμα;
Τι συμβαίνει με το νερό που δεν είναι μέρος του υδρολογικού κύκλου;
Τι θα συμβεί αν αντί για ζεστό νερό χρησιμοποιήσουμε κρύο νερό;
Δώστε παραδείγματα των 3 σταδίων του κύκλου του νερού.

#8: Οι μαθητές/τριες δημιουργούν μια αφίσα ή μια παρουσίαση ppt με τις 
φωτογραφίες ή τα βίντεο τους και γράφουν επιπλέον και μια σύντομη έκθεση 
(αναφορά) για το πείραμά τους όπου παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για την επίδειξη του κύκλου νερού. Αναφέρουν επίσης ποιο στοιχείο 
του πειράματός τους αντιπροσωπεύει κάθε φάση του κύκλου νερού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος διεξαγωγής 

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα, project

Από 11 ετών
Σχολική αίθουσα, εργαστήριο 
χημείας
πλαστικές σακούλες τύπου zip lock
Χρωματιστοί μαρκαδόροι διαρκείας
νερό
βραστήρας
Μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής
Ταινία πακεταρίσματος (ή άλλου 
τύπου)
Τετράδια (σημειωματάρια)
Μολύβια, στυλό
tablets, κινητά τηλέφωνα ή 
φωτογραφικές μηχανές
Προετοιμασία: 30 λεπτά
Υλοποίηση : 1 -2 ώρες

ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης)
Δεν απαιτείται άδεια

https://scied.ucar.edu/learning-
zone/water-cycle
http://sciencenetlinks.com/lessons/t
he-water-cycle/
https://www.usgs.gov/special-
topic/water-science-
school/science/water-cycle-schools-
and-kids?qt-
science_center_objects=0#qt-
science_center_objects
Κανένα
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ pH;

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΕΤΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
PH;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

▪Φυσικοχημικά μεγέθη,
▪Δεξιότητες υπολογιστών,
▪Γνώση σχετικά με το μέγεθος του pH σε διαλύματα νερού.

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια εισαγωγή των μαθητών στη χρήση 
της συλλογής δειγμάτων νερού σε μια βιομηχανική περιοχή και πώς 
μπορούν να πραγματοποιήσουν μετρήσεις θερμοκρασίας και pH. Τα 
αποτελέσματα θα παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις 
συνθήκες του θαλασσινού νερού και θα δημιουργήσουν ερωτήσεις 
σχετικά με τους λόγους μιας πιθανής ρύπανσης

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Προσδιορίσουν τις διάφορες πηγές ρύπανσης των υδάτων.
▪ Κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ρύπανσης των υδάτων στον 

άνθρωπο.
▪ Κατανοήσουν την ανάγκη για υποστήριξη ενός προγράμματος 

παρακολούθησης των υδάτων για την εκτίμηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία

▪ Μάθουν σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με οικονομικά 
αποδοτικές συσκευές ανίχνευσης για την παρακολούθηση της 
θερμοκρασίας και του pH του νερού, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχής λειτουργίας τους

▪ Κατανοήσουν με απλοποιημένο τρόπο τις βασικές προδιαγραφές 
τέτοιων συσκευών, όπως ευαισθησία και ακρίβεια.

▪ Αναπτύξουν βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας πακέτα 
λογισμικού και αποθήκευση των δεδομένων τους για περαιτέρω 
ανάλυση.

▪ Εξοικειωθούν με τις επιστημονικές διαδικασίες
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▪Φυσικοχημικές παράμετροι,
▪Μετρήσεις θερμοκρασίας και pH
▪Ρύπανση
▪Παρακολούθηση νερού
▪Ανθρώπινη υγεία



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρώτη δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο σύστημα (π.χ. ποτάμι, 
ρέμα, λιμνοθάλασσα ή λίμνη) καθώς το γλυκό νερό δεν έχει αλατότητα και το πείραμα είναι 
παρόμοιο με πείραμα ανάλυσης θαλασσινού νερού.
Η δεύτερη δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται στην παράκτια ζώνη λαμβάνοντας 
υπόψη τη θολερότητα των θαλασσινών υδάτων.
Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν το κίνητρο των μετρήσεων, καθώς οι δείκτες ποιότητας του 
νερού (π.χ. θολερότητα) θα παρέχουν αρχικές πληροφορίες για την κατάσταση του νερού, 
δηλαδή εάν επηρεάζεται από τη βιομηχανία και τις φυσικές διεργασίες (π.χ. κλιματική αλλαγή, 
φυσικές καταστροφές).
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη / ομάδες και ακολουθούν το παρακάτω πρωτόκολλο:

#1: Συλλογή νερού
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προετοιμάσουν με τον/την εκπαιδευτικό τους μια 
προκαταρκτική μελέτη για να προσδιορίσουν τους τομείς της δειγματοληψίας. Οι μαθητές 
πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι συλλέγουν τα δείγματα από την ίδια ακριβώς τοποθεσία και 
με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που ελέγχουν το νερό (δείγμα). Ένα παράδειγμα είναι η 
πραγματοποίηση δειγματοληψίας πριν και μετά από ένα συμβάν βροχόπτωσης σε οποιοδήποτε 
από τα προτεινόμενα υδάτινα συστήματα. Το τυπικό πρωτόκολλο δείχνει ότι το δείγμα νερού 
πρέπει να συλλέγεται από μια περιοχή κοντά στο κέντρο του υδατικού συστήματος. Επίσης, μια 
η δυο επισκέψεις στην περιοχή είναι το ελάχιστο των επισκέψεων. Η πρώτη επίσκεψη θα είναι 
σε ελεγχόμενο σύστημα για να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τη σχετική εμπειρία και 
τεχνογνωσία. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί σε μια ακτή πριν και μετά τις βροχοπτώσεις.
Οι μαθητές /τριες ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
Σε περίπτωση διαδικασίας δειγματοληψίας σε ένα ποτάμι, πάρτε το δείγμα σας από το σημείο 
που στέκεστε, αλλά μην διαταράσσετε τον πυθμένα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα της θερμοκρασίας, της θολερότητας και της αλατότητας.
Σε περίπτωση που συλλέξετε το δείγμα κάτω από την επιφάνεια του νερού βυθίστε το δοχείο 
σας και προσπαθήστε να μην συλλέξετε επιφανειακά νερά.

#2:  Μέτρηση θερμοκρασίας
Οι μαθητές πρέπει να μετρήσουν τη θερμοκρασία απευθείας στο νερό. Στη συνέχεια, θα 
πρέπει να περιμένουν ένα λεπτό, έως ότου η ένδειξη σταθεροποιηθεί. Η θερμοκρασία 
καταγράφεται στους πλησιέστερους 0,5 ° C ενώ ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ακόμα 
βυθισμένος στο νερό. Οι μαθητές/τριες επαναλαμβάνουν τα βήματα της προηγούμενης 
διαδικασίας τουλάχιστον μία φορά. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αποκλίνουν, οι 
μαθητές θα πρέπει να λάβουν έως και 5 μετρήσεις και να παρέχουν την μέση τιμή. Οι 
μαθητές/τριες θα πρέπει να καταγράφουν τα αποτελέσματα σε ένα φύλλο εργασίας (φύλλο 
δεδομένων) και θα παρατηρούν τις τάσεις στη θερμοκρασία και θα σχολιάζουν ασυνήθιστές 
τιμές (δεδομένα -υψηλές ή χαμηλές) σε σύγκριση με τις πληροφορίες της βιβλιογραφίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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#3:Μετρήσεις pH
Ως γενικές πληροφορίες, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα υδρόβια φυτά και τα ζώα 
απαιτούν για να ζήσουν τιμές pH μεταξύ 6 και 8. Οι ταινίες μέτρησης pH δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Εάν οι μαθητές αγγίξουν τις ταινίες (πεχαμετρικά χαρτιά) με 
ιδρωμένα, λιπαρά χέρια ή λερωμένα με φαγητό χέρια, η ανάγνωση του pH θα αλλάξει. Έτσι, 
οι μαθητές/τριες θα πρέπει πάντα να χειρίζονται τα πεχαμετρικά χαρτιά μέχρι το λευκό άκρο 
και να μην χρησιμοποιούν ταινίες pH που έχουν πέσει κάτω.
Πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαλέξουν μία ταινία pH από το κουτί, φροντίζοντας να μην 
αγγίζουν το χρωματιστό άκρο της. Στη συνέχεια, πρέπει να βυθίσουν το έγχρωμο μέρος της 
ταινίας στο νερό για 2 λεπτά. Οι μαθητές θα πρέπει να συγκρίνουν τα 3 χρώματα στη 
λωρίδα του pH με τα χρώματα στο γράφημα και στη συνέχεια θα πρέπει να το 
αντιστοιχήσουν με το πλησιέστερο αποτέλεσμα και να το καταγράψουν στο φύλλο 
δεδομένων.

#4: (στη σχολική αίθουσα / εργαστήριο χημείας)
Ο /Η εκπαιδευτικός  θα εξηγήσει και θα περιγράψει τι μετράται και θα εξηγήσει τα 
δεδομένα και για τα δύο μεγέθη (θερμοκρασία και pH)

#5: Οι μαθητές/τριες πρέπει να περιγράψουν μοτίβα της θερμοκρασίας του νερού και / ή 
του pH με βάση τις επιτόπιες παρατηρήσεις.

#6: Οι μαθητές/τριες πρέπει να δώσουν μια εξήγηση και μια πιθανή ερμηνεία για τα 
παρατηρούμενα πρότυπα λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη από τον /την 
εκπαιδευτικό.

#7: Οι μαθητές συζητούν για τους δύο δείκτες ποιότητας και τους  συγκρίνουν με 
βιβλιογραφικά δεδομένα από άλλες περιοχές  σε σχέση με την κατάσταση ρύπανσης.

#8:Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να επαναλάβουν ολόκληρη τη διαδικασία σε εποχιακή 
βάση (π.χ. 3-4 μήνες)

#9: Οι μαθητές πρέπει να συζητήσουν τις συγκρίσεις δεδομένων  που προκύπτουν από 
διαφορετικές υδάτινες περιοχές.

#10: Οι μαθητές πρέπει να καθορίσουν το συμπέρασμά τους σύμφωνα με τον τύπο του 
υδάτινου συστήματος (στατικό για μια λίμνη, δυναμικό για ένα ρέμα ή ποτάμι), τη σύγκριση 
των τιμών με τα δεδομένα βάσης και τον τύπο της περιοχής μελέτης (αν είναι 
επηρεαζόμενη ή όχι από ανθρωπογενείς δραστηριότητες).

# 11: Οι μαθητές παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην υπόλοιπη τάξη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Διερευνητική εργασία, πειραματικές 
δραστηριότητες

Από 15 ετών
Πεδίο, εργαστήριο Χημείας, τάξη

Αισθητήρας θερμοκρασίας / 
αισθητήρες
ταινίες μέτρησης pH
Μπουκάλια ή κουβάδες
Άλλα γενικά αναλώσιμα, μολύβια, 
σημειωματάρια, φύλλα εργασίας, 
αντηλιακή κρέμα
Υλοποίηση: 3-4 ώρες

HCMR (Μονάδα Εκπαίδευσης)
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
https://www.watercorporation.com.au
https://ecosystems.psu.edu/youth/sft

rc/lesson-plans/water/6-8/quailty
https://betterlesson.com/lesson/6452
26/water-quality-what-is-ph
https://www.michiganseagrant.org/les
sons/lessons/by-broad-concept/earth-
science/water-quality/314-2/
https://www.otffeo.on.ca/en/resource
s/lesson-plans/testing-water-quality/

Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ένα υδάτινο 
σύστημα όπως λίμνη, ρέμα ή στην 
παράκτια ζώνη. Αυτή η άσκηση θα 
μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί σε 
συλλεγόμενα δείγματα βρόχινου 
νερού ή μετά από βροχοπτώσεις.

51



52

Πως μπορούμε να 
συλλέξουμε δείγματα 

νερού και να μετρήσουμε 
θερμοκρασία pH?

Φύλλο εργασίας

Συλλογή δείγματος νερού 

Γιατί ελέγχουμε την ποιότητα του νερού; Πώς συλλέγουμε ένα δείγμα νερού;

φωτογραφία φωτογραφία

Θερμοκρασία

Τι γνωρίζω για την θερμοκρασία του νερού; Πώς να ελέγξω την θερμοκρασία του 
νερού; 

φωτογραφία φωτογραφία

pH

Τι γνωρίζω για το pH; Πως θα ελέγξω το pH του νερού; 

φωτογραφία φωτογραφία



ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ  ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ

EKTΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Αναλύσουν δορυφορικές και εναέριες εικόνες   
▪ Προσδιορίσουν διαφορετικές παράκτιες υποδομές
▪ Κατανοήσουν την ανθρωπογενή παρέμβαση και την επιρροή 

της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές
▪ Κατανοήσουν την μεταβλητότητα των ακτών και τις 

αντιδράσεις κατά της παλινδρόμησης των ακτών

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ

▪ Παλινδρόμηση ακτών
▪ Αύξηση της ακτογραμμής
▪ Φαινόμενο καθίζησης

Γνώση σχετικά με την εκ-τεχνητοποίηση ακτογραμμής, την 
αστικοποίηση και τη παράκτια ανάπτυξη (Παιδαγωγικός Οδηγός 
αναφοράς O1).
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1: Επιλέξτε μια ή περισσότερες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της 
μεταβλητότητα των ακτών (για παράδειγμα στη Γαλλία η περιοχή: Hyères-les-Palmiers).

#2: Αναζητήστε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας έναν δημόσιο ιστότοπο που παρέχει 
πρόσβαση σε εθνικά γεωγραφικά δεδομένα (πραγματικά και ιστορικά δεδομένα). Στη 
Γαλλία, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ο κάτωθι ιστότοπος: 
https://www.geoportail.gouv.fr/.

#3: Ερευνήστε στα ιστορικά δεδομένα και «κλικάρετε» στην παλιά φωτογραφία (π.χ. 
χρονολογίας 1950-1965) της περιοχής μελέτης σας.

#4: Επιλέξτε μια κλίμακα (για παράδειγμα 1: 2000) για την περιοχή σας και 
αποθηκεύστε την εικόνα του χάρτη (περιοχής) που βρήκατε.

#5: Στη συνέχεια, αφαιρέστε το επίπεδο/φίλτρο που αναφερόταν στην παρελθοντική 
φωτογραφία και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τις σύγχρονες δορυφορικές εικόνες 
που υπάρχουν διαθέσιμες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ    

#1: Ο / Η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές /τριες τις ποικίλες φυσικές 
επιπτώσεις στην ακτογραμμή (που προκαλούνται από φαινόμενα όπως καταιγίδα, 
επίδραση ρέματος, καθίζηση) καθώς και τις κύριες έννοιες σχετικά με την εκ-
τεχνητοποίηση και την αστικοποίηση της ακτής όπως επίσης και με την παράκτια ανάπτυξη 
(δείτε και τον Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς O1).

#2: Ο/ Η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές τα απαραίτητα υλικά. Θα πρέπει να 
προσδιορίσουν τις δύο ακτές και με την χρήση ενός ρυζόχαρτου και ενός μαρκαδόρου να 
χρωματίσουν και να συγκρίνουν τις δυο περιοχές. (παλιά φωτογραφία / νέα φωτογραφία) 
ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν το εύκολο λογισμικό Paint ( χρήση υπολογιστών) για 
αυτή την εργασία.

#3: Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και αρχίζουν να 
σκέφτονται και να συζητάνε τις αλλαγές που παρατήρησαν στην ακτογραμμή. 
Καταγράφουν ποιο φαινόμενο σύμφωνα με τις γνώσεις τους μπορεί να προκαλέσει αυτές 
τις αλλαγές.

#4: Οι μαθητές/τριες συζητούν τους λόγους της μεταβλητότητας των ακτών. Ο/Η 
εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να αναζητήσουν και κατανοήσουν τις πραγματικές 
αιτίες της παλινδρόμησης / αύξησης των παραλιών της Μεσογείου για κάθε μια από τις 
επιλεγμένες περιοχές.

#5: Ο / Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 
καταπολέμηση της παλινδρόμησης της ακτογραμμής: όπως σε περιπτώσεις πιο δραστικής 
διαχείρισης (αμμουδιά, rip-rap κλπ.) ή ακόμα και σε περιπτώσεις ολοκληρωμένης / 
ευέλικτης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (π.χ. αποκατάσταση / συντήρηση 
αμμόλοφων).
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, ανάλυση
δεδομένων
Από ηλικία 12 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας
Υπολογιστής και πρόσβαση στο
διαδίκτυο, δορυφορικές / εναέριες
εικόνες.
Υλοποίηση: 4/5 ώρες (1 ώρα
διδασκαλίας για κάθε βήμα)
CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
Οι δορυφορικές και γεωγραφικές
εικόνες είναι ελεύθερα προσβάσιμες
στη Γαλλία. (δείτε τον παρακάτω
σύνδεσμο)
https://www.geoportail.gouv.fr/

Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας
απλός τρόπος για να δείξετε / να
περιγράψετε την μεταβλητότητα της
ακτογραμμής και να ανακαλύψετε τα
αίτια της παλινδρόμησης / αύξησης
των παραλιών στη Μεσόγειο. Με τις
ακτές που επισημαίνονται στις
φωτογραφίες, είναι πιο εύκολο να
δείτε τις επιπτώσεις της παράκτιας
ανάπτυξης.
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EKTΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ

57

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΗΣ

| Γεωγραφία | Βιολογία | Γεωλογία | Χημεία | Μητρική Γλώσσα |



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Παρατηρήσουν και να κατανοήσουν  τις έννοιες σχετικά με την 
εκ-τεχνητοποίηση της ακτογραμμής.
▪ Ταχτοποιήσουνε τους κινδύνους, τις προκλήσεις και τις 
προοπτικές της εκ-τεχνητοποίησης της ακτογραμμής.
▪ Ομαδοποιήσουν, να ταξινομήσουν και να συνδυάσουν έννοιες 
της τεχνητής ακτογραμμής από μόνοι τους δημιουργώντας 
συνδέσμους.
▪ Αναπτύξουν την έρευνα αναζήτησης πληροφοριών μέσω της 
ομαδικής εργασίας   
▪ Να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία και την μεταξύ τους 
επικοινωνία
▪ Ακούσουν, σεβαστούν και αποδεχτούν τις συμβουλές των 
συμμαθητών τους.

▪ Κίνδυνοι Παράκτιας Ανάπτυξης
▪ Επιβαρυντικοί παράγοντες της ακτογραμμής
▪ Περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα
▪ Διαχείριση ακτών και λύσεις 

Γνώση σχετικά με την εκ-τεχνητοποίηση, την αστικοποίηση και την 
παράκτια ανάπτυξη (Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς O1).

58

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1: Εκτυπώστε τις κάρτες που ακολουθούν παρακάτω σε A4 χαρτί και κόψτε τες σε
ανάλογο μέγεθος.

#2: Προμηθευτείτε μεγάλα φύλλα χαρτιού για να βάλετε τις κάρτες.
#3: Προετοιμάστε ανάλογα την τάξη έτσι ώστε να τοποθετηθούν οι κάρτες σε ένα

μεγάλο τραπέζι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο / Η εκπαιδευτικός θυμίζει τις βασικές έννοιες σχετικά με την εκ-
τεχνητοποίηση, την αστικοποίηση και την παράκτια ανάπτυξη, σύμφωνα με τον
Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς O1.

#2: Ο / Η εκπαιδευτικός διανέμει στους μαθητές/τριες το σύνολο των καρτών και
ζητείται από όλους να διαβάσουν τις κάρτες τους. Οι μαθητές τοποθετούν τις κάρτες
τους στο τραπέζι (την μια μετά την άλλη ) ομαδοποιώντας τες σύμφωνα με τα δικά τους
κριτήρια.

#3: Ο /Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να συζητήσουν γύρω από τις
έννοιες που παρουσιάζονται στις κάρτες προκειμένου να βοηθηθούν στην
ομαδοποίηση των καρτών με βάση τις ακόλουθες θεματικές : κίνδυνοι, επιβαρυντικοί
παράγοντες, περιβαλλοντικά θέματα, οικονομικά ζητήματα και προοπτικές.

#4: Οι μαθητές /τριες συζητούν και αναδιατάσσουν τις κάρτες ανάλογα με τις
θεματικές δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ τους.

#5: Οι μαθητές παρέχουν ένα πανόραμα σχετικά με την τεχνητή ακτογραμμή με
επίγνωση της ποικιλομορφίας των κινδύνων και της πολυπλοκότητας των προκλήσεων
όπου καταλήξανε από την μεταξύ τους συζήτηση..
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Παιχνίδι, Δημόσια συζήτηση

Από ηλικία 12 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας
Εκτυπωτής, μαρκαδόροι, φύλλα
ρυζόχαρτου, χαρτί Α4 ή μεγαλύτερα
χαρτιά (ή και χαρτόνια)
Υλοποίηση : ½ ώρα

CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
https://web.unep.org/unepmap/
http://www.cprac.org/fr/car-
pl/presentation/pam
Η λίστα με τις έννοιες των καρτών
μπορεί να εμπλουτιστεί.
Ο /Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους
μαθητές να αναζητήσουν τον σωστό
ορισμό για την κάθε κάρτα.
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Φύλλο εργασίας
Πανόραμα της εκτεχνητοποίησης

της ακτογραμμής

Εκ-τεχνητοποίηση
Ακτογραμμής

Κίνδυνοι

Αύξηση Στάθμης 
Θάλασσας

Καταβυθίσεις
Διάβρωση και 
υποχώρηση 

ακτογραμμής

Πόλεις και

καθίζηση
Απώλεια 

βιοποικιλότητας
Πλημμύρες Καταιγίδες

Επιβαρυντικοί
παράγοντες

Παράνομες 
κατασκευές

Εντατική εξόρυξη 
πόρων

Τουρισμός και 
ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες

Ενίσχυση από 
την ανάπτυξη

Επιπτώσεις της 
Κλιματικής 

Αλλαγής

Μόλυνση/ ή 
και Ρύπανση 



Φύλλο εργασίας
Πανόραμα της εκτεχνητοποίησης

της ακτογραμμής

Εκ-τεχνητοποίηση
Ακτογραμμής

Περιβαλλοντικά
ζητήματα

Βιοποικιλότητα Λειτουργικότητα 
οικοσυστημάτων

Ενδιαιτήματα και 
προστατευόμενες 

περιοχές

Τύποι 
Πυθμένα

Οικοσυστημικές
Υπηρεσίες Οικονομικά

Θέματα

Υποθαλάσσιες 
Δράσεις

Θαλάσσιοι 
πολιτισμοί

Αλιεία

Παράκτιοι 
λιμένες και 

θαλάσσια σπορ

Τουρισμός Θαλάσσιες 
μεταφορές

Πολεοδομικό 
σχέδιο και 
ανάπτυξη

Γεωργία



Φύλλο εργασίας
Πανόραμα της εκ-τεχνητοποίησης

της ακτογραμμής

Εκ-τεχνητοποίηση
Ακτογραμμής

Προοπτικές

Ήπια 

προστασία της 

θάλασσας

Δυναμική 

προστασία από τη 
θάλασσα

Εκσυγχρονισμός 

και καινοτομία

Ανακύκλωση/ 
αποκατάσταση 
αποβλήτων

Βιώσιμη 
αστικοποίηση

Ανάπτυξη 
επεξεργασίας 

νερού

Επιστημονική 
υποστήριξη και 
τοπικοί φορείς



ΕΚΤΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ
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ΠΟΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ  
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ;

| Γεωγραφία | Βιολογία | Γεωλογία | Μητρική Γλώσσα |



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :
▪ Παρατηρήσουν και κατανοήσουν την έννοια των υπηρεσιών των 
παράκτιων οικοσυστημάτων.
▪ Προσδιορίσουν τέσσερις τύπους υπηρεσιών που παρέχονται 
από τα οικοσυστήματα: προμηθευτικές, ρυθμιστικές και 
διατήρησης και τέλος πολιτιστικές /κοινωνικές υπηρεσίες.
▪ Βελτιώσουν την ικανότητά τους  στην ανάγνωση χαρτών και στη 
συλλογή χωρικών δεδομένων.
▪ Κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων.
▪ Αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό.

▪ Οικοσυστημικές υπηρεσίες 
▪ Περιβαλλοντικά ζητήματα 
▪ Η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας
▪ Προστατευόμενες φυσικές περιοχές 

Γνώσεις σχετικά με τις  οικοσυστημικές υπηρεσίες (Ορισμός στον 
ιστότοπο  του FAO, διαθέσιμος  στα Αγγλικά, Γαλλικά και 
Ισπανικά).
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΟΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ  
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ;



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1:Επιλέξτε μία ή περισσότερες παράκτιες γεωγραφικές περιοχές,
συμπεριλαμβανομένων περιοχών ανθρώπινης δραστηριότητας (πόλεις, λιμάνια) ΚΑΙ
προστατευόμενες περιοχές (φυσικά αποθέματα, προστατευόμενες λιμνοθάλασσες,
περιοχές Natura 2000, τοποθεσίες Ramsar, θαλάσσια πάρκα κ.λπ.).

#2: Παράδειγμα γεωγραφικών περιοχών: λιμνοθάλασσα Biguglia (Κορσική, Γαλλία).
#3: Εκτυπώστε έναν λεπτομερή χάρτη των επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών από

το Διαδίκτυο ή μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας χαρτών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

IMPLEMENTATION 

#1: Ο/ Η εκπαιδευτικός εισάγει τις κύριες έννοιες για την αστικοποίηση και την
παράκτια εκτεχνητοποίηση χρησιμοποιώντας το σχετικό κεφάλαιο του Παιδαγωγικού
Οδηγού Αναφοράς O1. Στη συνέχεια παρουσιάζει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας τον ορισμό από τον ιστότοπο του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων
των Ηνωμένων Εθνών [σύνδεσμος 1] και παρέχει στους μαθητές τον κατάλογο των
οικοσυστημικών υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο [σύνδεσμος 2]

#2: Ο / Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων και δίνει ένα
χάρτη σε κάθε ομάδα, ζητώντας από τους μαθητές να εντοπίσουν και να απαριθμήσουν
τις πιέσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων καθώς και αν υπάρχουν προστατευόμενες
φυσικές περιοχές στην καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

#3: Στη συνέχεια ζητά από τις ομάδες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση
πληροφοριών στο Διαδίκτυο και να καταγράψουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που
παρέχονται από τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

#4: Ο / Η εκπαιδευτικός εισάγει έναν διάλογο ζητώντας από τους μαθητές να
προτείνουν ποιες από αυτές τις υπηρεσίες που έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως
μπορούν να είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση των πιέσεων από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες στην περιοχή.

#5: Κάθε ομάδα εργάζεται σε μια παρουσίαση (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε
ηλεκτρονική μορφή π.χ. ppt) για να παρουσιάσει/προβάλει τα αποτελέσματα της
έρευνας της σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή μελέτης.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, Συζήτηση 

Από 12 ετών
Σχολική αίθουσα
Λεπτομερείς χάρτες (στο Διαδίκτυο), 
υπολογιστής ή άλλοι ηλεκτρονικοί 
πόροι
Υλοποίηση: 2 έως 4 ώρες

CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση
[link 1] http://www.fao.org/ecosystem-
services-biodiversity/fr/ 
[link 2] http://www.fao.org/ecosystem-
services-
biodiversity/background/provisioningse
rvices/fr/ 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά τη 
δραστηριότητα «Ανακάλυψη ενός 
λιμανιού και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων σε αυτό» του 
κεφαλαίου Θαλάσσια Οικονομία.
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Φύλλο Εργασίας
Ποιά αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται από το παράκτιο οικοσύστημα;Παράκτια 

Εκτεχνητοποίηση

Υ
π

η
ρ

εσ
ίε

ς 
π

ρ
ο

μ
ή

θ
ει

α
ς 

κα
ι 

δ
ει

γμ
α

το
λη

ψ
ία

ς

•Αλιευτικοί πόροι 
(ψάρια) για 

επαγγελματική 
αλιεία

•Υδρόβια πτηνά και 
άλλα πτηνά για 

κυνήγι

•Βιομάζα για 
βόσκηση

•Οστρακοειδή 
(επαγγελματική 

αλιεία) *

•Εκτροφή 
οστρακοειδών 

(μύδια, στρείδια) *

•Ιχθυοκαλλιέργεια*

•Ρύθμιση της ροής 
του νερού

•Άλλα υλικά για 
άμεση χρήση ή 

επεξεργασία

Υ
π

η
ρ

εσ
ίε

ς 
ρ

ύ
θ

μ
ισ

η
ς 

κα
ι σ

υ
ντ

ή
ρ

η
σ

η
ς

•Αυτοκαθαρισμός
και διήθηση νερού

•Χώρος 
αναπαραγωγής και 
εκτροφής ειδών και 

ενδιαίτημα

•Διατήρηση των 
όχθων έναντι της 

διάβρωσης

•Ρύθμιση του 
μικροκλίματος

•Στερέωση και 
αποσύνθεση 

συσσωρευμένων 
οργανικών 

υπολειμμάτων

•Ρύθμιση των 
πλημμυρών και 
προστασία των 

εσωτερικών 
εκτάσεων από 

καταιγίδες, 
αλατότητα, 

αστικοποίηση

Π
ο

λι
τι

σ
τι

κέ
ς 

κα
ι 

κο
ιν

ω
νι

κέ
ς 

υ
π

η
ρ

εσ
ίε

ς

•Τοπική ταυτότητα

•Ιστορικός και 
πολιτιστικός χώρος

•Αξία του τοπίου

•Αισθητική αξία 
σπάνιων και 

σημαντικών  ειδών

•Ερασιτεχνική αλιεία 
συλλογή  

οστρακοειδών *

•Μη μηχανοκίνητα 
θαλάσσια σπορ *
•Παρατήρηση 

πτηνών 

•Ιππασία

•Υποστήριξη για 
κατασκήνωση

•Ποδηλατάδα

•Περπάτημα, 
πεζοπορία και 

τρέξιμο

•Εκδρομή με βάρκα*

•Πηγή καλλιτεχνικής 
έμπνευσης

•Εκπαιδευτική αξία

•Ευκαιρίες για 
επιστημονική 

έρευνα

•Αίσθηση ευεξίας 
και ηρεμίας

* : Πιθανές υπηρεσίες λιμνοθάλασσας 

(αναφέρονται στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα λιμνοθαλάσσιας περιοχής 

στην Κορσική)



Εκτεχνητοποίηση 
της ακτογραμμής 

Φύλλο Εργασίας 
Ποια αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται από το παράκτιο 

οικοσύστημα;

Κατηγορία Οικοσυστημικές υπηρεσίες  Ορισμός  

Προμηθευτικές 
υπηρεσίες  
  

 Ιχθυοαποθέματα για επαγγελματική αλιεία  Προμήθεια σε ψάρια για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
και ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τους. 

υδρόβια πτηνά και άλλης κατηγορίας πτηνά για 
κυνήγι  

 Δυνατότητα  για εξάσκηση στο κυνήγι  πτηνών  

 Βιομάζα που προέρχεται από την διαδικασία 
της βόσκησης  

Παροχή βοσκοτόπων για πρόβατα και βοοειδή. 

Οστρακοειδή (επαγγελματική αλιεία) * Προμήθεια σε οστρακοειδή για επαγγελματική χρήση 
(δυνατότητα για λιμνοθάλασσα)  

Εκτροφή οστρακοειδών (μύδια, στρείδια) * Παροχή πλούσια και καλλιεργήσιμης γης. 

Ιχθυοκαλλιέργεια*  Συνθήκες (πιθανές) για την ανάπτυξη μαλακίων και 
στρειδιών. 

 Ρύθμιση της παροχής νερού  Προϋποθέσεις (δυνατότητα) για την επαγγελματική 
εκμετάλλευση των εκτρεφόμενων ψαριών. 

Άλλα υλικά για άμεση χρήση ή και αξιοποίηση Ρύθμιση της ροής του νερού με την αποστράγγιση των 
υδάτων της πεδιάδας και τις ανταλλαγές με τη θάλασσα. 

Ιχθυοαποθέματα για επαγγελματική αλιεία  Προμήθεια σε υλικά όπως παρασυρόμενα ξύλα και 
σαλικορνιες 

Κατηγορία Οικοσυστημικές υπηρεσίες Ορισμός  

Υπηρεσίες ρύθμισης και 
διατήρησης  
  

Αυτοκαθαρισμός και φιλτράρισμα του νερού  Φυσικές διαδικασίες αποικοδόμησης των ρύπων του 
νερού, ειδικά χάρη στη συλλογή ξηρών βοτάνων 

 Χώρος ανατροφής και κατοικίας οργανισμών  Διατήρηση βασικών οικοτόπων που λειτουργούν ως 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, χώροι αναπαραγωγής ή 
μεταναστευτικές διαδρομές. 

Διατήρηση των όχθων από την διάβρωση  Αποθήκευση ιζημάτων και αντοχή στη διάβρωση και την 
εκρίζωση του εδάφους. 

 Ρύθμιση του μικροκλίματος  Επίδραση της παράκτιας βλάστησης και της λιμνοθάλασσας 
στην υγρασία του αέρα, σε ρόλο θερμορύθμισης. 

Στερέωση και αποσύνθεση συσσωρευμένων 
οργανικών υπολειμμάτων 

Φυσικές κυκλικές διεργασίες αποσύνθεσης οργανικής ύλης. 

Ρύθμιση των πλημμυρών και προστασία της 
ενδοχώρας από καταιγίδες, υφαλμύρωση, 
αστικοποίηση 

Φυσική προστασία της παράκτιας ζώνης από πλημμύρες, 
προστατευτικό αποτέλεσμα. 

Κατηγορία Οικοσυστημικές υπηρεσίες Ορισμός  

Πολιτισμικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες  

Τοπική ταυτότητα Το τοπίο έχει την δική του ιστορία που συνδέεται με 
συγκεκριμένες παραδόσεις όπως η αλιεία. 

 Ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία Για πολλούς αιώνες η λιμνοθάλασσα ήταν περιζήτητη από 
τους ανθρώπους. 

Αισθητική  αξία τοπίου  Ανάδειξη και εξύψωση  αισθήσεων και συναισθημάτων 
λόγω των τοπίων, ενδιαιτημάτων  και των  ειδών. 

 Αισθητική αξία σπάνιων και αξιοθαύμαστων 
ειδών  

Τυπικά είδη της λιμνοθάλασσας (π.χ. στην περίπτωση της 
λιμνοθάλασσας στην Κορσική είδη όπως η σαλικόρνια και 
τα αλμυρίκια)  

Ερασιτεχνική αλιεία και συλλογή 
οστρακοειδών*  

Ψυχαγωγική αλιεία (δεν επιτρέπεται στη λιμνοθάλασσα) 

Μη μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ*  Όπως για παράδειγμα  οι βόλτες με κανό. 

Ορνιθοπαρατήρηση Υγρότοπος μείζονος σημασίας για τη διέλευση και 
στάθμευση πτηνων : 250 είδη έχουν  ταυτοποιηθεί στην 
περιοχή μελέτης (παράδειγμα λιμνοθάλασσας/ Κορσική) 

Ιππασία 2 κέντρα  ιππασίας στην περιοχή μελέτης (περίπτωση 
παραδείγματος λιμνοθάλασσας στη Κορσική)  

Υποστήριξη θέσεων για κατασκήνωση  3 χώροι κατασκήνωσης  στην περιοχή μελέτης 
(προτεινόμενο παράδειγμα λιμνοθάλασσας στην Κορσική)  

Ποδηλατάδα  Περιφερειακές περιοχές και δρόμοι  μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ποδηλασία  

Περπάτημα, πεζοπορία και τρέξιμο Δυνατότητα για άσκηση γύρω από την λιμνοθάλασσα και 
κυρίως στο Fornacina Park (Κορσική) 

Βαρκάδα και εκδρομή *  Απαγορεύεται στο νερό της δεξαμενής  

Πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης  Πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και άλλες εφαρμογές  

Εκπαιδευτική αξία Πολλοί μαθητές και φοιτητές επισκέπτονται την 
λιμνοθάλασσα  

Δυνατότητα για επιστημονική έρευνα Υλικά για έρευνα και εκπαίδευση 

Αίσθηση ευεξίας και ηρεμίας  Ευκαιρίες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον για 
χαλάρωση και διασκέδαση. 

 



ΕΚΤΕΧΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ
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ΕΙΚΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΙΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ;

| Γεωγραφία | Γεωλογία | Γλώσσα |



▪ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Αναγνωρίσουν και ομαδοποιήσουν τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε μια τουριστική περιοχή
▪ Βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναλύουν χωρικές 
πληροφορίες
▪ Γνωρίσουν και εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας
▪ Αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ανεξάρτητη έκφραση και στάση.

▪ Ανάπτυξη παράκτιων δραστηριοτήτων
▪ Επίδραση του τουρισμού
▪ Αυξημένη επισκεψιμότητα παράκτιων περιοχών

Γνώση σχετικά με την αστικοποίηση και την παράκτια 
εκτεχνητοποίηση (Παιδαγωγικός οδηγός αναφοράς O1).
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Η 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ;



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1: Ζητήστε την συναίνεση των γονέων για την συμμετοχή των μαθητών στην 
σχολική επίσκεψη

#2: Διασφαλίστε την πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές για την 
πραγματοποίηση της εικονικής ξενάγησης.

#3: Αναζητήστε μια γνωστή τουριστική περιοχή (π.χ. η περιοχή Promenade des 
Anglais στην Νίκαια της Γαλλίας ή άλλη περιοχή στην Μεσόγειο) καθώς και μια παλιά 
φωτογραφία αυτής της περιοχής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(αφορά τον /την εκπαιδευτικό)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στη σχολική αίθουσα 
#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στουε μαθητές την περιοχή που έχει διαλέξει 

καθώς και μια παρελθοντική φωτογραφία της περιοχής και τους ζητάει να αναζητήσουν 
την περιοχή με την χρήση της εφαρμογής google maps. Οι μαθητές/τριες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την λειτουργία street mode δίνοντας την διεύθυνση που 
αναγράφεται στην παλιά φωτογραφία.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν το φύλλο 
εργασίας που ακολουθεί, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους για τις δυο χρονικές 
περιόδους και να αναρωτηθούν για τις παρατηρούμενες αλλαγές στο τοπίο της περιοχής 
που αφορούν τα κτίρια τις εγκαταστάσεις κλπ. και οφείλονται κυρίως στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, τον τουρισμό κλπ.

#3: Στο πλαίσιο μιας συζήτησης, ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις σύγχρονες δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης (αυτές που 
παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της εικονικής ξενάγησης) σε 
σύγκριση με εκείνες που παρατηρήθηκαν στην παλιά εικόνα.

Στο πεδίο
#1: Ο/Η εκπαιδευτικός ξεκινάει την ξενάγηση στην περιοχή παρουσιάζοντας στους 

μαθητές τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτήν και αφορούν 
τον τουρισμό, την αναψυχή, το εμπόριο (καταστήματα), τον λιμένα κλπ.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 
και για τις δυο χρονικές περιόδους (παρελθόν και παρόν) παρατηρώντας γύρω τους το 
τοπίο.

#3: Ο /Η εκπαιδευτικός οργανώνει μια συζήτηση με τους μαθητές/τριες σχετικά με τις 
τρέχουσες δραστηριότητες στην περιοχή παρατήρησης (μελέτης) σε σύγκριση με εκείνες 
που παρατηρήθηκαν στην παλιά φωτογραφία.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, έρευνα πεδίου, 
διάλογος (συζήτηση)
Από 12 ετών
Στο εργαστήριο υπολογιστών ή στο 

πεδίο (περιοχή μελέτης)
Παλιά φωτογραφία που αναζητήθηκε 

στο διαδίκτυο ή άλλες πηγές 
(φωτογραφικό αρχείο κλπ.)
Εφαρμογή : 1 –2 ώρες

CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται άδεια
http://www.en-noir-et-blanc.com/la-
promenade-des-anglais-p1-2688.html 
(παλιά φωτογραφία της Νίκαιας 
Γαλλίας)
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εύκολα ακόμη και 
με μαθητές μικρότερης ηλικίας (με 
κάποιες μικρές προσαρμογές)
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Φύλλο εργασίας

Εικονική επίσκεψη ή δια ζώσης επίσκεψη σε μια 

παράκτια τουριστική περιοχή

Εκτεχνητοποίηση
της ακτογραμμής

Θέση: Ημερομηνία:

Συντεταγμένες:

ΤΥΠΟΣ ΑΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απότομη
βραχώδης ακτή

Αγροτικές καλλιέργειες

Βραχώδης ακτή Ψάρεμα
Λιμνοθάλασσα Αναψυχή
Νησί / 
Χερσόνησος

Καταστήματα/βιοτεχνίες

Εκβολές Τουρισμός
Δέλτα Σιδηροδρομικό δίκτυο

Κόλπος Οδικό δίκτυο
Παραλία Ποδηλατόδρμος
Ποτάμι Βιομηχανική περιοχή λιμένα

Παραδοσιακός λιμένας

ΕΙΚΟΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κύκλωσε τις καταλληλές απαντήσεις για κάθε διαφορετική χρονική περίοδο 
(επέλεξε διαφορετικά χρώματα ανα περίοδο για να είναι ευδιάκριτη η όποια 
διαφοροποίηση).

Πολύ μικρή
πυκνότητα

Μικρή
πυκνότητα

Σχετική
πυκνότητα

Πολύ μεγάλη
πυκνότητα

Υπερπλήρης
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΠΗΓΕΣ
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ

JEANS ΣΟΥ

| Γεωγραφία | Οικονομία | Χημεία | Φυσική | Μητρική Γλώσσα |



▪ Παγκοσμιοποίηση
▪ Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις
▪ Οικονομικές προκλήσεις
▪ Αρχές αειφόρου ανάπτυξης

▪ Έννοιες για την παγκοσμιοποίηση

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Κατανοήσουν την παγκοσμιοποίηση με ένα συγκεκριμένο

παράδειγμα
▪ Γνωρίσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των

μεταποιημένων προϊόντων
▪ Κατανοήσουν οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
▪ Αναπτύξουν μια κριτική αντίληψη για την κατανάλωση

76

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ
JEANS ΣΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1:Ο /Η εκπαιδευτικός θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Πού παράγονται τα τζιν;-
Σε ποιες χώρες διανέμονται;
Οι μαθητές τοποθετούν τις αντίστοιχες πινέζες στο χάρτη

Από ποια υλικά κατασκευάζονται; Πλαστικό, βαμβάκι, μέταλλο, μαλλί, άμμος κ.λπ.
Ενημερώστε τους μαθητές/τριες ότι όλα τα υλικά με παράξενο όνομα (π.χ. ακρυλικό,
βισκόζ, πολυεστέρας κ.λπ.) αποτελούν ένα είδος πλαστικού, επομένως έχουν πρώτη
ύλη το πετρέλαιο

#2: Για να γίνει η δραστηριότητα περισσότερο διασκεδαστική ο / η εκπαιδευτικός
τοποθετεί δείγματα από κάθε υλικό σε φακέλους για να απεικονίσει τις χώρες
προέλευσης /ή και επεξεργασίας παραγωγής των ενδυμάτων:
Βαμβάκι: παραγωγή στο Μπενίν
Καρούλι βαμβακερού νήματος: στο Πακιστάν
Μπλε σκόνη: βαφή indigo στην Ιταλία
Κομμάτια τζιν: κοπή και συναρμολόγηση στην Τυνησία
Άμμος: πλύσιμο στην Τουρκία
Eλαστάν: πολυεστερική ίνα που εισάγεται στην Ιαπωνία
Φερμουάρ: παράγεται στη Γαλλία
Κουμπί: ορείχαλκος από τη Ναμίμπια
Για κάθε υλικό, τοποθετήστε μία πινέζα στο χάρτη που θα αντιστοιχεί σε κάθε χώρα.
Για κάθε χώρα, είναι δυνατόν να απεικονιστούν οι συνθήκες παραγωγής με
φωτογραφίες που θα προβάλλονται ή θα εκτυπωθούν καθώς και η κατανάλωση
ενέργειας υπολογίζοντας για παράδειγμα το αποτύπωμα άνθρακα λόγω των
αποστάσεων.
Χρησιμοποιώντας μια χρωματιστή κλωστή (ή νήμα), ενώστε τις πινέζες στο χάρτη για
να δείτε τη διαδρομή που ακολουθεί το ρούχο. Σε αυτό το στάδιο είναι δυνατό να
υπολογιστεί ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύονται για κάθε στάδιο παραγωγής
του και να συζητηθεί ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων μόδας (πλοία, αεροπλάνα,
αυτοκινητόδρομοι) καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

#1: Εκτυπώστε έναν παγκόσμιο χάρτη
#2: Φέρτε ένα ζευγάρι τζιν με την ετικέτα του και 10 φακέλους με το κωδικό HDI

(Human Development Index) που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα
#3: Φέρτε δείγματα υλικών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#3: Σε κάθε φάκελο σημειώστε το ΔΑΑ (Δείκτης Ανθρωπογενούς Ανάπτυξης) της
χώρας.
Αυτές οι πληροφορίες αντικατοπτρίζονται στην τιμή των υφασμάτων. Έτσι, οι
μαθητές/τριες αποκτούν σταδιακά επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της παραγωγής και της διανομής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Σε αυτό το στάδιο παρουσιάζεται και η άνιση κατανομή του πλούτου.

Για ένα ζευγάρι τζιν που κοστίζει 35 ευρώ η ανάλυση κόστους έχει ως εξής:
15,75 ευρώ για τον έμπορο
14 ευρώ για τη μάρκα
1,75 ευρώ για τη μεταφορά
3,5 ευρώ ως κόστος παραγωγής
1 ευρώ για τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων

Θα μπορούσατε να παρουσιάσετε στους μαθητές και τις έννοιες των
περιβαλλοντικών ετικετών (eco lebels, π.χ. Max Havelaar, AB, FSC κ.λπ.)

#4: - Τι κάνεις με τα παλιά σου τζιν (jeans);
Λίστα απαντήσεων στον πίνακα
Σε αυτό το στάδιο προσεγγίζονται οι έννοιες της επιδιόρθωσης,
της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης κ.λπ.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά

Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια /Συγγραφή

Πειραματική δραστηριότητα

Από 12 χρονών
Αίθουσα διδασκαλίας

Παγκόσμιος χάρτης: Κατέβασε και 
εκτύπωσε σε A3 χαρτί 
20 Πινέζες
1 ζεύγος γωνιών
1 ζευγάρι τζιν (κόψτε την τσέπη 
(ελαστάν), το φερμουάρ και το κουμπί)
10 φάκελοι
1 δείκτης
Χρωματιστό νήμα, λίγο βαμβάκι, 
καρούλι νήματος, μπλε πούδρα (ξηρού 
χρώματος), μερικά κομμάτια τζιν και 
άμμος
Προετοιμασία: 2 ώρες
Υλοποίηση: 1 ώρα
Βήμα 1: 5 λεπτά
Βήμα 2: 20 λεπτά
Βήμα 3: 20 λεπτά 
Βήμα 4: 15 λεπτά

GRAINE Île-de-France – Χωρίς εμπορική 
χρήση
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Σύνδεσμοι http://www.graine-
idf.org/sites/default/files/contenus/guide_ani
mations_BDEF.pdf
World map : 
https://www.mapsofworld.com/world-map-
image.html
Εικόνα για την παραγωγή βαμβακιού:

https://boutique.rsf.org/collections/albums-
photos/products/100-photos-de-yann-
arthus-bertrand-pour-la-liberte-de-la-presse
HDI : http://hdr.undp.org/en/countries
Ecolabel : https://www.labelinfo.be/fr
Μόδα που ρυπαίνει : 
https://www.sustainyourstyle.org/old-
environmental-impacts ; 
http://trademachines.fr/info/sale-linge/ ; 
http://reseauecoleetnature.org/fiche-
experience/le-vert-va-tout-le-monde-il-est-
temps-de-repenser-la-fast-fashion-03-01-
2019.html
(μόνο στα Γαλλικά)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ 
ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΟΥΝ;

| Φυσική | Χημεία | Τεχνολογία |



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ : 
▪ Ενεργοποιήσουν την λογική τους σχετικά με τις πηγές 

ενέργειας
▪ Κατανοήσουν πώς λειτουργεί η μετάδοση ενέργειας

▪ Βιώσιμη ανάπτυξη
▪ Παραγωγή Ενέργειας από βιομάζα
▪ Ενεργειακή αλυσίδα

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι περισσότερες μπαταρίες 
αποτελούνται από δύο διαφορετικά μέταλλα που αντιδρούν με 
ένα οξύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ 

ΦΩΤΙΣΟΥΝ;



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο / Η εκπαιδευτικός θα προετοιμάσει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (μπορείτε 
να τα αναζητήσετε σε καταστήματα DIY): ηλεκτρικά καλώδια, χάλκινα νομίσματα, 
γυαλόχαρτο, καρφιά ψευδαργύρου, λαμπτήρας LED και απαιτούνται και πατάτες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Χρειάζονται γυαλόχαρτα, καρφιά από ψευδάργυρο, ψεύτικα νομίσματα από 
χαλκό και ένα πολύμετρο. Οι μαθητές / τριες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα υλικά 
είναι καθαρά ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Στους μαθητές δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες.

#2: Χρειάζεστε 2 πατάτες. Τοποθετείται ένα νόμισμα και ένα καρφί σε κάθε πατάτα 
(βυθίζεται τα υλικά μέχρι τη μέση). Συνδέστε με ένα καλώδιο και έναν σφιγκτήρα το 
κομμάτι με το καρφί των δύο διαφορετικών πατατών.

#3: Συνδέστε τα δύο άκρα του καλωδίου στον λαμπτήρα Led. Συνδέστε τις πατάτες 
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά καλώδια, περνώντας από τις άκρες 
(ψευδάργυρος) του νομίσματος (χαλκός). Το υλικό από χαλκό- τα 
νομίσματα) αντιστοιχεί στον θετικό πόλο, και τα καρφιά ψευδαργύρου στον 
αρνητικό πόλο. Λόγω μιας χημικής αντίδρασης που πραγματοποιείται στα υγρά της 
πατάτας παράγεται ηλεκτρισμός.

#4: Απορρίψτε την πατάτα στο τέλος του πειράματος.
#5: Ο /Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την έννοια της ενέργειας που παράγεται από 

την βιομάζα
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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 χρονών
Εργαστήριο, αίθουσα διδασκαλίας

Πατάτες, καλώδια, χάλκινα 
νομίσματα, γυαλόχαρτο, καρφιά 
ψευδαργύρου, λαμπτήρας LED, 
πολύμετρο.
Υλοποίηση: 1-2 ώρες

PANDA-club; Fonds National de la
Recherche Luxembourg
www.science.lu
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή 
εγγραφή
https://youtu.be/kt1klE_advA

Η σύνδεση της διόδου εκπομπής 
φωτός με μία μόνο πατάτα δεν θα 
επιτρέψει την εκπομπή φωτός επειδή 
μια μόνο πατάτα δεν έχει την 
ηλεκτρική ισχύ για τη λειτουργία της 
διόδου. Να είστε προσεκτικοί και να 
σέβεστε την πολικότητα. Αυτό το 
πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με άλλα λαχανικά ή φρούτα καθώς 
και με κάποια αφρώδη ποτά. Ένα 
όξινο υγρό είναι απαραίτητο για να 
περάσει το ρεύμα (από τον θετικό 
πόλο στον αρνητικό πόλο).
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| Φυσική | Χημεία | Υπολογιστές - Πληροφορική |



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Παρουσιάσουν  το πληροφοριακό υλικό  μέσω ενός  panel

/poster
▪ Αναγνωρίσουν πηγές και μορφές ενέργειας ( κινητική ενέργεια, 

ηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια)
▪ Δημιουργήσουν  ένα εργαλείο επικοινωνίας

▪ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
▪ Άνεμος
▪ Ήλιος
▪ Νερό
▪ Βιομάζα
▪ Γεωθερμία

Γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ο1  Παιδαγωγικός 
Οδηγός Αναφοράς)
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αναζήτηση βιβλίων και ιστοτόπων στο διαδίκτυο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην λεκάνη της Μεσογείου. Ο /Η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει την 
χώρα τους ή την περιοχή τους σαν περιοχή μελέτης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την δραστηριότητα και χωρίζει τους μαθητές σε 
ομάδες των 3-4 ατόμων.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να αναζητήσουν στοιχεία 
(έρευνα) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. γενικές πληροφορίες, 
φωτογραφίες ή εικόνες, γενικούς ορισμούς, πηγές) χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 
βιβλία ή και τους κατάλληλους ιστότοπους του Διαδικτύου.

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να συνοψίσουν τις 
διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανά ομάδα να διαλέξουν και 
να εργαστούν σέ ένα θέμα που αφορά μια συγκεκριμένη μορφή ανανεώσιμης 
ενέργειας.

#4: Κάθε ομάδα αναζητά πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις συγκεκριμένες πηγές 
ενέργειας, όπως για παράδειγμα την υδροηλεκτρική ενέργεια, και βρίσκει μια εικόνα 
και μια σύντομη επεξήγηση σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής 
ενέργειας.

#5: Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας κάθε ομάδα συγκεντρώνει τις πληροφορίες 
που συνέλεξε σε ένα πανελ (δημιουργεί το δικό της πάνελ) ή ένα ppt ή σε έναν 
ιστότοπο (blog ) με σκοπό να δημιουργήσει μια αφίσα.

#6: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την εργασία της και 
συνθέτει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν συζητώντας με τους μαθητές για 
τις νέες γνώσεις που απέκτησαν από την εφαρμογή/υλοποίηση της δραστηριότητας.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος διεξαγωγής
Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη άδεια
/Συγγραφή
Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Δημοσίευση/έκθεση, ερευνητική 
εργασία

Από 11 ετών
Σχολική αίθουσα
Υπολογιστές και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο , 1 πανελ ή πίνακα /ομάδα 
μαθητών, χρωματιστοί μαρκαδόροι 
(αν είναι απαραίτητο)
Εφαρμογή : 1-2 ώρες

CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή
Δημιούργησε το δικό σου πανελ
online:
- Αγγλικά: 
https://spark.adobe.com/make/social-
media-graphics/
- Γαλλικά: 
https://www.canva.com/fr_fr/
Κανένα
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ 
ΟΧΗΜΑ (DRAGSTER) 

ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

| Φυσική | Χημεία | Τεχνολογία |



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα που λειτουργεί 

με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
▪ Κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα ηλιακά πάνελ και η 

μετατροπή ενέργειας    
▪ Προσδιορίσουν διαφορετικές πηγές ενέργειας

▪ Βιώσιμη ανάπτυξη
▪ Ανανεώσιμη ενέργεια
▪ Ηλιακή ενέργεια
▪ Ενεργειακή αλυσίδα

Παρουσίαση των ποικίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
χρησιμοποιώντας τον Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς  O1 ή και 
άλλους  εκπαιδευτικούς πόρους.
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ 
(DRAGSTER) ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 

ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αποκτήστε το κιτ Soldrag® ή παρόμοιο υλικό για να φτιάξετε το όχημα (dragster)  που 
θα κινείται με ηλιακή ενέργεια.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα για το ηλεκτρικό όχημα 
και πώς λειτουργεί χάρη στα διαφορετικά στοιχεία του που αντιστοιχούν στις 
ποικίλες πηγές ενέργειας.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες εργασίας και 
διανέμει ένα κιτ σε κάθε ομάδα. Το κιτ περιέχει όλα τα μέρη του οχήματος που 
ομαδοποιούνται ανά κατηγορία/ τύπο. Είναι σημαντικό να μην χαλαρώσετε τον 
τρόπο σύνδεσης των διαφόρων μερών πριν από τη χρήση.

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν από το πρώτο 
βήμα: «Τροφοδοσία» που αποσκοπεί στο να συναρμολογήσουν οι μαθητές τα 
τμήματα που τροφοδοτούν με ενέργεια μέσω ενός αυτόνομου συστήματος 
(φωτοβολταϊκός πίνακας).

#4: Στη συνέχεια, οι μαθητές πραγματοποιούν το δεύτερο βήμα: «Μονάδα 
αποθήκευσης» που συνίσταται στη συναρμολόγηση των στοιχείων που επιτρέπουν 
την αποθήκευση ή τη συσσώρευση ενέργειας (πυκνωτής).

#5: Το επόμενο βήμα ονομάζεται "Μέρος διανομής" και οι μαθητές/τριες πρέπει 
να συνδέσουν στοιχεία που επιτρέπουν τη διαχείριση της παροχής ενέργειας 
(διακόπτης, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα / αμυδρό φως).

#6: Στη συνέχεια, υπάρχει το βήμα "Μετατροπή εξαρτήματος" που συνίσταται 
στον χειρισμό στοιχείων που επιτρέπουν τη μετάδοση, μερικές φορές την 
προσαρμογή, της ενέργειας που μόλις μετατράπηκε (γρανάζια + πλάκα + αλυσίδα + 
γρανάζια + σωλήνας).

#7: Τέλος, παρουσιάζεται το «τμήμα μετάδοσης» που αντιστοιχεί στη 
συναρμολόγηση των στοιχείων που επιτρέπουν τη μετάδοση, μερικές φορές την 
προσαρμογή, της ενέργειας που μόλις μετατράπηκε (γρανάζια συν πλάκα συν 
αλυσίδα συν γρανάζια συν σωλήνας).

#8: Ο/Η εκπαιδευτικός ολοκληρώνει τη δραστηριότητα μιλώντας για τις 
ακόλουθες έννοιες: «βιώσιμη ανάπτυξη», «ανανεώσιμη ενέργεια», «ηλιακή 
ενέργεια» και «ενεργειακή αλυσίδα».
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά

Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια Συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 12 ετών
Αίθουσα τεχνολογίας

Soldrag Kit® και αντίστοιχα κείμενα 
χρήσης μηχανικής/αίθουσα 
τεχνολογίας
Υλοποίηση: 2-4 ώρες

Αγορά εξοπλισμού από την A4 
Company
Διεύθυνση: 8 rue du Fromenteau –
91940 Gometz le Châtel
Ιστοσελίδα: www.a4.fr
Τηλέφωνο: 01 64 46 31 19
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή 
εγγραφή
KIT:
http://www.a4.fr/base-
documentaire-
a4/index.php/TRANSPORTS-ET-
MOBILITE/%5BK-SLD%5D-SolDrag/
Documentation (technical file, factory
file, images):
http://www.a4.fr/base-
documentaire-
a4/index.php/TRANSPORTS-ET-
MOBILITE/%5BK-SLD%5D-SolDrag/
Κανένα
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ

| Ιστορία | Μητρική Γλώσσα | Ξένη Γλώσσα | Λογοτεχνία | 



▪ Ανάπτυξη των πολιτισμών της Μεσογείου
▪ Παρουσίαση της ζωής των δυτών βαθέων υδάτων
▪ Ιστορία των Μεσογειακών Φάρων
▪ Τοπική ναυπήγηση
▪ Ιστορία των εμπορικών και μεταγωγικών πλοίων
▪ Ιστορία της ναυσιπλοΐας και της εξερεύνησης

▪ Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις παρελθοντικές κοινωνικές και 
στρατιωτικές παραδόσεις της ναυτιλίας /ναυσιπλοΐας που πάντα 
χαρακτήριζαν τον πολιτισμό και την οικονομία της Μεσογείου
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Ο/ η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα Ναυτικό Μουσείο σε περιοχή κοντά στο 
σχολείο το οποίο ανταποκρίνεται στο παιδαγωγικό περιεχόμενο που έχει θέσει ως στόχο 
μάθησης.

#2: Ο /Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κατάλληλο ενημερωτικό υλικό που 
αναφέρεται στα σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορούν να δουν οι 
μαθητές/τριες στο μουσείο (π.χ. θέματα που αφορούν την ιστορία της 
ναυτικής ιστορίας της χώρας τους, την ναυπηγική και ναυτική αρχιτεκτονική παράδοση 
κλπ.)

#3: Ο/ Η εκπαιδευτικός οργανώνει την μαθητική επίσκεψη (μετακίνηση πεζή αν το 
μουσείο είναι κοντά στο σχολείο ή με κάποιου μέσο μεταφοράς)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν την επίσκεψη στο μουσείο.

#2: Μετά την επιστροφή τους στην τάξη οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα θέμα εμπνευσμένη από την επίσκεψη στο 
μουσείο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

95



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος διεξαγωγής 
δραστηριότητας

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Ξενάγηση

Από 14 ετών

Εξωτερική δραστηριότητα

Κανένα

Προετοιμασία: 4 ώρες
Υλοποίηση: 8 με 12 ώρες

IIS Garibaldi
Δεν απαιτείται άδεια

Κανένας

Αναζήτηση ενός Ναυτικού 
Μουσείου  που βρίσκεται κοντά στο 
σχολείο και που μπορεί να 
ικανοποιήσει έναν ή περισσότερους  
από τους παιδαγωγικούς στόχους 
της δραστηριότητας.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

| Μητρική Γλώσσα | Ναυτιλιακή πλοήγηση | Ασφάλεια στη θάλασσα | Δίκαιο 
Θάλασσας |

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



▪ Αναζητήστε τις σωστές μεθόδους για να χρησιμοποιήσετε 
σήματα κινδύνου

▪ Μάθετε τη διαδικασία για να αναφέρετε τη θέση σας
▪ Αναγνώριση των κύριων λειτουργιών ραντάρ
▪ Αναγνώριση των κύριων εργαλείων πλοήγησης
▪ Εισαγωγή στη ραδιοεπικοινωνία
▪ Γνωρίστε την κύρια ενσωμάτωση του συστήματος πλοήγησης
▪ Γνώση COLREGs
▪ Εφαρμόστε διαδικασίες αναζήτησης και διάσωσης

▪ Γεωμετρία
▪ Αγγλική γλώσσα
▪ Οι βασικές αρχές της χαρτογραφίας
▪ Υπολογισμός διανύσματος

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Γνωρίσουν τις βασικές διαδικασίες των λειτουργιών SAR 
(αναζήτηση και διάσωση)
▪ Χρησιμοποιούν ραντάρ και ARPA ως συστήματα για τον 
προσδιορισμό της διαδρομής διάσωσης.
▪ Χρησιμοποιούν τεχνικές και διαδικασίες επικοινωνίας στην 
αγγλική γλώσσα
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ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα  ναυτικό σχολείο- Λύκειο   που διαθέτει 
σύστημα προσομοίωσης Γέφυρας.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει την σχετική εξουσιοδότηση /άδεια για να 
επισκεφθεί με τους μαθητές του το σχολείο.

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους καθηγητές του Ναυτικού Σχολείου 
(Λυκείου), καθορίζει το σενάριο προσομοίωσης

ΥΛΟΠΟΗΣΗ

#1: Στο εικονικό εργαστήριο, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί το σενάριο αναλυτικά.
#2: Οι μαθητές, με την βοήθεια των  καθηγητών, εκτελούν τις απαιτούμενες 

ενέργειες με βάση το σενάριο.
#3: Ο/Η εκπαιδευτικός αναλύει τα δεδομένα που λαμβάνονται και τις ενέργειες που 

πραγματοποιούνται από κάθε μαθητή.
#4: Η τάξη συμβάλλει στην τελική συζήτηση που στοχεύει στην παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των επιλογών που έγιναν από τους μαθητές και 
στο να τις συγκρίνει –αντιστοιχίσει με τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια της πλοήγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα Υλικά

Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα 

Πειραματική δραστηριότητα

Από 16 ετών
Αίθουσα προσομοίωσης

Κανένα
Προετοιμασία: 8 ώρες
Υλοποίηση: 8 ώρες
IIS Garibaldi
Maritime College (Ναυτικό Λύκειο) 
που διαθέτει γέφυρα προσομοίωσης.

STCW 95 Amended 2010 (COLREGs)
https://www.imo.org/en/About/Conv
entions/Pages/COLREG.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/H
umanElement/Pages/STCW-
Convention.aspx
Κανένα
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ 

ZULU

| ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Μάθετε το φωνητικό αλφάβητο του ΝΑΤΟ
▪ Διευκολύνετε την ορθογραφία των λέξεων κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας

▪ Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις/ δεξιότητες

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Αποφύγουν/διορθώσουν πιθανά λάθη στο τρόπο επικοινωνίας
▪ Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ένα φωνητικό αλφάβητο στην 
θαλάσσια επικοινωνία
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ZULU

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός εκτυπώνει και παραδίδει μια κάρτα φωνητικού αλφαβήτου για κάθε 
μαθητή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάποιες εισαγωγικές έννοιες για το φωνητικό 

αλφάβητο και την ιστορία του (πότε δημιουργήθηκε, τι σκοπό εξυπηρετεί,  από ποιον 
δημιουργήθηκε, κλπ.). Αναφέρει ότι προέκυψε ως ανάγκη για την διασφάλιση της  
σωστής επικοινωνίας  στην θάλασσα χωρίς την  παρουσία ραδιοφωνικών παρεμβολών ή 
άλλων κακών ηχητικών συνθηκών.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει  και χρησιμοποιεί γράμματα από το 
συγκεκριμένο αλφάβητο στην  τάξη, επιλέγοντας τα τυχαία. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνετε  αρκετές φορές. Ο /Η εκπαιδευτικός δίνει μεγαλύτερη σημασία 
(επιμένει) στα γράμματα που δεν αναγνωρίζουν με ευκολία οι μαθητές.

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός συνεχίζει τη διαδικασία μέχρι οι μαθητές να αναπαράγουν 
τα γράμματα αυτόματα και με μεγάλη άνεση.

#4: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το όνομά του και μετά ζητά από τους μαθητές 
να παρουσιάσουν τα δικά τους ονόματα χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αλφάβητο.

#5: Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει δέκα λέξεις (τυχαία) και ζητά από τους μαθητές να 
τις αναπαράγουν χρησιμοποιώντας το φωνητικό αλφάβητο.

#6: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι τους 
και συχνά επαναφέρει τη χρήση του φωνητικού αλφαβήτου στην τάξη για περαιτέρω 
εξάσκηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά
Διάρκεια 

Δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα 

Παιχνίδι, Πειραματική 
Δραστηριότητα
Από 11 χρονών
Αίθουσα διδασκαλίας ή εξωτερικός 
χώρος
κάρτα φωνητικού αλφαβήτου του 

ΝΑΤΟ
Προετοιμασία: 30 λεπτά
Υλοποίηση: 8 έως 12 ώρες

IIS Garibaldi
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://en.m.wikipedia.org/wiki/NAT
O_phonetic_alphabet
https://www.nato.int/nato_static_fl
2014/assets/pdf/pdf_2018_01/2018
0111_nato-alphabet-sign-signal.pdf
https://www.offgridweb.com/wp-
content/uploads/2016/01/NATO-
alphabet-infographic.jpg

Κανένα
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Παράρτημα 1Από το Alfa στο 
Zulu
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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
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Εξερευνώντας Λιμένες 
και σχετικές 
ανθρώπινες 

δραστηριότητες

Παράρτημα 2
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

| Γεωγραφία | Βιολογία |

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Γαλάζια οικονομία
▪ Αλιευτικοί πόροι
▪ Παραδοσιακές δραστηριότητες: ψάρεμα, υδατοκαλλιέργεια

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις γνώσεων.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Βελτιώσουν τις χωρικές τους δεξιότητες, την ανάγνωση χαρτών 

και την παρατήρηση.
▪ Αναγνωρίζουν τα είδη των αλιευτικών πόρων.
▪ Διερευνήσουν τον οικονομικό τομέα της επαγγελματικής 

αλιείας.
▪ Κατανοήσουν τους τρόπους εφοδιασμού με αλιεύματα.
▪ Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της επαγγελματικής αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας.
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
#1: Αναζητήστε στο Διαδίκτυο έναν χάρτη με μεσογειακά είδη ψαριών στο (υπάρχουν 

στο διαδίκτυο δωρεάν διαθέσιμες αρκετές πηγές με εύκολη δυνατότητα λήψης) για να 
τον χρησιμοποιήσετε στην τάξη.

#2: Να έχετε τοποθετήσει στον πίνακα ένα παγκόσμιο χάρτη.
#3: Να έχετε διαθέσιμο έναν χάρτη (σχέδιο) της πόλης που θα προβάλλεται στον 

πίνακα.
#4: Παρουσιάστε στους μαθητές/τριες τις βασικές έννοιες του σχετικού κεφαλαίου 

(Θαλάσσια Οικονομία) από τον Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς (Ο1).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Ο / Η εκπαιδευτικός ή ο εμψυχωτής εισάγει τις κύριες έννοιες της επαγγελματικής 

αλιείας (ερασιτεχνική αλιεία, βιομηχανική αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια) και το 
πρόβλημα της υπερεκμετάλευσης των ιχθυαποθεμάτων.

#2: Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων και ζητήστε τους να απαντήσουν 
συλλογικά στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις:
Ποια είδη ψαριών ξέρετε; Ποια είδη τρώτε; Κυκλώστε τα αν τα βρείτε στο χάρτη με τα 
μεσογειακά είδη
Πού μπορούμε να αγοράσουμε αυτά τα ψάρια; Σούπερ μάρκετ, τοπική αγορά ψαριών, 
ιχθυοπωλεία κ.λπ.
Γιατί μερικά ψάρια δεν υπάρχουν στον χάρτη;- Ποιος ψαρεύει τα είδη που συναντώνται 
στην Μεσόγειο και με τι τρόπο γίνεται η εμπορεία τους;

#3: Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα /απαντήσεις της 
ομάδας του στην τάξη. Καθώς ο μαθητής μιλάει ο καθηγητής τοποθετεί στον παγκόσμιο 
χάρτη τα μέρη όπου αλιεύονται και πωλούνται τα ψάρια καθώς και τα μέρη που ζουν τα 
άλλα ψάρια που δεν προέρχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (δηλαδή: σολομός, 
οστρακοειδή κλπ.)

#4: Στο τέλος της δραστηριότητας, ο / η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις απαντήσεις των 
ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να τις συσχετίσει με θέματα που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα σπουδών της τάξης όπως : π.χ.
Διαχείριση αλιευτικών πόρων (εξάντληση αποθεμάτων),
Μέθοδοι παραγωγής: βιομηχανική αλιεία, τοπική αλιεία μικρής κλίμακας, 
υδατοκαλλιέργεια (σολομός, τσιπούρα, λαβράκι),
Κατανάλωση ανανεώσιμων πόρων: μεταποίηση ψαριών ( π.χ. παναρισμένα ψάρια), 
τοπικά προϊόντα αλιείας και διαφορετικές τιμές αγοράς,
Μέτρα διαφοροποίησης της αλιείας, διατήρηση των αποθεμάτων (ποσόστωση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
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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, βιβλιοθήκη 
σχολείου 
Παγκόσμιος χάρτης
Χάρτης με μεσογειακά είδη ψαριών 
και οστρακοειδών για να εκτυπωθεί 
για τους μαθητές (παράρτημα 1).
Χάρτης, σχέδιο πόλης (για να 
τοποθετήσετε το σούπερ μάρκετ, τις 
τοπικές αγορές κ.λπ.).
Προβολέας βίντεο για προβολή 
βίντεο, φωτογραφίες για θέματα 
αλιείας από τους συνδέσμους που 
δόθηκαν.
Υλοποίηση : 2-3 ώρες
Petra Patrimonia

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
http://www.fao.org/fishery/technolo
gy/en
https://www.wwfmmi.org/?364345/
WWF-urges-FAO-to-chart-a-new-
course-for-fisheries-and-aquaculture
http://www.fao.org/assets/infographi
cs/FAO-infographic-SOFIA-2014-
en.pdf 
http://www.fao.org/3/i9540fr/I9540F
R.pdf
http://www.fao.org/fisheries/en/
https://www.fishipedia.fr/fishinews/
https://www.greenpeace.org.uk/chall
enges/sustainable-fishing/
Κανένα 
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Διερεύνηση των 
αλιευτικών πόρων 

επαγγελματικής αλιείας 
και εμπορίου

Παράρτημα 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
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Διερεύνηση των 
αλιευτικών πόρων 

επαγγελματικής αλιείας 
και εμπορίου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Πώς να καταναλώσετε αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου με βιώσιμο τρόπο;

Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί το πλουσιότερο θαλάσσιο οικοσύστημα στον κόσμο όσον
αφορά την ποικιλομορφία των ειδών. Παρόλο που αντιπροσωπεύει μόνο το 0,82% της
επιφάνειας των ωκεανών φιλοξενεί το 8 έως το 9% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Είναι μια
παρακαταθήκη που πρέπει να διατηρηθεί. Δυστυχώς όμως, τόσο τα ψάρια όσο και τα
οστρακοειδή (γνωστά και ως αλιευτικοί πόροι) αλιεύονται έντονα στη Μεσόγειο. Η Διεθνής
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για
τα τρόφιμα και τη γεωργία, εκτιμά ότι «το 75% των ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο και τον
Εύξεινο Πόντο υπερεκμεταλλεύονται». Εάν υπεραλιεύουμε τα είδη και δεν δίνουμε χρόνο σε
αυτά να αναπαραχθούν κινδυνεύουμε να τα οδηγήσουμε σε εξαφανιση. Στο παρελθόν, οι
άνθρωποι σέβονταν περισσότερο την εποχικότητα των ψαριών. Συνηθιζόταν τα αλιεύματα να
αγοράζονται κυρίως στα λιμάνια απευθείας από τους ψαράδες και όχι στα σούπερ μάρκετ. Δεν
Το ψάρεμα δεν γινόταν όλο το χρόνο και καταναλώνονταν όλα τα είδη ψαριών. Σήμερα, η
κατανάλωση επικεντρώνεται στα πιο «ευγενή» είδη όπως είναι ο τόνος, η τσιπούρα, ο ξιφίας, ο
κέφαλος ο αστακός ή το νταούκι του Ατλαντικού, τα οποία τα βρίσκουμε όλο το χρόνο στα
σούπερ μάρκετς. Ωστόσο, οι αλιείς χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα αειφορικές
μεθόδους αλιείας προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τους αλιευτικούς πόρους. Οι αλιείς
μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο ακολουθούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Χρησιμοποιούν
διαφορετικές τεχνικές αλιείας κατά τη διάρκεια του έτους για να πιάσουν διαφορετικά είδη
ψαριών ανάλογα με την εποχή: για παράδειγμα αλιεύουν τον τόνο το καλοκαίρι και
την τσιπούρα από το φθινόπωρο και μετά, κ.λπ. Για να διατηρηθούν τα αποθέματα ψαριών,
είναι σημαντικό να καταναλώνουμε μια μεγάλη ποικιλία ψαριών και να μην προτιμάμε
μόνο ένα μόνο είδος. Η ποικιλία των ειδών και των αλιευτικών προϊόντων μας επιτρέπει να
απολαύσουμε τις γεύσεις των ψαριών όλο το χρόνο, σε κάθε περίπτωση. Είναι επίσης μια
ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάποια λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό είδη, και να τα γευτούμε
σε πρωτότυπες και νόστιμες συνταγές.
Τα κύρια ψάρια που αλιεύονται στη Μεσόγειο είναι τα εξής: γαύρος, σαρδέλα, κολιός,
σκουμπρί, λούτσοι, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, τσιπούρα, λαβράκι, λυθρίνι, μουσμούλι,
μπαλάς, σπάρος, αυλιάς (ή κακαρέλλος), σαργός, φαγκριά, συναγρίδα, μελανούρι, σκιός,
μυλοκόπι (ή παντελής), μπακαλιάρος, προσφυγάκι, σκορπίνες, γλώσσες, μαυρόψαρα (ροφός,
στήρα, σφυρίδα, πίγκα), ξιφίας, τονοειδή (ρίκι, καρβούνι, παλαμίδα, τόνοι κ.λπ.).
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Διερεύνηση των αλιευτικών 
πόρων επαγγελματικής 

αλιείας και εμπορίου
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Τα ψάρια, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, έχουν μια συγκεκριμένη εποχή που 
συνιστάται να τα καταναλώνουμε συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καλή διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να μάθουμε να τα αναγνωρίζουμε, να 
μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους συλλέγονται, να γνωρίσουμε την εποχικότητά τους 
καθώς και τις ποικίλες συνταγές/τρόπους που μπορούμε να τα μαγειρέψουμε:

Ιανουάριος
Λαβράκι, σαλιγκάρια της θάλασσας, whelk, χτένια, γαρίδες,
τσιπούρα, haddock, herring, στρείδια, bass, μύδι, προσφυγάκι, cod,
pollack, σαλάχια.

Φεβρουάριος
Λαβράκι, cod, μπακαλιάρος, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, haddock,
haddock, herring, στρείδια, dab, wolfish, πεσκαντρίτσα, σκουμπρί,
κολιός, προσφυγάκι, cod, μύδια, σαλάχια, σολομός, γλώσσα

Μάρτιος

Λαβράκι, πεσκαντρίτσα, anglerfish, pike, whelk, cod, κυπρίνος,
σαφρίδια, coalfish, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, haddock, στρείδια,
αστακός, pollack, wolfish, σκουμπρί, κολιός, προσφυγάκι,
μπακαλιάρος, cod, μύδια, perch, σαλάχια, σολομός, γλώσσα,
καλκάνι.

Απρίλιος
Πεσκαντρίτσα, pike, cod, σαφρίδια, χτένια, μουγγρί, γαρίδες,
αστακός, pollock, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, σολομός,
σουπιά, γλώσσα, φίγι (ή σύκο), καλκάνι.

Μάιος
Γαύρος, Πεσκαντρίτσα, cod, χτένια, γαρίδες, αστακός, καραβίδα,
pollack, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, σαρδέλα, σολομός,
γλώσσα, τόνος μακρόπτερος, καβούρια, φίγι (ή σύκο), καλκάνι.

Ιούνιος 
Γαύρος, σαφρίδια, μουγγρί, γαρίδες, crayfish, αστακός, καραβίδα,

pollack, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, τρυγόνες, σαρδέλα,
σολομός, τόνος μακρόπτερος, καβούρια, καλκάνι.

Ιούλιος 
Μπακαλιάρος, μουγγρί, γαρίδες, crayfish, αστακός,
καραβίδα, pollack, σκουμπρί, κολιός, σαλάχια, χριστόψαρο, σαρδέλα,
σολομός, τόνος μακρόπτερος, καλκάνι.

Αύγουστος
Γαύρος, γαρίδες, τσιπούρα, crayfish, αστακός, καραβίδα, σκουμπρί,
κολιός, σαλάχια, σαρδέλα, σολομός, τόνος μακρόπτερος.

Σεπτέμβριος 
Τσιπούρα, crayfish, αστακός, καραβίδα, σκουμπρί, κολιός, μύδια,
γαρίδες, βάτοι, σουπιά, σαρδέλα, τόνος μακρόπτερος.

Οκτώβριος
Τσιπούρα, γαρίδες, herring, αστακός, σκουμπρί, κολιός, μύδια,
σαλάχια, σαρδέλα.

Νοέμβριος
Λαβράκι, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, herring, αστακός, στρείδια,
μύδια, αχινοί, σαλάχια.

Δεκέμβριος Λαβράκι, τσιπούρα, herring, μύδια, σαλάχια
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ 
ΖΩΗ

| Γεωγραφία | Ιστορία | Κοινωνιολογία /Δίκαιο | Γλώσσα |

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Λήψη απόφασης
▪ Πολιτικές αξίες
▪ Ευρωπαϊκές αξίες
▪ Κοινωνικές σπουδές

▪ Κανένα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :
▪ Εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων (π.χ. 
πλημμύρες, φυσικοί κίνδυνοι, υπερπληθυσμός κ.λπ.)

▪ Διαπραγματευτούν για να υποστηρίξουν  τις προτάσεις τους
▪ Κατανοήσουν τη σημασία της πρόληψης (σε επίπεδο ατόμου, 

γειτονιάς, Δήμου, πόλης, κοινότητας)
▪ Κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τα τρέχοντα 

θέματα  
▪ Εκτιμήσουν τον ρόλο της πολιτικής στην καθημερινή ζωή
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει τουλάχιστον τέσσερα θέματα σημαντικού
ενδιαφέροντος: ένα τοπικό, ένα περιφερειακό, ένα εθνικό και ένα διεθνές (π.χ.
διαχείριση αποβλήτων, μεταναστευτικές ροές, κλιματική αλλαγή, υπερπληθυσμός,
απώλεια βιοποικιλότητας, ρύπανση κ.λπ.)

#2: Οι μαθητές ανταποκρίνονται στα θέματα που παρουσιάζονται στο φύλλο
εργασίας. (5 λεπτά)

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός προσδιορίζει στην αίθουσα 4 σημεία (γωνίες) που
αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις : συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως, διαφωνώ,
διαφωνώ απολύτως κλπ. ( Απαιτούνται περίπου 5-8 λεπτά ανά ομάδα)

#4:Παρουσιάζοντας κάθε φορά ένα από τα προτεινόμενα θέματα (ζητήματα), ο/η
εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μετακινηθούν στη γωνία του δωματίου
που αντιστοιχεί στην απάντησή τους. Οι μαθητές/τριες καταγράφουν στο φύλλο
εργασίας τους, πόσα άτομα έχουν παρόμοια άποψη με την δική τους.

#5: Στην «γωνιά της ομάδας», οι μαθητές συζητούν την κοινή τους θέση επί του
θέματος και πρέπει να καταλήξουν σε 3- 5 λόγους για να υποστηρίξουν τη γνώμη
τους. Οι μαθητές διορίζουν ένα μέλος που ως αντιπρόσωπος της ομάδας θα
παρουσιάσει στην τάξη την επιχειρηματολογία της. Στον ρόλο αυτό μπορεί να
συμμετέχει ένας μαθητής περισσότερες από μια φορές και απαιτείται χρόνος ενός
(1) λεπτού για να παρουσιασθούν οι θέσεις της ομάδας.

#6: Επιλογή: Αφού μεταβούν οι μαθητές/τριες στην γωνία της ομάδας τους και
ακούγοντας τα επιχειρήματα που προέκυψαν από την συζήτηση, έχουν την
δυνατότητα να αλλάξουν ομάδα και να πάνε σε μια άλλη που τους εκφράζει
περισσότερο.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#7: Αφού όλες οι ομάδες παρουσιάσουν τις θέσεις τους (επιχειρήματά τους) σχετικά
με τα προς συζήτηση ζητήματα, οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις
και ο /η εκπαιδευτικός καθοδηγεί μια συζήτηση για τον ρόλο της διακυβέρνησης και
τον αντίκτυπο της στην καθημερινή μας ζωή, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι το να
έχεις θέση/άποψη για ένα θέμα σε καθιστά εν δυνάμει «πολιτικό» σε κάποιο
επίπεδο.

#8: Ο / Η εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές αντίγραφα πρόσφατων εφημερίδων
/ άρθρων ή / και τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές για να έχουν
πρόσβαση σε ειδησεογραφικούς ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές
παρουσιάζουν στο πλαίσιο ενός καταιγισμού ιδεών τα θέματα που βρήκαν. Ο
/Η εκπαιδευτικός σημειώνει τα θέματα στον πίνακα.

#9: Οι μαθητές /τριες επιλέγουν ένα από αυτά τα θέματα και με βάση την άποψη
τους σε αυτό, επιλέγουν μια μέθοδο παρουσίασής της επιχειρηματολογία τους
(θέσης τους) για το συγκεκριμένο θέμα, όπως π.χ. την δημιουργία μιας αφίσας, την
παρουσίαση σε μορφή power point κλπ.

#10:Οι μαθητές/ τριες παρουσιάζουν τις αφίσες τους / τις παρουσιάσεις τους στην
υπόλοιπη σχολική κοινότητα.



Τύπος 
δραστηριότητας 

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

δραστηριότητας
Απαιτούμενα 

υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή 

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Παιχνίδι, διάλογος, αντιπαράθεση, 
συζήτηση, project

Από 13 ετών
Σχολική αίθουσα, αίθουσα 
υπολογιστών
Φύλλα εργασίας, αποκόμματα από 
εφημερίδες, άρθρα, υπολογιστές, 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, μολύβια
Υλοποίηση: 2-3 ώρες

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ
Δεν απαιτείται άδεια

Κανένας

Κανένα
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Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις σημείωσε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα

την άποψη

Σ.Α. : Συμφωνώ Απολύτως 

Σ. : Συμφωνώ

Δ. : Διαφωνώ

Δ.Α. : Διαφωνώ Απολύτως 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σ.Α. Σ. Δ. Δ.Α. ΣΥΝΟΛΟ

Ζήτημα No 1 :

Ο υπερπληθυσμός και η αστικοποίηση 

είναι σημαντικά προβλήματα για τη χώρα 

μας

Ζήτημα No  2:

Ο υπερπληθυσμός συμβάλλει στην 

αύξηση της παράνομης μετανάστευσης

Ζήτημα No 4 :

Η περαιτέρω μείωση των εκπομπών των 

αερίων του  θερμοκηπίου είναι 

σημαντική για την χώρα μου

Ζήτημα No 5:

η καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των αποβλήτων θα μειώσει το 

πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης

Ζήτημα No 6:

πρέπει να αλλάξουμε τις καταναλωτικές 

μας συνήθειες για να μειώσουμε το 

οικολογικό μας αποτύπωμα

Ζήτημα No 7:

Ζήτημα No 8:
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Θέματα Πολιτικής 
και Διακυβέρνησης 

στην καθημερινή 
μας ζωή

Φύλλο εργασίας 

Ποια θέση υποστηρίζουμε ;
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EΙΠΑΤΕ...

“ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ”;

| Γεωγραφία | Ιστορία | Μητρική Γλώσσα |

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Μετανάστευση

▪ Καμία 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Κατανοήσουν την έννοια της μετανάστευσης και των 

μεταναστευτικών θεμάτων .
▪ Αναπτύξουν ορισμένα επιχειρήματα σχετικά με το "Γιατί οι 

άνθρωποι μετακινούνται από τη χώρα τους;" ( βλ. 
Παιδαγωγικός Οδηγός O1)

▪ Αναλογιστούν τα στερεότυπα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση  

Αποκαταστήσουν  προκαταλήψεις και  οδηγηθούν σε λύσεις για 
να ενεργήσουν με υπευθυνότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
#1: Ο / Η εκπαιδευτικός εκτυπώνει τις φωτογραφίες από το σχετικό 

έγγραφο ή παρουσιάζει το σχετικό αρχείο (pdf) από τον υπολογιστή του 
σχολείου. Το αρχείο αναφέρεται σε διάφορα 
θέματα. (όπως χρήματα, αγάπη, σπουδές, πόλεμος, θρησκεία, υγεία, 
ανασφάλεια, εργασία, συνταξιοδότηση / γήρας, οικογένεια, επιθυμία να 
ανακαλύψεις έναν άλλο πολιτισμό, εμπόδιο στην ελευθερία έκφρασης, 
σεξουαλικότητα ή ταυτότητα φύλου, ταυτότητα / ομάδες ιδιοκτησίας, 
πείνα, νερό, κλίμα): βλέπε σύνδεσμο 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/28593ebd-19cf-44d3-806a-
f70c3efa96ff_2_pourquoi_migre-t-on.pdf

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Ο / Η εκπαιδευτικός ρωτά τους συμμετέχοντες τι σημαίνει ο όρος 

«μετανάστευση»  και σημειώνει  στον πίνακα όλες τις προτάσεις των 
μαθητών χωρίς να τις  επαναδιατυπώσει.      

#2: Ο / η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές θέτοντας 
μερικές ερωτήσεις όπως: Ποιος επηρεάζεται; Γιατί;  Πως; Με τι τρόπο; 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΕΙΠΑΤΕ
‘ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ’



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#3: Στην σχολική αίθουσα, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει όλες τις φωτογραφίες στο 

τοίχο ή μέσω  της οθόνης. Σε εξωτερικούς χώρους, ο/η εκπαιδευτικός παραθέτει τις 
φωτογραφίες στο έδαφος έτσι ώστε να σχηματίζουν κύκλο.

#4: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν «νοητικά» μια 
φωτογραφία που να απαντά στην ερώτηση:
Τι πιστεύετε ότι κάνει τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν; 
Όταν η δραστηριότητα γίνεται σε εσωτερικό χώρο οι μαθητές παραμένουν ακίνητοι στις 
θέσεις τους. Ενώ όταν γίνεται σε εξωτερικό χώρο οι μαθητές σχηματίζουν ζευγάρια  
(τυχαία) για να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες, διατηρώντας ένα διάστημα μερικών 
μέτρων μεταξύ τους.

#5: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να προετοιμάσουν μεμονωμένα μια 
απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Πώς θα περιγράφατε την επιλεγμένη φωτογραφία;
Τι αντιπροσωπεύει;
Γιατί την επιλέξατε;
Κάθε συμμετέχων εξηγεί την επιλογή του.

#6: Μετά από κάθε παρουσίαση,  ακολουθεί συζήτηση. Για παράδειγμα θα μπορούσε 
να γίνει η ακόλουθη ερώτηση : Θέλει κάποιος να προσθέσει ένα σχόλιο ή να θέσει έναν  
προβληματισμό σχετικά με αυτήν τη φωτογραφία;        

#7: Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους συμμετέχοντες να ταξινομήσουν τις 
προτάσεις τους ανάλογα με το αν τις βρίσκουν θετικές ή αρνητικές και στη συνέχεια ο 
μαθητής τις γράφει στον πίνακα.

#8: Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά τι πιστεύουν οι υπόλοιποι για αυτή τη κατάταξη.
#9: Μόλις εκφραστούν όλοι οι μαθητές (ομάδα), ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει 

τις φωτογραφίες που δεν είχαν επιλεγεί και ρωτά την ομάδα τι 
αντιπροσωπεύουν αυτές οι φωτογραφίες και τους λόγους για τους οποίους κανείς δεν 
τις επέλεξε.

#10: Συζήτηση:
Υπάρχουν λόγοι μετανάστευσης που σας εξέπληξαν; Γιατί ;  

Όταν μιλάμε για μετανάστευση, σκεφτόμαστε όλους αυτούς τους λόγους; Γιατί;  
Πώς θα ορίζαμε τον όρο μετανάστευση;
Γνωρίζετε άτομα (οικογένεια, φίλους - ακόμη και  για εσωτερικές μετακινήσεις) που 
μεταναστεύουν και γιατί;

#11: Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί την σημασία ορισμένων ορισμών και λέξεων που 
σχετίζονται με τη μετανάστευση (μετανάστευση, πρόσφυγας, παράνομη μετανάστευση  
κ.λπ.) από το https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-
migants /.
Κλείνοντας αυτή την δραστηριότητα προτείνεται η παρουσίαση ενός γνωστού 

παραδοσιακού τραγουδιού που αναφέρεται στην μετανάστευση ή η αναφορά 
στην μετανάστευση των πουλιών για να αισθανθούν και κατανοήσουν οι 
μαθητές/τριες ότι η μετανάστευση συσχετίζεται με τη ζωή, από την αρχή του κόσμου.

128



Τύπος της 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά
Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη 
άδεια / 

Συγγραφή
Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, πειραματικές 
δράσεις, έκθεση

Από 14 ετών
Αίθουσα Διδασκαλίας ή εξωτερικός 
χώρος 
Πίνακας, μαρκαδόροι ή χαρτόνια, 
εκτυπωτές, υπολογιστές
Υλοποίηση: 2 ώρες 

Διεθνής Αμνηστία (Γαλλία)

https://www.amnesty.fr/education-
droits-refugies-migrants-asile 
Pedagogit kit on migration : 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amne
styfr%2F242704f9-a7c8-4fbb-b188-
df25d210bccf_fiche+p%C3%A9dagogiq
ue+r%C3%A9fugi%C3%A9s+et+migran
ts.pdf  (μόνο στα Γαλλικά)

Άλλες δραστηριότητες ( αναφορικά σε 
πρόσφυγες και μέσα): 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amne
styfr%2F69bbd929-833d-4bc1-8e22-
afca88b8fab5_activite-pedagogique-
accueil-refugies-presse-medias.pdf
Πολλές ερωτήσεις μπορούν να τεθούν 
κατά τη διάρκεια αυτών των 
δραστηριοτήτων. Μην διστάσετε να 
διαβάσετε το παιδαγωγικό υλικό με 
όλους τους ορισμούς πριν 
υλοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα.
https://www.amnesty.org/en/what-
we-do/refugees-asylum-seekers-and-
migrants/global-refugee-crisis-
statistics-and-facts/
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ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

PELAGOS

| Γεωγραφία | Ιστορία | Κοινωνικές Επιστήμες / Οικονομία | Μητρική Γλώσσα |

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Περιγράψουν τον τρόπο διακυβέρνησης και διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής «PELAGOS»
▪ Κατανοήσουν την πολυμερή διεθνή συνεργασία   
▪ Γνωρίσουν τη βιβλιογραφική έρευνα   
▪ Μάθουν να συνοψίζουν  και να εκθέτουν πληροφορίες  
▪ Μάθουν  να συνεργάζονται σε ομάδες.

▪ Διακυβέρνηση
▪ Πολυμερής διεθνής συνεργασία
▪ Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή 

Γνώση για την πολιτική και τη διακυβέρνηση (Παιδαγωγικός 
οδηγός Αναφοράς O1).
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  

PELAGOS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές του για τη διαχείριση και
διακυβέρνηση του θαλάσσιου καταφύγιου PELAGOS και χωρίζει την τάξη σε 3
ομάδες.

#2: Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια χώρα της διεθνούς συνεργασίας: Γαλλία, Ιταλία
και Μονακό.

#3: Κάθε ομάδα διατηρεί μια σημαία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θαλάσσιο καταφύγιο PELAGOS το 
αντικείμενο και τους σκοπούς του.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο 
πληροφορίες σχετικά με το οργανωτικό διάγραμμα της διακυβέρνησης του θαλάσσιου 
καταφύγιου PELAGOS σε διεθνή κλίμακα (20 λεπτά).

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις πληροφορίες και προτείνει να σχεδιάσουν 
στον πίνακα ένα δικό τους διάγραμμα ανάλογο με το οργανωτικό διάγραμμα της 
συμφωνίας PELAGOS (10 λεπτά).

#4: Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο Διαδίκτυο μερικές πληροφορίες σχετικά με το 
οργανωτικό διάγραμμα του συμφωνητικού PELAGOS σε εθνική κλίμακα (30 λεπτά).

#5: Ο/Η εκπαιδευτικός συμβουλεύει αν απαιτείται την κάθε ομάδα κατά το στάδιο 
αυτό προκειμένου να καθορίσει με πιο ακριβή τρόπο το εθνικό οργανωτικό διάγραμμα 
της συμφωνίας.

#6: Κάθε ομάδα σχεδιάζει στον πίνακα ένα διάγραμμα σχετικά με το οργανωτικό 
διάγραμμα της συμφωνίας PELAGOS σε εθνική κλίμακα (5 λεπτά / ομάδα).

#7: Ο/Η εκπαιδευτικός διορθώνει και συνοψίζει τις πληροφορίες (5/10 λεπτά).
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Ερευνητική εργασία, έκθεση

Από 13 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας

3 σημαίες
1 υπολογιστή / άτομο

2-3 υπολογιστές / ομάδα
Υλοποίηση : 2 ώρες
CPIE Bastia U Marinu
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://www.sanctuaire-
pelagos.org/en/
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ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ

| Καλλιτεχνικά | Ιστορία | Μητρική Γλώσσα | Ξένες Γλώσσες |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



▪ Ρύπανση του αέρα.
▪ Επιδείνωση της κατάστασης των μνημείων και  των ιστορικών 

κτιρίων.
▪ Λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης των 

μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

▪ Βασικές δεξιότητες στην Ιστορία της Τέχνης

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Διερευνήσουν και να αναζητήσουν παραδείγματα της 

επίδρασης της αύξησης των επιπέδων ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σε μνημεία πολιτιστικής  κληρονομιάς.

▪ Χρησιμοποιήσουν σωστά τις πληροφορίες που συλλεχθηκαν
αξιοποιώντας τες στο σχολιασμό του κειμένου ή στην ανάλυση 
των εικόνων, την κατανόηση και τις απόψεις τους για το 
προτεινόμενο πρόβλημα.

▪ Εκφράσουν με πληρότητα τα επιχειρήματά τους.

Image: Ecoticias

135

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΑΛΛΟΙΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ 

ΤΗΣ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης σε θέματα
πολιτιστικής κληρονομιάς (βιβλιογραφία, εξειδικευμένα περιοδικά κ.λπ.)

#2: Επιλέξτε από πέντε έως δέκα εικόνες που αποτελούν παράδειγμα του θέματος
(προσόψεις καθεδρικών ναών που επηρεάζονται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων
κ.λπ.)

#3: Επιλέξτε από δύο έως πέντε αποσπάσματα (άρθρα εφημερίδων ή από ένα
εξειδικευμένο βιβλίο σχετικά με το θέμα) που αντικατοπτρίζουν το θέμα επιβάρυνσης
των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει στους μαθητές το θέμα: την επίδραση της
ρύπανσης στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ρυπασμένος αέρας των
πόλεων, φορτωμένος με σωματίδια και αέρια, καταστρέφει σταδιακά τα υλικά
δόμησης των μνημείων. Η όξινη βροχή και η αιθάλη είναι οι κύριες αιτίες
καταστροφής.
#2: Ο/Η εκπαιδευτικός θα επιλέξει τις εικόνες ή τα κείμενα που θα θεωρήσει

κατάλληλα (περίπου 5 φωτογραφίες και 2 ή 3 αποσπάσματα) για να τα διανείμει
μεταξύ των 20-25 μαθητών.
#3: Μόλις ανατεθεί στους μαθητές η εργασία (σχολιασμός κειμένου / ανάλυση

εικόνας) αρχίζουν να δουλεύουν στο θέμα τους ατομικά. Απαιτείται:
- Συλλογή πληροφοριών.
- Σύνταξη σχολιασμός κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που
συλλέγονται.

#4: Παράδοση της εργασίας στον/στην εκπαιδευτικό για έλεγχο. Η εργασία θα
περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των πληροφοριών που ζητήθηκαν και του
τρόπου που χρησιμοποιήθηκαν

#5: Ακολουθεί μια συζήτηση με αντιπαράθεση ή τύπου στρογγυλής τράπεζας μεταξύ
των μαθητών, υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού, όπου παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνάς τους.
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Τύπος 
Δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Ατομική εργασία, σχολιασμός 
κειμένου για την Ιστορία της Τέχνης 
(κείμενο ή εικόνα), συλλογή 
πληροφοριών, παράδοση της 
εργασίας στον καθηγητή.
Από 17 ετών
Σχολική τάξη
Κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστής, 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και 
ψηφιακός πίνακας.
Εγχειρίδιο, περιοδικά.

Προετοιμασία:
- Συγκέντρωση πληροφοριών για την 
παρουσίαση του θέματος στους 
μαθητές: 1 ώρα.
- Αναζήτηση αποσπασμάτων ή 
εικόνων για το  θέμα: 1 ώρα.
Εκτέλεση:
- 1 διδακτική ώρα: Ο/Η εκπαιδευτικός 
θέτει το θέμα προς συζήτηση και 
εργασία και αναθέτει την σχετική 
εργασία (1 ώρα).
- Εργασία για το σπίτι.
- Μία διδακτική ώρα: συζήτηση ή 
παρουσίαση των εργασιών και των 
αποτελεσμάτων από τους μαθητές.

Τεχνικό προσωπικό στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο 
τμήμα αειφορίας και περιβάλλοντος 
του Consell de Mallorca.
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση για χρήση.

https://unece.org/environment/news/
air-pollution-puts-cultural-heritage-
risk
https://www.youtube.com/watch?v=d
_wDI45Zr7E (Air pollution is ruining
Europe's ancient monuments)
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Σχόλια του 
συγγραφέα

Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μαθησιακοί στόχοι και να εδραιωθούν οι 
βασικές ικανότητες, είναι σημαντικό οι 
μαθητές να γνωρίζουν την υποβάθμιση / 
καταστροφή της Μεσογειακής 
Κληρονομιάς λόγω των υψηλών επιπέδων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία 
επηρεάζει ιδιαίτερα τις μεγάλες πόλεις 
(εξαιτίας της αύξησης της οδικής 
κυκλοφορίας, της όξινης βροχής, των 
καυσαερίων των αυτοκινήτων και των 
μηχανών κλπ.) που οδηγεί σε υψηλό 
κόστος εργασιών αποκατάστασης και 
προστασίας των μνημείων.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ο/ η 
εκπαιδευτικός θα κάνει μια εισαγωγή 
στους μαθητές σχετικά με το θέμα και θα 
τους δώσει οδηγίες για την 
πραγματοποίηση της εργασίας. Όλη η   
δραστηριότητα  θα ολοκληρωθεί με την 
παρουσίαση και επικοινωνία των 
αποτελεσμάτων και αξιολογήσεων 
σχετικά με το προτεινόμενο θέμα.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ 

ΣΚΑΦΗ

| Κοινωνικές Επιστήμες | Βιολογία | Γεωλογία | Ιστορία |Μητρική Γλώσσα | 
Ξένη Γλώσσα| Πληροφορική |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



Εμπορικές συναλλαγές
Εργαλεία
Οικοδομικά υλικά
Παραδοσιακά σκάφη

▪ Για να αναπτύξουν τη δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να 
έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστών (PowerPoint, Genially, 
Prezi, Canva κ.λπ.).

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Μάθουν για το αρχαίο εμπόριο παραδοσιακών ναυπηγείων.
▪ Γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
▪ Γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους ξύλου.
▪ Γνωρίσουν τα κύρια παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
▪ Κάνουν μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο 
λογισμικό.
▪ Υποστηρίξουν την παρουσίαση της εργασίας τους στο κοινό.

140

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΚΑΙ 
ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Πριν από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός θα
επικοινωνήσει με ένα ναυπηγείο στην περιοχή του/της για να προετοιμάσει την
επίσκεψη σε αυτό.

#2: Απαιτείται η σχετική άδεια για την πραγματοποίηση της επίσκεψης στο
εργαστήριο του ναυπηγείου.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Επίσκεψη μελέτης σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο ναυπηγείων για να μάθετε

για το εμπόριο, τα εργαλεία, τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη και τους τύπους ξύλου.
#2: Κατά την επιστροφή στην τάξη, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες. Εκτός από

τις πληροφορίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα αναζητήσουν στο
Διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο και τα παραδοσιακά ξύλινα
σκάφη σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

#3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας κάθε ομάδα θα προετοιμάσει μια
παρουσίαση χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό όπως π.χ. το PowerPoint, το Genially ή
το Canva και θα την παρουσιάσει στους συμμαθητές της.

#4: Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρουσιάσεων θα ξεκινήσει συζήτηση σχετικά
με την τρέχουσα κατάσταση του εμπορίου, τη σημασία της μελλοντικής διατήρησής του
καθώς και τη διατήρηση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Παρατήρηση, ομαδική εργασία, 
ερευνητική εργασία, παρουσίαση.

Από 11 ετών.
Ναυπηγείο, σχολική αίθουσα.
Κινητό, tablet, υπολογιστής, 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Προετοιμασία:
- Αναζήτηση πληροφοριών για να 
εξηγήσετε το θέμα στους μαθητές: 1 
ώρα.
Υλοποίηση:
- Επίσκεψη μελέτης σε ένα 
παραδοσιακό εργαστήριο ενός 
ναυπηγείου: 3 ώρες.
- Αναζήτηση πληροφοριών και 
προετοιμασία παρουσιάσεων: 3 ώρες.
- Προφορική παρουσίαση: 1 ώρα.
- Συζήτηση: 1 ώρα.
Σύνολο: 8 ώρες.
Προετοιμασία και εφαρμογή: 9 ώρες.

Τεχνικό προσωπικό στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο 
Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος 
του Consell de Mallorca.
Δεν απαιτείται εγγραφή ή 
εξουσιοδότηση χρήσης.

https://museumaritim.conselldemallo
rca.cat/en/master-boatbuilders
https://museumaritim.conselldemallo
rca.cat/en/traditional-boats
http://mbdb.hr/en/museum-of-
betina-wooden-shipbuilding/
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Σχόλια του 
συγγραφέα 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας 
είναι οι μαθητές να μάθουν για το 
εμπόριο, τα εργαλεία και τα υλικά και 
να ανακαλύψουν τα κύρια 
παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
Οι μαθητές/ τριες θα κατανοήσουν 
και θα συνειδητοποιήσουν τη 
σημασία της διατήρησης των 
παραδοσιακών συναλλαγών και της 
προστασίας της θαλάσσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θα μπορούν να αναζητήσουν 
πληροφορίες, να τις ταξινομήσουν 
και να τις παρουσιάσουν στους 
άλλους.
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ 

ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ

| Γεωγραφία | Λογοτεχνία | Mητρική Γλώσσα | Ιστορία |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



▪ Κύριος πολιτισμός της Μεσογείου
▪ Η κατανόηση της λατινικής λογοτεχνία
▪ Η πολυπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο ανά τους αιώνες

▪ Γνώσεις πληροφορικής

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Γνωρίσουν, μέσω της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα της Λατινικής-

Αφρικανικής, την πολυπολιτισμικότητα που η Μεσόγειος έχει 
υποστηρίξει για πολλούς αιώνες.

▪ Καταλάβουν πώς αυτή η γνώση μπορεί να  οδηγήσει στην 
αναγνώριση πως η Μεσόγειος είναι ένας χώρος που ενώνει 
τους λαούς.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑ 
ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΝΈΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(εντός της σχολικής αίθουσας)

#1: Βασικές έννοιες σχετικά με τη χρήση του LIM
#2: Αναφορές στη Λατινική Λογοτεχνία
#3: Παρουσίαση χάρτη της λατινικής γλώσσας από τον 1ο έως τον 5ο 

αιώνα μ.Χ.
#4: Ανάλυση των παρακάτω Λατίνων συγγραφέων της Αφρικής:

Publius Terentius AferAfer II sec aC
Lucius Apuleius Madauresis II δευτ. D.C
Quintus Septimius Florens Tertullianus II-III sec a.C
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
(εντός της αίθουσας πληροφορικήςi)
#1: Ο / Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και καλεί τους μαθητές να 

ερευνήσουν και να εμβαθύνουν τα θέματα που παρουσιάζονται στους παρακάτω 
συγγραφείς : Terentius, Apuleius και Tertullianus.
#2: Αναδείξουν την  πρόταση : Η Μεσόγειος ως «χαρακτηριστικό γνώρισμα» 

ανθρώπων και πολιτισμών 
#3: Τερέντιος:
Η έννοια του «Humanitas», ως ελευθερία σκέψης, σεβασμός της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, ομοιότητα της φύσης όλων των ανθρώπων, αφοσίωση στα 
κοινωνικά καθήκοντα, ορθολογισμός, αγάπη για τον πολιτισμό, ισορροπία και 
εσωτερική συνοχή: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto », κωμωδία, 
Heautontimorumenos, v. 77
Η κωμωδία του Terentius, Adelphoe, vv, 26-154 (μια ακόμα σύγχρονη σκέψη για τη 
σχέση μεταξύ πατέρων και γιων)

#4: Απόλλιος:
Το μυθιστόρημα Metamorphoseon Books XI, με θέμα του τη μαγεία και τη
μεταμόρφωση που υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς που συνορεύουν με τη
Μεσόγειο Θάλασσα
Ο λόγος «Απολογία» με κύριο θέμα τη μαγεία
#5:Τερτυλλιανός:
Apologeticum, μια παθιασμένη υπεράσπιση του Χριστιανισμού, κατά τη διάρκεια 
των διωγμών των Χριστιανών.
Παρανοήσεις, διώξεις και επεισόδια θρησκευτικής μισαλλοδοξίας είναι τυπικά 
προβλήματα των λαών που συνορεύουν με τη Μεσόγειο θάλασσα

#6: Στοχασμός και συζήτηση (στην σχολική αίθουσα):
σχετικά με τη λογοτεχνία ως όχημα προόδου και κοινωνικής βελτίωσης (με 
αναφορές στο τρέχον θέμα της μετανάστευσης)
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μετανάστευση, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των 
μεταναστών, τη σχολική ένταξη των μεταναστών.
οι μαθητές δημιουργούν αφίσες με όλες τις πληροφορίες που βρήκαν μέσω της 
έρευνάς τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα 

Συζήτηση - Έρευνα πληροφοριών -
Δημοσίευση

Από 14 ετών
Σχολική Τάξη, Αίθουσα Πληροφορικής
Υπολογιστές, στυλό, μολύβια, 

μαρκαδόροι, πινακίδες

Προετοιμασία: 3-4 ώρες
Υλοποίηση: 3-4 ώρες

IIS GARIBALDI LA
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://www.ccdc.it/documento/hum
anitas-origine-e-significato-di-un-
concetto

Link on Terentius, Apuleius and 
Tertullianus;
https://storiacuriosa.wordpress.com/
2012/12/11/magia-e-stregoneria-
nellantica-roma/
http://www.aprmm.it/Magia%20Nera
.pdf

Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να 
γίνει σε δύο διαφορετικές ημέρες, 
προκειμένου να δοθεί στους μαθητές 
χρόνος να κάνουν μια έρευνα μεταξύ 
του πρώτου και του δεύτερου 
μέρους.
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EΓΩ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

ΜΑΓEΙΡΕΥΟΥΜΕ

| Βιολογία | Τέχνη | Κοινωνικές Επιστήμες | Μητρική Γλώσσα | Ιστορία |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



• Παράκτιοι θαλάσσιοι οργανισμοί
• Ψάρια Benton (παράκτια ψάρια)
• Παραδοσιακά εργαλεία αλιείας
• Παραδοσιακή κουζίνα
• Πολιτισμός ζωής

▪Λεπτομερής γνώση των  συνηθειών/παραδόσεων και  εθίμων των 
λάων στην πατρίδα τους

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Αναγνωρίσουν τους θαλάσσιους οργανισμούς των ρηχών 

νερών 
▪ Παρατηρήσουν στη θάλασσα και ταυτοποιήσουν, κοινώς 

γνωστούς , βρώσιμους θαλάσσιους οργανισμούς.
▪ Εξηγήσουν τις συνθήκες διαβίωσης και τον πολιτισμό των 

προγόνων τους.
▪ Προσδιορίσουν τα παραδοσιακά εργαλεία αλιείας και να 

εξηγήσουν πώς τα χρησιμοποιούσαν.
▪ Εκφράσουν λεκτικά τα σημάδια της πολιτιστικής τους 

ταυτότητας (που σχετίζονται με οικογενειακές αξίες  συνήθειες 
και παραδόσεις).

▪ Προσαρμόσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στις σύγχρονες 
συνθήκες.

▪ Εξηγήσουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του 
παραδοσιακού τρόπου διαβίωσης. ME AAND MY 

GRANDMA COOK

149

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

#1: Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει στους μαθητές συνταγές από ένα παλιό 
παραδοσιακό βιβλίο μαγειρικής, οργανώνει μια συζήτηση σχετικά με τα συστατικά κάθε 
γεύματος και τον τρόπο προετοιμασίας του. Τους κατευθύνει στη διερεύνηση του 
τρόπου που ζούσαν οι άνθρωποι στο πρόσφατο παρελθόν, πού έβρισκαν τροφή, πώς  
συντηρούσαν τις τροφές. Όλα  τα ευρήματα πρέπει να συνδέονται με τις συνθήκες 
διαβίωσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

#2: Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό τους πηγαίνουν στην ακτή. Περπατώντας 
κατά μήκος της ακτής στα ρηχά νερά, είναι επιφορτισμένοι με την παρατήρηση των 
θαλάσσιων οργανισμών του βυθού καθώς και των ψαριών που κολυμπούν, τα οποία και 
καταγράφουν. (ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν το όνομα κάθε οργανισμού).

#3: Οι μαθητές αναφέρουν ποιους οργανισμούς έχουν καταχωρήσει, προσδιορίζουν 
τα ονόματά τους. Συζητούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μαγειρευτούν 
καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία που χρειάζονται για την συλλογή τους. Ο / Η 
εκπαιδευτικός εμφανίζει φωτογραφίες από διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία και οι 
μαθητές σκέφτονται τα πιο κατάλληλα εργαλεία για την αλίευση του κάθε  οργανισμού.

#4:Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να επικοινωνήσουν στις οικογένειές τους ό, τι 
έχουν μάθει και έχουν παρατηρήσει στην παραλία, και να ρωτήσουν την οικογένεια 
τους πώς να προετοιμάσουν ένα γεύμα με μικρούς θαλάσσιους οργανισμούς.

#5: Οι μαθητές χωρίζονται  σε 4 ομάδες για να παρασκευάσουν ενδιαφέροντα και 
νόστιμα πιάτα από θαλάσσιους οργανισμούς που έμαθαν κατά την επίσκεψη τους στην 
ακτή. Θα συνδυάσουν μαζί  κάποιες συνταγές. Θα σχεδιάσουν ένα πιάτο έτοιμο για 
σερβίρισμα. Τρεις μαθητές θα επιλεγούν ως κριτική επιτροπή, για να αξιολογήσουν τις 
συνταγές και την παρουσίαση των πιάτων.

#6: Συμπέρασμα:
Η κριτική επιτροπή ανακοινώνει τον νικητή (την ομάδα που δημιούργησε το πιο 
ευφάνταστο πιάτο και παρουσίασε το καλύτερο πιάτο σε εμφάνιση και γεύση) και 
δικαιολογεί την επιλογή της.

DESCRIPTION:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια /Συγγραφή

Σύνδεσμοι
Σχόλια του 

συγγραφέα

Συζήτηση, εξερεύνηση της φύσης

Από 11 ετών
Σχολική αίθουσα, εξωτερικός χώρος
Παραδοσιακό βιβλίο μαγειρικής, 
φωτογραφίες εργαλείων αλιείας
1-2 ώρες

Pučišća elementary school

κανένα
Μπορεί επίσης να οργανωθεί 
συνάντηση με τους ψαράδες,  ή και 
μάγειρες προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η μεταφορά  των 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των 
γενεών.
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ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ;

| Γεωγραφία | Μαθηματικά | Πληροφορική |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



▪ Παραδοσιακά επαγγέλματα και δεξιότητες
▪ Σύγχρονα επαγγέλματα
▪ Βιώσιμη ανάπτυξη

▪ μαθηματικά εργαλεία: σύγκριση αξίας, αφαίρεση, διαίρεση, 
ποσοστό, σύστημα συντεταγμένων, γραφήματα (ανάλογα με την 
ηλικία).

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Πραγματοποιήσουν την έρευνα σύμφωνα με τις οδηγίες
▪ Επεξεργαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας
▪ Εμφανίζουν τα αποτελέσματα  σε πίνακες και γραφήματα
▪ Εξηγήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα παρουσιάσουν 
στο κοινό.
▪ Γνωρίσουν τα επαγγέλματα των ανθρώπων στην πατρίδα τους 
(παρελθοντικά και σύγχρονα).
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 

ΜΟΥ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

#1: (εντός της σχολικής αίθουσας): οι μαθητές συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που
καθορίζουν τον χάρτη της περιοχής τους (γεωγραφική θέση, κλίμα, πολιτιστικά και φυσικά
αξιοθέατα, ιστορία, συνθήκες διαβίωσης, δραστηριότητες ανθρώπων στην περιοχή…)
Η συζήτηση ξεκινά με το τι έκαναν οι άνθρωποι στο πρόσφατο αλλά στο απώτατο
παρελθόν, τι παρήγαγαν, από τι ζούσαν κλπ. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού αποφασίζουν να ερευνήσουν το θέμα. Διατυπώνουν ακριβώς αυτό που
τους ενδιαφέρει πραγματικά και μαζί με τον εκπαιδευτικό, οργανώνουν το περιεχόμενο
για το πρώτο ερευνητικό έγγραφο. Τους δίνονται οδηγίες για ανεξάρτητη ερευνητική
εργασία εκτός της τάξης.
(επισυνάπτεται το σχετικό ερωτηματολόγιο)
Ο σκοπός της έρευνας (σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα) είναι να συγκεντρώσει
πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που επέτρεψαν στις τρεις
προηγούμενες γενιές του νησιού Brač για παράδειγμα, να επιβιώσουν.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
#2: Οι μαθητές ανεξάρτητα, εκτός της τάξης, συλλέγουν πληροφορίες με τη βοήθεια

ενός ερευνητικού εγγράφου. Κάθε μαθητής εφαρμόζει ένα ερωτηματολόγιο στη δική του
ευρύτερη οικογένεια (τρεις γενιές)

#3: (στην τάξη): Οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες), με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού, επεξεργάζονται μερικές από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν (σχετικά
με τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες των ανθρώπων).
Πριν από αυτό, σημειώνουν όλα τα επαγγέλματα που κατέγραψαν στις απαντήσεις που
συγκέντρωσαν από τους συγγενείς τους.
Ομάδα Α:
αναλύει τη συχνότητα των ατομικών επαγγελμάτων σε καθεμία από τις 3 χρονικές
περιόδους: 1980, 2000 και 2020.
Ομάδα Β:
αναλύει τις αλλαγές στη συχνότητα συγκεκριμένων επαγγελμάτων τα τελευταία 40 χρόνια
(1980-2020)

#4: Οι μαθητές δείχνουν τα επαγγελματικά δεδομένα από τρεις περιόδους σε τρία
γραφήματα (μορφή στήλης, κυκλικό, διάγραμμα…), σχεδιάζοντας τα με το χέρι ή και με
ψηφιακό τρόπο.

#5: Χρησιμοποιώντας συστήματα συντεταγμένων, οι μαθητές κάνουν προβολές της
αναπαράστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο μέλλον

#6: Συμπέρασμα:
Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε άλλους μαθητές και
εκπαιδευτικούς και ανακοινώνουν τη συνέχιση της έρευνας σε περαιτέρω εργασίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι
Σημειώσεις από 
τον συγγραφέα

Ερευνητική εργασία,
δημοσίευση / έκθεση

Από 11 ετών
Τάξη, υπαίθριος χώρος
Ερευνητικό έγγραφο, υπολογιστές

Προετοιμασία 2 ώρες
εφαρμογή 3 ώρες

Pučišća elementary school

Κανένα
Είναι σημαντικό να δώσετε στους μαθητές 
σαφείς οδηγίες για το δικό τους ανεξάρτητο 
ερευνητικό έργο.
(Καταγράφουμε μόνο τις πληροφορίες των 
μελών της οικογένειας που κερδίζουν 
κανονικό εισόδημα σε μετρητά. Εξαιρούμε 
τις θέσεις μερικής απασχόλησης και τις 
περιστασιακές θέσεις εργασίας που 
συναντάμε στις μικρές πόλεις.
Οι απαντήσεις ενδέχεται να επικαλύπτονται 
κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που 
συλλέγονται, επειδή μερικές φορές 
περισσότεροι του ενός  μαθητές είναι 
ερευνητές από την ίδια οικογένεια.
Για κάθε περίοδο, η έρευνα  θα διεξαχθεί σε 
ξεχωριστό δείγμα. Και τα τρία δείγματα δεν 
είναι ίσα σε αριθμό (προχωρώντας, την 
έρευνα  περιλαμβάνονται περισσότερα μέλη 
της οικογένειας). Επομένως, τα ακόλουθα 
είναι σημαντικά:
1. Πραγματοποιούνται στο φύλλο εργασίας 
οι οριζόντιες μετρήσεις (εντός της ίδιας 
περιόδου) που δείχνουν συγκεκριμένες 
(απόλυτες) τιμές.
2. Πραγματοποιούνται οι κάθετες μετρήσεις 
(σε πολλαπλές περιόδους - πολλαπλά 
δείγματα) που δείχνουν μόνο το ποσοστό
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Πολιτιστική 
Κληρονομιά

Φύλλο Εργασίας

Τι επαγγέλονται οι κάτοικοι στη χώρα μου

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1
Εργασία έρευνας:
1. Μάθετε σε ποια δουλειά είχαν τα μέλη της οικογένειάς σας στο παρελθόν
2. Εισαγάγετε τον τύπο εργασίας και τις πληροφορίες θέσης εργασίας στον πίνακα.

ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2020. περίπου 2000 περίπου1980

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΜΜΑ/
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΧΩΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΕΡΓ
ΑΣΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΓΙΑΓΙΑ (από πατέρα)

ΓΙΑΓΙΑ (από πατέρα)

ΠΑΠΠΟΥΣ
(από πατέρα)

ΠΑΠΠΟΥΣ (από μητέρα)

ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ (από πατέρα)

ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ (από μητέρα)

ΠΡΟΠΑΠΠΟΣ (από πατέρα)

ΠΡΟΠΑΠΠΟΣ (από μητέρα)
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ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

| Γεωλογία | Γεωγραφία | Μαθηματικά | Ιστορία | Τέχνη |

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



▪Γνώση στοιχείων του πολιτιστικού τοπίου
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

▪ Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
▪ Τεχνική ξερολιθιάς
▪ Τεχνική με διπλή ξερολιθιά
▪ Αρχιτεκτονική κληρονομιά

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Εξηγήσουν τον ρόλο της πέτρας στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της πατρίδας τους.
▪ Συνδέσουν τις συνθήκες διαβίωσης με την παραδοσιακή τέχνη.
▪ Προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της πέτρας ως δομικό υλικό.
▪ Προσδιορίσουν και ονομάσουν τα πέτρινα κτίρια στην πατρίδα 
τους.
▪ Περιγράψουν τη διαδικασία κατασκευής τοίχων / ή και φράχτη.
▪ Ταυτοποιήσουν  παραδοσιακά ονόματα διαφορετικών σχημάτων 
πετρών.
▪ Εξηγήσουν τον ρόλο του πέτρινου σωρού στη φύση.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1 (εντός της σχολικής αίθουσας): οι μαθητές απαριθμούν φυσικά υλικά της πατρίδας 
τους, εστιάζουν στην πέτρα. Συζητούν για καρστικού συστήματος τοπία. (πλεονεκτήματα / 
μειονεκτήματα).
Οι μαθητές ταυτοποιούν τα πέτρινα κτίρια στην πατρίδα τους. Ο καθηγητής συσχετίζει τα 
υλικά με τις κατάλληλες φωτογραφίες.
Ταυτοποιούν τα παλαιότερα κτίρια του τόπου τους, και μέσω της μελέτης που κάνουν 
συμπεραίνουν ότι όλα είναι κατασκευασμένα από πέτρα, συμπεραίνοντας ότι είναι το πιο 
προσιτό υλικό στο τοπίο και ότι είναι κατάλληλο για κατασκευές ( λόγω ανθεκτικότητας, 
αντοχής, ικανότητας σχεδίασης, αγωγιμότητας, αισθητικής αξίας κ.λπ.)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#2: (προετοιμασία για έξοδο από την σχολική αίθουσα)
Ο/ Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στις φωτογραφίες 
των κτιρίων που συζήτησαν νωρίτερα.
Εμφανίζει φωτογραφίες τοπίου της περιοχής τους και καλεί τους μαθητές να περιγράψουν 
κτίρια του ίδιου στυλ που δεν εμφανίζονται στις φωτογραφίες αλλά τα αναγνωρίζουν. Στο 
τέλος, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες από τις παλαιές πέτρινες 
κατασκευές κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική της ξερολιθιάς. (Από κοινού 
περιγράφουν τον ορισμό για τις ξερολιθικές κατασκευές και της τεχνικής της ξερολιθιάς).
Ο τύπος αυτός χτισίματος οδηγεί σε  κατασκευή που δημιουργείται με τη στοίβαξη πετρών 
χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού – συνδετικού κονιάματος (π.χ. τσιμέντου).

#3: (εξωτερικό περιβάλλον, παρατήρηση)
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα παρατηρεί διαφορετικούς 
τύπους κατασκευών από ξερολιθιά:
ΟΜΑΔΑ Α
Εξερεύνηση τοίχων με φράχτη με τεχνική διπλής ξερολιθιάς
ΟΜΑΔΑ Β
Εξερεύνηση  τοίχων σε φράκτη με μονή σειρά  ξερολιθιάς
ΟΜΑΔΑ Γ
Εξερεύνηση των πέτρινων τοίχων των μεσαιωνικών σπιτιών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Και οι τρεις ομάδες κάνουν την έρευνα σύμφωνα με τις ακόλουθες εργασίες:
Μετρούν το πλάτος του τοίχου.
Κοιτάζουν την οριζόντια διατομή, καθορίζουν πόσες διαμήκεις σειρές πετρών 
υπάρχουν.
Κοιτάζουν το μπροστινό μέρος της ενσωματωμένης πέτρας και προσδιορίζουν αν η 
πέτρα που είναι ενσωματωμένη στην ξερολιθιά είναι σκαλισμένη.
Μελετούν το σχήμα και το μέγεθος των ενσωματωμένων πετρών.
Εάν έχουν εγκατασταθεί πέτρες διαφορετικού μεγέθους, μελετούν τη διάταξη, πού 
τοποθετούνται μεγαλύτερες πέτρες και πού είναι μικρότερες.
Εξερευνούν και προσδιορίζουν πόσο κοίλα είναι τα τοιχώματα της ξηρής πέτρας 
(εάν ένα κουνέλι / ποντίκι / πουλί / άνεμος μπορεί να περάσει μέσα από αυτά ...)
Δεδομένων των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών της ξερολιθικής κατασκευής 
και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται, ποια ήταν η λειτουργία της.
Χρησιμοποιώντας μια γραφική έκφραση, οι μαθητές δείχνουν την εντύπωση τους 
για την παρατηρούμενη κατασκευή (π.χ. "έχει δυναμικό σχήμα", "έχει δαντελωτό 
σχήμα", "μοιάζει με κύμα" κλπ.).

#4: Οι ομάδες αναφέρουν τις εργασίες που συμμετέχουν και τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους.  Σε περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, θα 
συγκρίνουν τους τύπους ξερολιθιάς που εξετάστηκαν και τις διαφορές στη δομή και 
την υφή που παρατηρήθηκαν. Οι μαθητές προσδιορίζουν τις αιτίες των 
παρατηρούμενων διαφορών (τύπος υλικού, διαθέσιμη ποσότητα υλικού, σχήματα 
και μέγεθος λίθων, σκοπός της ξερολιθικής κατασκευής κλπ.)

#5: (στη σχολική αίθουσα) - Συμπεράσματα
Ο / Η εκπαιδευτικός  ανακοινώνει μια νέα δραστηριότητα: όλοι μαζί θα 
συμμετάσχουν στο χτίσιμο μιας ξερολιθικής κατασκευής  με τη βοήθεια ενός 
ντόπιου τεχνίτη.
Με τον τεχνίτη θα ανταλλάξουν τις απαραίτητες πληροφορίες:
Τι είδους ξερολιθική κατασκευή φτιάχνουν; Ποια θα είναι η χρήση της; Ποιο είναι 
το ύψος που επιθυμούν να έχει; Ποιο είναι το θεμέλιο του τείχους; Τι είδους πέτρα 
μπορεί να βρεθεί κοντά; Ποια θα είναι η έκθεση της κατασκευής στον άνεμο, στα 
νερά της βροχής; Τι εργαλεία χρειάζονται; Ποιες είναι οι πιο κοινές δυσκολίες και 
λάθη στην κατασκευή ξερολιθιών;
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια / Συγγραφή

Σχόλια του 
συγγραφέα

Έρευνα πληροφοριών, έρευνα πεδίου, 
δημοσίευση, έργο

Από 11 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας, εξωτερικός 
χώρος
Φωτογραφίες παραδοσιακών κτιρίων 
στην πατρίδα, τοπία
Προετοιμασία - 30 λεπτά
Εφαρμογή 2-3 ώρες

Δημοτικό σχολείο Pučišća

Πριν από το τελευταίο στάδιο της 
δραστηριότητας, οι μαθητές στο 
μάθημα των Καλλιτεχνικών μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν  ξερολιθιές ως 
έμπνευση για την κατασκευή ενός 
έργου τέχνης.

Οι μαθητές ενδιαφέρονται πολύ για 
αυτόν τον τύπο εργασίας 
(προετοιμασία στην τάξη, κύρια 
δραστηριότητα στο έδαφος), ειδικά 
επειδή απαιτεί χειρωνακτική εργασία.

161



162

ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ 

ΣΑΚΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

| Γεωγραφία | Γεωλογία | Γλώσσα |

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ 
ΣΑΚΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

▪ Φυσική καταστροφή

▪ Πρόληψη 

▪ Πρώτες βοήθειες 

▪ Ατομική πρωτοβουλία

▪ Ομαδική αλληλεπίδραση 

▪ Γνώση των τύπων των πιθανών φυσικών καταστροφών στην 
περιοχή

▪ Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να εισαχθεί ή να 
ολοκληρωθεί με επίσκεψη σε κέντρο διάσωσης ή σε κέντρο της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪Προσδιορίσουν και απαριθμήσουν  τις συνέπειες μιας φυσικής 
καταστροφής
▪Μάθουν πως προετοιμάζουν ένα κιτ πρώτων βοηθειών
▪Δράσουν κάτω από κατάσταση άγχους (στρες)
▪Ορίσουν προτεραιότητες
▪Μάθουν να κάνουν διάλογο σε ομάδες κάτω από την πίεση του 
άγχους
▪Αυτή η "διασκεδαστική" προσέγγιση της δραστηριότητας βοηθάει 
τον κάθε συμμετέχοντα να λεκτικοποιήσει πως θα δράσει, και 
συντελεί στην αποτελεσματικότερη κατανόηση και επίτευξη του 
μαθησιακού στόχου.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Επιλέξτε έναν μεγάλο αριθμό αντικειμένων: εκτός από τα αντικείμενα που είναι 

πραγματικά χρήσιμα για να αποτελέσουν το περιεχόμενο μιας τσάντας επιβίωσης (δείτε 
παρακάτω), συνιστάται να διαθέσετε ένα μεγάλο αριθμό ποικίλων αντικειμένων, 
συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων περίεργων ή και εντελώς άσχετων (π.χ. πλαστικά 
παιχνίδια, πλαστικός βάτραχος, σημαντήρες πισίνας, βατραχοπέδιλα ή μάσκες 
κ.λπ.). Ίσως είναι ενδιαφέρον να συμπεριλάβετε αντικείμενα που μπορεί να φαίνονται 
χρήσιμα αλλά σε δεύτερο επίπεδο αποδεικνύονται άχρηστα (για παράδειγμα, ένα 
κονσερβοκούτι... χωρίς όμως και το σχετικό ανοιχτήρι κονσερβών) 

#2: Οργανώστε το χώρο: τα αντικείμενα κρέμονται σε πλέγματα ή κρέμονται στον 
τοίχο - Διαφορετικά, τοποθετούνται (απλώνονται) σε ένα μεγάλο τραπέζι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
#1: υπενθυμίστε στους μαθητές/τριες το πλαίσιο μιας πιθανής εκκένωσης σύμφωνα 

με τον πιο κατάλληλο και προφανή τύπο κινδύνου στην περιοχή σας (πλημμύρα, 
σεισμός κ.λπ.). Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις πιθανές συνέπειες ενός 
φυσικού κινδύνου στην περιοχή τους, διεγείροντας την δυνατότητα αντίδρασης 
τους παρά το  αναμενόμενο αίσθημα άγχους που θα νοιώθουν.

#2: Ορίστε μια μαθητική ομάδα από 8 έως 12 άτομα. Όλοι οι μαθητές /τριες θα 
πρέπει να γεμίσουν τη τσάντα τους ο καθένας στην σειρά του.

#3: Οι  μαθητές/τριες ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:
1. Γεμίστε την τσάντα σας με τα απαραίτητα υλικά και ετοιμαστείτε για εκκένωση
2. Η διάρκεια πλήρωσης της τσάντας (ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων που 
προτείνονται) καθορίζεται μεταξύ 45 δευτερολέπτων και 1.30 λεπτών. Ο χρόνος μπορεί 
να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών.
3. Μόλις τελειώσει ο χρόνος συγκέντρωσης των αντικειμένων, ο/η  μαθητής/τρια θα 
πρέπει να παρουσιάσει στους υπόλοιπους ένα προς ένα όλα τα αντικείμενα που 
επέλεξε για τον σάκο του και να δικαιολογήσει την επιλογή τους.
4. Το μέγεθος του σάκου είναι συγκεκριμένο:  επιλέξτε μέτριο μέγεθος σάκου,  για 
διευκόλυνση της διαδικασίας εκκένωσης. Είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να πάρουμε 
μαζί μας τα πάντα!

5. Ο / Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντικαταστεί τα αντικείμενα μετά από κάθε 
προσπάθεια μαθητή/τριας.

Σε μια παραλλαγή της δραστηριότητας θα μπορούσε για μια ομάδα που αποτελείται 
από τα 2/3 των μαθητών να ζητηθεί από τους υπόλοιπους μαθητές να την 
βοηθήσουν στο να επιλέξει τα κατάλληλα αντικείμενα για τον σάκο επιβίωσης

DESCRIPTION :
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#4: Μόλις τελειώσει  ο χρόνος όπου όλοι οι μαθητές (που έχουν επιλεγεί) έχουν 
συμπληρώσει με τα απαραίτητα αντικείμενα τον σάκο επιβίωσης τους, ξεκινήστε μια 
ομαδική συζήτηση σχετικά με τις επιλογές που έγιναν (π.χ. γιατί επιλέχθηκαν τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα,  πως θα τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές,  ποια η διάρκεια 
της χρήσης τους κλπ.). Επίσης συζητήστε με τους μαθητές/τριες σας και για τις επιλογές 
που δεν έγιναν (αντικείμενα που δεν επιλέχθηκαν). Θα μπορούσατε να παρουσιάσετε 
την έννοια του «κιτ επιβίωσης» στους μαθητές σας,

Κάθε "έγκυρο" αντικείμενο συνδέεται με οδηγίες πρόληψης και διάσωσης ενόψει των 
"μεγάλων κινδύνων" και των έμμεσων επιπτώσεων μιας φυσικής καταστροφής.
Υπενθύμιση : Ένα "κιτ επιβίωσης" θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικά τα ακόλουθα: 

Σφυρίχτρα, φακός, ύφασμα ή πάνελ που γράφει "SOS", γιλέκα φθορισμού, κουβέρτα 
επιβίωσης, ραδιόφωνο με μπαταρίες, κοινά φάρμακα (παρακεταμόλη, απολυμαντικά), 
νερό, τρόφιμα που δίνουν ενέργεια, ένα πολυλειτουργικό μαχαίρι, φωτοτυπία 
ταυτότητας/διαβατηρίου, κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου, μετρητά κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

165



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

δραστηριότητας
Απαιτούμενα 

υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Παιχνίδι

Από 12 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας

Τραπέζια –πάγκοι μεγέθους έως 8 
μέτρα
πλέγματα για κρεμαστά αντικείμενα 

μεγέθους έως 6 μέτρα
καρέκλες για 30 άτομα
ένα χρονόμετρο (ξυπνητήρι, τηλέφωνο 

ή άλλη μορφή) και ένα κουδούνι, εάν 
το ξυπνητήρι δεν κουδουνίζει. 
Μπορείτε να επιλέξετε έναν κωμικό 
ήχο κλήσης που "δραματοποιεί" το 
αποτέλεσμα (ένα μεγάλο κουδούνι, 
ένας βρυχηθμός ή ένας ήχος 
από κόκορα)
Αντικείμενα (δείτε τη λίστα που 

ακολουθεί). Ορισμένα αντικείμενα 
είναι σημαντικά, άλλα είναι λιγότερο 
σημαντικά. Δεν υπάρχει πρότυπος 
σάκος. Είναι απαραίτητο να 
αναμειγνύονται μερικά "γελοία" 
αντικείμενα με αυτά που είναι πιο 
απαραίτητα/σημαντικά. Το ζήτημα 
είναι η αντικατάσταση τους κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης.

Προετοιμασία: 30 -45 λεπτά
Εφαρμογή: 45 λεπτά  ως  1 ώρα,
15 -20  λεπτά είναι αναγκαία για να 
συνειδητοποιήσουν   με τι θα γεμίσουν 
τον σάκο επιβίωσης τους οι μαθητές. 
Στον συνολικό  χρόνο πρέπει να  
υπολογίσετε και τον χρόνο όπου 
παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους  
το περιεχόμενο του σάκου τους.(5 
λεπτά)
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Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Η διάρκεια της δραστηριότητας 
ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο 
μπορεί εύκολα να επεκταθεί  εφόσον 
μπορούμε να διαθέσουμε 
περισσότερο χρόνο στην συζήτηση 
/ενημέρωση των μαθητών/τριων ή να 
υπάρχει η δυνατότητα να 
συμπληρώσουν το σάκο τους οι 
μαθητές/τριες με το να «επισκεφτούν» 
περισσότερες από μια φορές το 
τραπέζι με τα αντικείμενα.
IFFO-RME
Δεν απαιτείται άδεια 

http://www.risques-
majeurs.info/fiche/atelier-je-fais-ma-
valise (French only)
https://www.wikihow.com/Make-a-
Survival-Kit

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας 
είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες
να προσδιορίσουν ποια είναι τα 
αντικείμενα προτεραιότητας σε μια 
κατάσταση φυσικής καταστροφής και, 
επομένως, να ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ: 
είναι αναμενόμενο ότι σε 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
την πίεση του άγχους, δεν θα 
επιλέξουν απαραίτητα τα αντικείμενα 
που θεωρούνται αναγκαία για έναν 
σάκο επιβίωσης (βλέπε παραπάνω) , 
αλλά θα πρέπει να εξηγήσουν τις 
επιλογές τους και ενδεχομένως να τις 
επανεξετάσουν ώστε να 
επαναπροσδιορίσουν τις 
προτεραιότητές τους.
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Σχόλια του 
συγγραφέα

Δεν είναι απαραίτητο να διαθέσετε  
ΟΛΑ τα αναφερόμενα αντικείμενα, 
αλλά να παρέχετε τουλάχιστον τα 
βασικά του κιτ επιβίωσης. 

- ένα μικρό σακίδιο (σημαντικό, όλα τα 
απαραίτητα θα πρέπει να χωράνε σε 
αυτόν τον σάκο !) 
- φακός 
- κράνος 
- απλό κιτ πρώτων βοηθειών 
- ραδιόφωνο με μπαταρίες 
- κινητό τηλέφωνο με φορτιστή 
- αντίγραφο ταυτότητας 
- αντίγραφο βιβλίου υγείας 
- αντίγραφο άδειας οδήγησης 
-αντίγραφο σύμβασης ασφάλισης 
κατοικίας 
- αντίγραφο της σύμβασης ασφάλισης 
αυτοκινήτων
-αντίγραφο ιατρικής συνταγής 
- κλειδιά αυτοκινήτου 
- κλειδιά σπιτιού 
-οδοντόβουρτσα 
-οδοντόκρεμα 
-πετσέτα 
- μικρό πακέτο πάνες βρεφών 
-πουλόβερ 
- Αντίγραφο ασφάλειας σπιτιού
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Σχόλια του 
συγγραφέα

Παράδειγμα αντικειμένων συνέχεια: 
- Κλειδιά αυτοκινήτου
- Κλειδιά σπιτιού
- οδοντόβουρτσα
- οδοντόπαστα
- πετσέτα
- Μικρή συσκευασία με πάνες μωρού
- πουλόβερ
- Αθλητικά παπούτσια
- 2 ή 3 ράφια παλτών
- κουβέρτα
-άδεια κουτιά από φάρμακα
- Άδειο κουτί από ασπιρίνες ή ντεπον
-Άδειο κουτί από σπρέι για το άσθμα
-Κονσέρβα με φασόλια που χρειάζεται 
ανοιχτήρι  (δεν υπάρχει διαθέσιμο 
ανοιχτήρι στα αντικείμενα) 
-Προ μαγειρεμένο γεύμα (που 
χρειάζεται ζέσταμα) σε συσκευασία 
αλουμινίου που δεν απαιτεί ανοιχτήρι 
για το άνοιγμα του.
-Σαρδέλες σε κονσέρβα (δεν 
χρειάζεται ανοιχτήρι) 
-μπάρες δημητριακών
-κονσέρβα τόνου που απαιτεί 
ανοιχτήρι για το άνοιγμα της. 
- Πακέτο ρύζι
- Πακέτο κους κους
- Πακέτο δημητριακών για πρωινό
- 3 -4  πλαστικά πιάτα
-ποτήρια πλαστικά ή κάτι παρόμοιο
- Μικρά δοχεία
- γλυκά
- Γυαλιά προστασίας
- Γυαλιά ηλίου
- Ζωοτροφή 
- αναπτήρας
Βατραχοπέδιλα
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Σχόλια του 
συγγραφέα

- 3 -4 πλαστικά μαχαιροπίρουνα
- Μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού των 
5 λίτρων 
- 1 εξάδα μπουκάλια εμφιαλωμένου 
νερού
- thermos
- 1 πακέτο χαρτιά τουαλέτας
- Γάντια κουζίνας (για πλύσιμο)
- 1 άδειο δοχείο από απορρυπαντικό 
- παγοκύστεις
- τράπουλα
- Κουτί παιχνιδιών 
Πλαστελίνες 
Αρκουδάκι 
Play station
Καλοκαιρινό καπέλο
Κιάλια
Φωτογραφική μηχανή /κάμερα
Εργαλειοθήκη
Πυροσβεστήρας
κηροπήγιο με κερί

μπαταρίες
3 ή 4 παιδικά βιβλία για παιδιά 7-10 

ετών
σχολικό σημειωματάριο
στυλό
μολύβια

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης 
να αναπτυχθεί μέσω ενός 
διαδικτυακού παιχνιδιού όπως είναι η 
εφαρμογή Quizziz: 
https://quizizz.com/join/quiz/6022c55
49f325d001b347ffb/start?studentShar
e=true
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΜΟΥ

| Γεωγραφία | Γεωλογία | Γλώσσα | Ιστορία |

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Φυσικοί κίνδυνοι/ καταστροφές

▪ Τοπική ανάπτυξη

• Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά 
την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό  των κατηγοριών των 
μεγάλων φυσικών κινδύνων και των πιθανών συνεπειών τους.

• Περίληψη του project : Μετά από την  γενική παρουσίαση των 
σημαντικών   φυσικών κινδύνων  που παρουσιαστήκαν στην 
τάξη, οι μαθητές/τριες διερευνούν σχετικά με τους 
σημαντικούς φυσικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η 
πόλη τους προκειμένου να  συγκεντρώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για αυτούς και να προτείνουν /αναδείξουν και τα 
κατάλληλα  προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν.

▪ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ αναγνωρίσουν τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που μπορούν 
να πλήξουν την περιοχή τους.
▪ Κατανοήσουν τι σημαίνουν οι καταστροφές αυτές.
▪ Αναζητήσουν και κατανοήσουν τις πληροφορίες σχετικά με τους 
σημαντικότερους κινδύνους που μπορούν να εκτεθούν στην 
περιοχή τους.
▪ Γνωρίσουν τα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν για να 
περιορίσουν τις επιπτώσεις /επιδράσεις  αυτών των κινδύνων 
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Οι μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν μια 
έρευνα στο διαδίκτυο, ίσως θα ήταν χρήσιμο να προετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός κάποιες 
πηγές για την έρευνα των μαθητών (λίστα με συνδέσμους, αποκόμματα από εφημερίδες, 
λίστα με οργανισμούς/ φορείς που μπορούν να αναζητήσουν οι μαθητές πληροφορίες κλπ.) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
#1: Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και πραγματοποιούν μια 

έρευνα σε έναν σημαντικό φυσικό κίνδυνο που μπορεί να πλήξει την πόλη/ περιοχή τους. (οι 
μαθητές/τριες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των παρακάτω: δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, 
κατολισθήσεις, σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων, καταιγίδες κλπ.)

#2: Η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός 
μήνα, στην διάρκεια τουλάχιστον 3 μαθημάτων και απαιτώντας αρκετό χρόνο εργασίας στο 
σπίτι. Αν είναι εφικτό διασφαλίστε για τους μαθητές/τριες την πρόσβαση στη σχολική 
βιβλιοθήκη αλλά και την δημοτική βιβλιοθήκη, την δημοτική αρχή, την πολιτική προστασία ή 
και άλλον κατάλληλο φορέα κλπ.  

#3: Οδηγίες για την σύνθεση της έκθεσης (έρευνας) : 
Δώστε έναν ορισμό των κυριότερων κινδύνων και στη συνέχεια του επιλεγμένου κινδύνου
- Πώς εκδηλώνεται ο κίνδυνος ; Πως τον αισθάνεστε;
Βρείτε ένα παρελθοντικό συμβάν και αναλύστε το, κατά προτίμηση γύρω από την περιοχή 
διαμονής σας (ή στη λεκάνη της Μεσογείου για παράδειγμα): αναφέρεται στοιχεία όπως 
τόπος, ημερομηνία, αριθμός θυμάτων, πορεία γεγονότων κ.λπ.
Ποια μέτρα (τεχνικά/διαχειριστικά  καθώς και  πληροφορίες/εκπαίδευση) πρέπει να ληφθούν 
για την πρόληψη αυτού του κινδύνου;
Ποιες είναι οι οδηγίες που πρέπει να τηρεί ο πληθυσμός έναντι αυτού του κινδύνου;

Η πόλη σας επηρεάζεται από αυτόν τον κίνδυνο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Η εργασία 
πρέπει να γίνει με συγκέντρωση, το κείμενο πρέπει να είναι προσωπικό (πρωτότυπο), χωρίς 
να αντιγράφονται αυτούσιες (αυτολεξεί) οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Δώστε προσοχή 
στην ορθογραφία. Το αρχείο πρέπει να περιέχει:
Εάν είναι δυνατό, ένα τοπικό  παράδειγμα ή και από την ευρύτερη περιφέρεια (γύρω από την 
περιοχή διαβίωσης).
• Φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα
• Αποσπάσματα από άρθρα (έντυπος ή ηλεκτρονικός τύπος)
• Χάρτες, σχέδια τοποθεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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#4: Αν χρειαστεί βοηθήστε τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 
πραγματοποίησης μιας συνέντευξης. Ο/ Η εκπαιδευτικός επιβλέπει την ομαδική 
εργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ορίζει τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχου 
της προόδου της έρευνας των μαθητών. Για την πραγματοποίηση της έρευνας τους  οι 
μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με πυροσβέστες, εκλεγμένους 
αξιωματούχους,  κ.λπ.

#5: Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας οι μαθητές παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους (κάθε ομάδα έχει χρόνο 15 λεπτών για την 
παρουσίαση της).



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια

Σύνδεσμοι

Σχόλια από τον 
συγγραφέα

Ερευνητική εργασία- project

Από 13 ετών
Σχολική αίθουσα– Σχολική βιβλιοθήκη 
(προαιρετικά), εργασία στο σπίτι, 
(προαιρετικά), εξωτερική εργασία 
(π.χ. Συνεντεύξεις)
Υπολογιστές με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, εκτυπωτές εφόσον είναι 
διαθέσιμοι.
Προετοιμασία: 1 ώρα
Υλοποίηση: 4 -6 ώρες
Περίπου 4-6 συναντήσεις της μιας 
ώρας ή κάθε συνάντηση και 
απαιτούμενος χρόνος για εργασία στο 
σπίτι ή έκτος σπιτιού.
IFFO-RME

Δεν απαιτείται άδεια
http://www.risques-
majeurs.info/fiche/les-risques-
majeurs-sur-la-commune-de-chagny 
(μόνο στα γαλλικά)
https://www.coe.int/t/dg4/majorhaza
rds/activites/2009/Murcia_26-
27oct2009/Murcia_26-
27oct09_Micallef.pdf

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει 
στους μαθητές/τριες να  
εκπαιδευτούν στην μεθοδολογία της 
προσωπικής έρευνας με βάση πηγές 
και συνεντεύξεις. Απαιτεί τον 
προσωπικό χρόνο των μαθητών/τριων
και σημαντική υποστήριξη τους από 
τον /την εκπαιδευτικό για να 
πραγματοποιήσουν την έρευνα τους. 
Προτείνεται κάποιος χρόνος της 
έρευνας να δοθεί για την διερεύνηση 
των μέτρων αντιμετώπισης και των 
σχεδίων ασφάλειας  σε περίπτωση 
κινδύνου.
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ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ!

| Γεωγραφία | Γεωλογία | Χημεία | Γλώσσα | Καλλιτεχνικά |

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Έκρηξη
▪ Τεκτονικές πλάκες
▪ Μάγμα
▪ Λάβα
▪ Χημικές αντιδράσεις

▪ Γνώση υπολογιστών 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :
▪ Προσομοιάσουν μια ηφαιστειακή έκρηξη χρησιμοποιώντας απλά 
καθημερινά υλικά
▪

▪ Κατανοήσουν τους τύπους των ηφαιστείων και τον τρόπο 
σχηματισμού τους
▪

▪ Αναγνωρίσουν σημαντικά σημεία κλειδιά που αφορούν την 
ηφαιστειακή δραστηριότητα 
▪

▪ Δημιουργήσουν μια χημική αντίδραση 
▪

▪ Αναγνωρίσουν και ταυτοποιήσουν φωτογραφίες και βίντεο από 
ενεργά ηφαίστεια στην λεκάνη της Μεσογείου 
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ!



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: (στην σχολική αίθουσα). Ο/Η εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τις προηγούμενες 
γνώσεις των μαθητών/τριων παρουσιάζοντας ένα βίντεο σχετικό με την δημιουργία των 
ηφαιστείων (π.χ. https://youtu.be/VNGUdObDoLk)

#2: (στην σχολική τάξη). Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τριες να 
σχεδιάσουν ένα ηφαίστειο και να ονομάσουν τα επιμέρους μέρη του  χρησιμοποιώντας 
το κατάλληλο λεξιλόγιο (έκρηξη, λάβα, μάγμα, μανδύας, τεκτονικές πλάκες, κλπ.)

#3 : Οι μαθητές χωρίζονται σε δυάδες και με βάση το σχέδιο τους συζητούν μεταξύ 
τους για την αιτία πρόκλησης μιας ηφαιστειακή έκρηξης. Τέλος κρατούν σημειώσεις από 
την συζήτηση στο τετράδιο τους.

#4: (στην αίθουσα υπολογιστών). Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 
εργαστούν σε ζευγάρια και να αναζητήσουν πληροφορίες για τα πιο γνωστά ηφαίστεια 
στην περιοχή τους ή στη λεκάνη της Μεσογείου γενικότερα και να κρατήσουν  σημειώσεις 
από τις πληροφορίες που βρήκαν.

#5: (στο εργαστήριο χημείας). Στους μαθητές που είναι χωρισμένοι σε μικρές ομάδες 
δίνονται μερικά  κοινά υλικά από την καθημερινή μας ζωή για να κάνουν ένα πείραμα. Θα 
προσομοιάσουν μια ηφαιστειακή έκρηξη και θα αποκτήσουν μια εικόνα για το πώς 
φαίνεται όταν ένα ηφαίστειο εκρήγνυται ρέοντας η λάβα του. Αυτό το πείραμα 
παρουσιάζει πώς μια χημική αντίδραση μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα  μιας φυσικής  
ηφαιστειακής έκρηξης.

#6: (στο εργαστήριο χημείας). Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στους 
μαθητές για το πείραμα:
Οδηγίες
Ανακατέψτε τον κόκκινο χρώμα και τη μαγειρική σόδα σε ένα μικρό μπολ μέχρι το μείγμα  
να γίνει ροζ.
Χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να βάλετε αυτό το ξηρό μείγμα στη φιάλη.
Για να δώσετε στο ομοίωμα του ηφαιστείου σας ένα πιο φυσικό σχήμα (σχήμα 

πυραμίδας / σχήμα βουνού), χρησιμοποιήστε πηλό (που στεγνώνει στον αέρα)  για να 
δημιουργήσετε τις πλαγιές του βουνού γύρω από το μπουκάλι.
Όταν είστε έτοιμοι για να προκαλέσετε την έκρηξη, προσθέστε το ξύδι και 
παρακολουθήστε τη φερόμενη  «λάβα» να ρέει.

#7: (Στο  εργαστήριο χημείας). Κάθε ομάδα παρουσιάζει το πείραμα  της και κρατά 
σημειώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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#8: (Στο εργαστήριο χημείας). Όλες οι ομάδες συζητούν για τον τύπο της 
προσομοίωσης που αντιπροσωπεύει η ηφαιστειακή έκρηξη του 
πειράματος. 

#9: (Στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές/τριες

παρουσιάζουν μια αφίσα με όλες τις πληροφορίες 
που βρήκαν κατά την έρευνα τους και αυτές που 
προέκυψαν από το πείραμα τους.



Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος 
δραστηριότητας

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, πείραμα, έκθεση

Από 12 ετών

Εργαστήριο Χημείας, αίθουσα 
υπολογιστών, σχολική αίθουσα.

400 ml λευκό ή κόκκινο ξύδι
Χρώμα ζαχαροπλαστικής
Baking soda
Πηλός 
Ένα  άδειο πλαστικό μπουκάλι  2 
λίτρων 
γάντια, χωνιά, κουτάλια, μολύβια, 
φύλλα εργασίας κλπ. 

Υλοποίηση : 1-3 ώρες

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ
Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή

https://geology.com/volcanoes/volcani
c-hazards/

https://geology.com/teacher/volcano.s
html

https://sciencebob.com/make-your-
own-volcano/

Ο/Η εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τις 
προηγούμενες γνώσεις των 
μαθητών/τριων για το θέμα
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ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ

TSUNAMIS!

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ 
TSUNAMIS!

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

•Ηφαιστειακή έκρηξη
•Φυσικοί κίνδυνοι/ καταστορφές
•Tsunami
•Σεισμός
•Κατολισθήσεις
•Θεωρία των τεκτονικών πλακών
•Γεωλογική δομή

•Βασική γνώση της γεωλογικής δομής της Γης
• Γνώσεις υπολογιστών

•ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
•Εξηγήσoυν τους όρους : κίνδυνος, φυσικός κίνδυνος, τσουνάμι
•Αναζητήσουν και κατανοήσουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, 
τις αιτίες, τα αποτελέσματα και την ετοιμότητα που απαιτείται για 
την αντιμετώπιση των τσουνάμις
• Αναγνωρίσουν τη σημασία της εκπαίδευσης για τα τσουνάμις και 
πώς αυτή η γνώση συνεισφέρει στη διάσωση ζωών.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1:(φάση συναισθηματικής προθέρμανσης): Ο/Η εκπαιδευτικός αφηγείται μια
ιστορία στους μαθητές/τριες για μερικά από τα μεγαλύτερα τσουνάμις στην ιστορία και
τις συνέπειές τους. Ενναλακτικά, δείχνει στους μαθητές/τριες ένα βίντεο σχετικά με
αυτό το θέμα (π.χ. https://youtu.be/MZtC-LmG4pg). Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση
με τους μαθητές.

#2:Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με διαφορετικές ερευνητικές εργασίες
(αναζήτηση στο Διαδίκτυο και βιβλιογραφία): η ομάδα 1 θα αναζητήσει πληροφορίες
σχετικά με τη φύση των τσουνάμις (γεωγραφική - φυσική προσέγγιση), η ομάδα 2 θα
αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των τσουνάμις (κοινωνικό -
γεωγραφική προσέγγιση). Η ομάδα 3 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη
συχνότητα εμφάνισής τους και η ομάδα 4 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τους
τρόπους προετοιμασίας για την προστασία από τα τσουνάμις και για τον μετριασμό των
συνεπειών τους. Κάθε ομάδα θα πρέπει να πάρει μερικά φύλλα εργασίας (που
προετοιμάζονται εκ των προτέρων από τον/την εκπαιδευτικό) τα οποία θα βοηθήσουν
τους μαθητές/τριες στην διερεύνηση του θέματος. Σημείωση: οι στόχοι των ομάδων
εργασίας μπορούν να σχεδιαστούν διαφορετικά, ανάλογα με τα μαθησιακά
αποτελέσματα που ο/ η εκπαιδευτικός θέλει να επιτύχει.

#3: (φάση ανατροφοδότησης): Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
της έρευνάς τους στην υπόλοιπη τάξη. Εναλλακτικά, σε αυτό το βήμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση εναλλαγής των ομάδων: σε κάθε μέλος της ομάδας
αντιστοιχεί ένα γράμμα Α, Β, Γ, Δ. κ.λπ. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας,
σχηματίζονται νέες ομάδες: όλα τα μέλη που φέρουν το A σε μια ομάδα, όλα τα Β μέλη
σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο οι νεοσύστατες ομάδες
αποτελούνται από μέλη με διαφορετικά ερευνητικά αποτελέσματα όπου παρουσιάζουν
τα αποτελέσματάτους μεταξύ τους εντός της ομάδας τους.

#4: (φάση δημιουργικότητας): οι μαθητές/τριες γράφουν ένα ποίημα με
ακροστιχίδα χρησιμοποιώντας τα αρχικά της λέξης T.S.U.N.A.M.I. (στα αγγλικά) (ή
Τ.Σ.Ο.Υ.Ν.Α.Μ.Ι.Σ) και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα ποιήματά τους στην υπόλοιπη τάξη.
Μετά την συγγραφή του ποιήματος οι μαθητές ατομικά ή σε ομάδες μπορούν να
φτιάξουν μια αφίσα ή μια παρουσίαση, όπου μπορεί να έχει ενημερωτικό σκοπό
(ενημερωτική αφίσα για τους κινδύνους από ένα τσουνάμι / ή μια αφίσα με οδηγίες για
να βοηθήσει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των τσουνάμις
) κ.λπ. Οι αφίσες μπορούν να τοποθετηθούν προς έκθεση στους τοίχους της τάξης / ή
και του σχολείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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https://youtu.be/MZtC-LmG4pg


Τύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος

δραστηριότητας
Απαιτούμενα 

υλικά
Διάρκεια 

δραστηριότητας
Απαιτούμενη

άδεια
Σύνδεσμοι

Σχόλια του
συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, δημοσίευση, 
έκθεση
Από 12 ετών
Σχολική αίθουσα, αίθουσα 
υπολογιστών
Πρόσβαση στο διαδίκτυο, tablets 
εκτυπωτές, φύλλα εργασίας.
Υλοποίηση: 1-4 ώρες
Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ
Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή.
https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu
.shtml
Videos for tsunamis
https://youtu.be/sBkMLYUyUZg
Animation of creation of tsunamis
https://www.youtube.com/watch?v=W
x9vPv-T51I&feature=youtu.be
How tsunamis work
https://youtu.be/2V6ZIADfBh8
how we can create a tsunami in 
classroom
https://youtu.be/MZtC-LmG4pg

study for the consequences of tsunami 
to Minoan Civilization
https://youtu.be/ILlyfwDwJVs
creation of tsunamis by the movement 
of tectonic plates
https://youtu.be/9xJb0oqnT4c
Tsunamis in Greece and Turkey
https://youtu.be/_eI3NfEJJkQ
tsunamis created by earthquake in 
Samos island (Greece 2020)
https://youtu.be/oWzdgBNfhQU
Tsunamis in Japan
Πληροφοριακό υλικό στις φυσικές
καταστροφές.

182

https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu.shtml
https://youtu.be/sBkMLYUyUZg
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Φύλλο Εργασίας

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ
TSUNAMIS!

Γράψτε ένα ποίημα -ακροστιχίδα χρησιμοποιώντας τα αρχικά της λέξης που
ακολουθεί.

T    :

S    :

U   :

N   :

A   :

M  :

I    :

183



ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. 

ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γεωγραφία|Βιολογία |Χημεία | Φυσική | Πληροφορική-Υπολογιστές|Μητρική
Γλώσσα
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. 

ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

•Οικοσύστημα

•Βιοποικιλότητα

•Βιοτικοί παράγοντες

•Οργανισμοί, βακτήρια

•Ενδιαίτημα

•Αβιοτικοί παράγοντες

•Μεσόγειος Θάλασσα

Γνώση των εννοιών : οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, οξυγόνο, 
θρεπτικά, θερμοκρασία, αλατότητα, ηλιακή ενέργεια, υπόστρωμα, 
έκθεση στον αέρα, βάθος, παλίρροιες, κύματα.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :

▪ Καταγράψουν τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες ενός
θαλάσσιου οικοσυστήματος

▪ Προσδιορισουν και περιγράψουν τους αβιοτικούς παραγόντες
και τις φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα

▪ Διερευνήσουν τη σημασία των αβιοτικών παραγόντων και 
των φυσικών διεργασιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα

▪ Περιγράψουν και προσδιορίσουν δύο παραδείγματα θαλάσσιων
οικοσυστημάτων της Μεσογείου

▪ Διαπιστώσουν τις επιδράσεις των αβιοτικών παραγόντων στα 
υδάτινα/θαλάσσια οικοσυστήματα

▪ Καταγράψουν τους τρόπους που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα και τα επηρρεάζουν

▪ Περιγράψουν παραδείγματα αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων
διαφορετικών θαλάσσιων μεσογειακών οικοτόπων

▪ Αξιοποιήσουν κατάλληλα το εργαστήριο υπολογιστών : υιοθέτηση
υπεύθυνης στάσης, καλλιέργεια δημιουργικότητας, 
παραγωγικότητα, επεξεργασία και χρησιμοποιήση δεδομένων, 
έρευνα και τεκμηρίωση, επικοινωνία πληροφοριών
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ( στην σχολική αίθουσα)

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί στους μαθητές ένα λεξιλόγιο που
περιλαμβάνει τους όρους: οικοσύστημα, αβιοτικοί παράγοντες, βιοτικοί παράγοντες,
ενδιαιτήματα, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (στην σχολική αίθουσα ή στο εργαστήριο υπολογιστών)

#1: Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα αναζητήσουν στο Διαδίκτυο ή
σε άλλες πηγές (βιβλία, εικόνες, οδηγούς, γκαλερί βίντεο /φωτογραφιών κ.λπ.)
πληροφοριακό υλικό για να παρουσιάσουν παραδείγματα αβιοτικών και βιοτικών
παραγόντων διαφορετικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα. (Οι
μαθητές μπορούν να επιλέξουν παραδείγματα από διαφορετικές χώρες ή από την
πατρίδα τους και θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά
παραδείγματα)

#2: Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν ενδιαφέροντα τρόπο για να παρουσιάσουν και να
επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους τα παραδείγματα που βρήκαν. Μπορούν να
γράψουν ένα έργο και να το παίξουν στην τάξη, μπορούν να γράψουν ένα ποίημα -
haiku, μπορούν να γράψουν μια ιστορία με φανταστικούς ήρωες ή ακόμα να φτιάξουν
μια παρουσίαση (ppt) ή μια αφίσα και να την παρουσιάσουν σε όλη την τάξη.

#3: Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συζητούν με έναν ειδικό (π.χ. ένα θαλάσσιο
βιολόγο του ΕΛΚΕΘΕ ή ειδικό επιστήμονα από άλλο ινστιτούτο-πανεπιστήμιο
/ερευνητικό φορέα μέσω σύνδεσης Skype) σχετικά με τα συμπεράσματά τους για τις
επιδράσεις/λειτουργία των αβιοτικών παραγόντων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και
την αλληλεπίδραση και τον αντίκτυπο του ανθρώπου στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

#4: Οι μαθητές εκθέτουν τις αφίσες / τα ποιήματά τους, ή παρουσιάζουν την
παρουσίαση τους (ppt )/ ή την ιστορία τους ή παρουσιάζουν το θεατρικό τους στην
υπόλοιπη σχολική κοινότητα και τους γονείς για να τους ενημερώσουν για τους τρόπους
με τους οποίους οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τους θαλάσσιους οικότοπους στη
λεκάνη της Μεσογείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη άδεια

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

ερευνητική εργασία, δημοσίευση, 
project, έκθεση, παρουσίαση

Από 12 ετών

Σχολική αίθουσα, Αίθουσα 
υπολογιστών

Υπολογιστές, πρόσβαση στο 
ίντερνετ, σύνδεση στο skype, 
εκτυπωτής, φωτογραφίες, οδηγοί

Προετοιμασία : 45 λεπτά

Υλοποίηση : 2-3 ώρες

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ

Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή

https://www.ra-
spa.org/sites/default/files/doc_cop/bi
odiversity.pdf

Κανένα

https://www.ra-spa.org/sites/default/files/doc_cop/biodiversity.pdf


ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ!

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γεωγραφία|Βιολογία |Χημεία | Φυσική | Πληροφορική| Μητρική Γλώσσα | Ξένη
Γλώσσα |
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ ΜΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ!

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

•Οικοσύστημα, βιοποικιλότητα

•Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες

•Οξυγόνο, Θρεπτικά, θερμοκρασία, αλατότητα, ηλιακή ενέργεια

•Υπόστρωμα, έκθεση στον αέρα, βάθος, τροφικά πλέγματα

•Περιβαλλοντική αειφορία

•Φυσική κληρονομιά και Πολιτιστική κληρονομία

• Καλές δεξιότητες στην χρήση υπολογιστών
• Ο/Η εκπαιδευτικός εισαγάγει τις ακόλουθες έννοιες προς
συζήτηση με τους μαθητές: οικοσυστήματα, αβιοτικοί παράγοντες, 
βιοτικοί παράγοντες, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα, MPAs, 
ενδημικά είδη, κλπ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Περιγράψουν και ταυτοποιήσουν 4 παραδείγματα Θαλάσσιων

Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στην Μεσόγειο.
▪ Εξερευνήσουν μερικές ΘΠΠ και κατανοήσουν την ανάγκη και 

την σπουδαιότητα της ύπαρξης τους.
▪ Εξηγήσουν πως οι ΘΠΠ συνεισφέρουν στην διατήρηση των

φυσικών των οικονομικών και των πολιτιστικών πόρων.
▪ Καταγράψουν τρόπους που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και 

επηρρεάζουν τις ΘΠΠ.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (στην αίθουσα υπολογιστών/ ή στην τάξη)
#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί στους μαθητές ένα λεξιλόγιο που

περιλαμβάνει τους όρους: οικοσύστημα, αβιοτικοί παράγοντες, βιοτικοί παράγοντες,
τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα, ΘΠΠ, ενδημικά είδη κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (στην αίθουσα υπολογιστών ή την τάξη)

#1: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-4 ατόμων και θα χρησιμοποιήσουν
το Google Earth για να εξερευνήσουν μερικές ΘΠΠ στην Μεσόγειο Θάλασσα

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να επιδείξει στους μαθητές πώς να κατεβάσουν την
συγκεκριμένη εικόνα (ως layer) των επιλεγμένων ΘΠΠ σε μορφή αρχείου .kml/ Kmz.
Μετά τη λήψη του αρχείου θα πρέπει να δείξει στους μαθητές πώς να εντοπίσουν και
να εξερευνήσουν διάφορες ΘΠΠ σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει επίσης να τους δείξει
πως να ψάξουν αναζητήσουν και εξετάσουν τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ιστορίες
που συνοδεύουν κάθε τοποθεσία.

#3: Οι μαθητές-τριες καταγράφουν τις πληροφορίες που βρήκαν για την ΘΠΠ που
έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα σημειώνουν το όνομα, την τοποθεσία τον τύπο του
οικοσυστήματος και τον σκοπό της ΘΠΠ.

#4: Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση (ppt) ή μια αφίσα για να
παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη τις πληροφορίες για τις ΘΠΠ που αναζήτησαν.

#5: Οι μαθητές/τριες και ο εκπαιδευτικός συζητούν με έναν ειδικό επιστήμονα (π.χ.
θαλάσσιο ερευνητή από το ΕΛΚΕΘΕ, μέσω σύνδεσης με skype) για τις πληροφορίες που
βρήκαν και τα συμπεράσματα που κατέληξαν σχετικά με την σημασία και τον ρόλο των
ΘΠΠ και την επίδραση των ανθρώπων στην υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

#6: Οι μαθητές γράφουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους ένα
σύντομο άρθρο για μια ΘΠΠ που βρίσκεται στην περιοχή τους ή την χώρα τους. Στο
άρθρο αναφέρονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, τους
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που χρειάζονται προστασία, καθώς και στα έργα
περιβαλλοντικής διαχείρισης ή και σε άλλες ενέργειες που έχουν βοηθήσει ή βοηθούν
την συγκεκριμένη περίοδο την εν λόγω περιοχή.

#7: Εναλλακτικά, οι μαθητές εκθέτουν τις αφίσες τους ή παρουσιάζουν την 
παρουσίαση τους σε power point στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και τους 
γονείς ενημερώνοντας τους για τη σημασία των ΘΠΠ στη λεκάνη της Μεσογείου και την 
αξία που παρέχουν στην κοινωνία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος
δραστηριότητας

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Ερευνητική εργασία, δημοσίευση, 
project, έκθεση

Από 12 ετών

Σχολική αίθουσα, αίθουσα 
υπολογιστών

Πρόσβαση σε υπολογιστές, και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση
στο Google Earth και σε
φωτογραφίες, σύνδεση
(λογαριασμός ) στο skype, 
εκτυπωτής,tablets, φύλλα εργασίας.

Υλοποίηση 2-4 ώρες

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ

Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή

https://www.iucn.org/content/marin
e-protected-areas-sharing-
mediterranean-experience

https://medpan.org/marine-
protected-areas/mediterranean-
mpas/

Κανένα

191

https://www.iucn.org/content/marine-protected-areas-sharing-mediterranean-experience
https://medpan.org/marine-protected-areas/mediterranean-mpas/


ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ 
ΠΑΝΙΔΑ ΜΙΑΣ

ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΑΚΤΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γεωγραφία |Βιολογία|Χημεία| Γεωλογία | Φυσική| Μητρική Γλώσσα | 
Καλλιτεχνικά
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΒΕΝΘΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΙΑΣ

ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΑΚΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

•Οικοσύστημα

•Βιοποικιλότητα

•Βιοτικός παράγοντας

•Οργανισμοί, βακτήρια

•Περιβαλλοντική Αειφορία

• Γνώση των όρων/εννοιών : βιοποικιλότητα, οξυγόνο, θρεπτικά
συστατικά, θερμοκρασία, αλατότητα, υπόστρωμα, έκθεση στον
αέρα, βάθος, παλίρροιες, κύματα, τροφικά πλέγματα.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Μετρήσουν / υπολογίσουν διάφορες φυσικοχημικές
παραμέτρους

▪ Προσδιορίσουν και περιγράψουν τους αβιοτικούς παράγοντες
και τη βενθική πανίδα σε μια ακροθαλασσιά.

▪ Εξοικειωθούν με επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό
▪ Ενθαρρυνθούν να αναλάβουν το ρόλο ενός επιστήμονα-

περιβαλλοντολόγου
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: (στο πεδίο). Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς περπατούν κατά μήκος μιας 
βραχώδους ακτής, παρατηρούν το περιβάλλον και φωτογραφίζουν την περιοχή.

#2: Οι μαθητές/τριες θα χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες και θα συλλέξουν 
τουλάχιστον 4 ποσοτικά και 4 ποιοτικά στοιχεία για να περιγράψουν το οικοσύστημα. 
Παρέχοντας στους μαθητές εξοπλισμό μέτρησης οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν και 
καταγράψουν ορισμένα φυσικό-χημικά δεδομένα (π.χ. θερμοκρασία αέρα και νερού, pH, 
τύπος μικροενδιαιτήματος κ.λπ., δείτε το φύλλο εργασίας παρακάτω), για να χαρακτηρίσουν
τους αβιοτικούς παράγοντες και τον τύπο ενδιαιτημάτων κάθε είδους που κατέγραψαν (π.χ. 
ρωγμές, παράκτιος πάγκος, παλίρροια, περιοχή εκτεθειμένη στο κύμα κλπ.).

#3: Στους μαθητές παρέχονται συσκευές εγγραφής όπως κάμερες, καθώς και εξοπλισμός 
μέτρησης που επιτρέπει την εκτίμηση του μεγέθους και του αριθμού των ειδών. Οι μαθητές
θα καθοδηγηθούν για να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία των ειδών της βραχώδους ακτής. 
Με τη βοήθεια ενός ειδικού, όπως ένος θαλάσσιου βιολόγου/ωκεανογράφου, θα 
μπορούσαν να συλλέξουν επιπλέον και κάποιο φυτικό υλικό (φύκια) από το υπόστρωμα για 
παρατήρηση. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να παρατηρήσουν σε κινητά στερεοσκόπια 
κάποια βενθικά ασπόνδυλα από τα δείγματά τους.

#4: (στην σχολική αίθουσα). Κάθε ομάδα διερευνά έναν βενθικό οργανισμό (ζώο ή φυτό) 
και οι μαθητές επικοινωνούν τις πληροφορίες που βρήκαν για να γίνουν "ειδικοί"- γνώστες 
σε αυτά τα είδη.

#5: Κάθε ομάδα δημιουργεί μια κάρτα αναγνώρισης ειδών, επικεντρωμένη στα 
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τον βιότοπο και τον τρόπο ζωής τους. Στο τέλος, μέσω
της σύγκρισης των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των διαφόρων ειδών που 
αναλύθηκαν, οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν μια βαθιά κατανόηση σχετικά με τη 
θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις προσαρμογές των ειδών που παρατήρησαν και μελέτησαν.

#6: Κάθε ομάδα παρουσιάζει είτε σε μορφή αφίσας είτε σε μορφή παρουσίασης power 
point τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου.

#7: Συζήτηση. Οι μαθητές/τριες επικοινωνούν τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τα 
συμπεράσματά τους με την υπόλοιπη τάξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος
δραστηριότητας

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια της
δραστηριότητας

Απαιτούμενη
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα 

Έρευνα πεδίου, πειραματική
δραστηριότητα, παρουσίαση, project

Από 12 ετών

Εξωτερικός χώρος, σχολική αίθουσα, 
αίθουσα υπολογιστών

Κάμερες ή κινητά τηλέφωνα, φύλλα 
εργασίας, μολύβια, εξοπλισμός
μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, 
υπολογιστές, πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
ανιχνευτές θερμοκρασίας, χαρτί
ένδειξης pH, ταξινομικοί οδηγοί
(κλείδες) για το πεδίο, κόλλες για 
χαρτί, ψαλίδι, καπέλα, αντηλιακά.

1 ώρα στο πεδίο

3 ώρες στην τάξη/ αίθουσα 
υπολογιστών

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ

Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή

Brieseman, C. (2013). Oceans. An 
Inquiry Unit. Available at: 
http://seaweek.org.nz/wpcontent/

uploads/sites/26/2013/10/Ocean-
Unit.pdf

Ο/Η εκπαιδευτικός θα εισαγάγει τους
μαθητές στην χρήση επιστημονικού
εξοπλισμού
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Φύλλο εργασίας

Εξερευνώντας την βενθική πανίδα σε μια βραχώδη ακτή

Βιοποικιλότητα

Θέση: Ημερομηνία:

Συντεταγμένες :

ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Θερμοκρασία: 1.
2. Αγωγιμότητα: 2.
3. ΡΗ: 3.
4. Dis. Oxygen: 4.
5. Αλατότητα: 5.
6. Άλλο: 6.

1.
2.
3.
4.
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΚΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

| Γεωγραφία |Βιολογία | Χημεία | Φυσική| | Μητρική Γλώσσα| Πληροφορική
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΚΑ 

ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :

•Οικοσύστημα
•Βιοποικιλότητα
• Τρφικά πλέγματα, τροφική αλυσίδα
•Λιβάδεια Ποσειδωνίας (Posidonia sea grass meadows )
• Κήποι από γοργόνιες (Gorgonian gardens)
•Ενδημικά είδη /Ξενικά είδη
•Περιβαλλοντική αειφορία
•Φυσική κληρονομιά

▪ Γνώσεις υπολογιστών

•ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
•Διερευνήσουν θαλάσσια τροφικά πλέγματα, και τροφικά επίπεδα.
•Παρουσιάσουν μια έρευνα για έναν θαλάσσιο οργανισμό και να 
δημιουργήσουν στην τάξη ένα θαλάσσιο τροφικό πλέγμα 
αναδεικνύωντας ένα ισσοροπημένο οικοσύστημα.
• Διερευνησούν την αξία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.
•Κατανοήσουν και μάθουν τον ορισμό και τον ρόλο των ενδημικών
ειδών και των ξενικών ειδών.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#1: (στην σχολική αίθουσα)
Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε μικρές ομάδες θα διερευνήσουν τα τροφικά
πλέγματα σε δυο αντιπροσωπευτικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας και τους κήπους των γοργόνιων ή τις συναθροίσεις των σπόγγων βαθέων
υδάτων.

#2: Κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την αναζήτηση και συλλογή φωτογραφιών
ή και βίντεο των δυο αυτών διαφορετικών ενδιαιτημάτων καθώς και των οργανισμών
που συναντούνται σε αυτά όπως και των απειλών που αντιμετωπίζουν.

#3:Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε δυάδες χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές
του σχολείου (απαιτείται πρόσβαση στο ίντερνετ) προκειμένου να διερευνήσουν για 
τους οργανισμούς που αναζητούν και να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

#4: Οι μαθητές/τριες δημιουργούν αφίσες ή παρουσιάσεις σε power point
χρησιμοποιώντας ποικίλα πολυμέσα προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
της έρευνας τους.

#5: Όλες οι αφίσες / ppt παρουσιάζονται και προβάλονται προς έκθεση σε
ολόκληρη τη σχολική κοινότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος για την

δραστηριότητα
Απαιτούμενα 

υλικά

Διάρκεια της
δραστηριότητας

Απαιτούμενη
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του
συγγραφέα

Ερευνητική εργασία , δημοσίευση , 
παρουσίαση, έκθεση, project
Απο 13 ετών
Σχολική αίθουσα, αίθουσα 
υπολογιστών
Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets, 
πρόσβαση στο ίντερνετ, φωτογραφίες
ειδών, εκτυπωτές, αφίσες.
Υλοποίηση : 1-3 ώρες

Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ
Δεν απαιτείται άδεια
http://www.fao.org/3/a-i7256e.pdf
https://oceana.org/sites/default/files/r
eports/Corals_Mediterranean_eng.pdf
https://medwet.org/2017/10/mediterr
anean-posidonia/
Κανένα

200
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ΚΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

| Βιολογία | Γεωγραφία | Γεωολογία| Τεχνολογία
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ΚΗΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ 
ΗΜΕΡΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :

• Σημασία των θαλάσσιων θηλαστικών ως κορυφαίων θηρευτών 

• Διατήρηση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών στον κόκκινο 
κατάλογο της IUCN

• Στοιχεία για την ισορροπία και τη διαταραχή των θηλαστικών σε 
κόλπους και σε παράκτιες περιοχές

• Έννοια των θαλάσσιων ειδών και περιοχών προτεραιότητας

• Αρχές ιστιοπλοΐας - τεχνικές παρακολούθησης που 
εφαρμόζονται στη θάλασσα

• Κώδικας συμπεριφοράς για την παρατήρηση της άγριας 
πανίδας

• Γεωλογική προέλευση της περιοχής παρακολούθησης

• Σχέσεις μεταξύ έρευνας, επιστήμης και πολιτών σε σχέση με τον 
αειφόρο «γαλάζιο» τουρισμό

▪ Καμία

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

•Αναγνωρίσουν τις διαφορές μεταξύ ψαριών και κητωδών

•Προσδιορίσουν διαφορετικά είδη κητωδών σε σχέση με τη 
μορφολογία και την συμπεριφορά τους.

•Συντάξουν επιστημονικές έρευνες για τη συλλογή δεδομένων

•Σχεδιάσουν μια διαδρομή ιστιοπλοΐας

•Ξεχωρίσουν διαφορετικούς τύπους πυθμένων και βυθών

•Εφαρμόσουν τον διεθνή κώδικα καλής συμπεριφοράς για την 
παρατήρηση φαλαινών και δελφινιών

•Αναγνωρίσουν ποια τουριστική δραστηριότητα είναι αξιοπιστη 
και φιλική προς το περιβάλλον

•Διαδώσουν τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων πόρων
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Συλλογή των εντύπων εξουσιοδότησης που έχουν υπογραφεί από τους γονείς

όλων των μαθητών που συμμετέχουν στην επίσκεψη παρατήρησης και μελέτης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ενημέρωση τόσο για την περιοχή που παρακολουθείται για τα τοπικά είδη

κητωδών όσο και για τον κώδικα καλής συμπεριφοράς για την παρατήρησή τους.

#2: Επιβίβαση. Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και καθαρισμός της
επιφάνειας της θάλασσας.

#3: Παρατήρηση παράκτιων θαλάσσιων πόρων με γνώμονα την προστασία τους.

#4: Επιστροφή και ενημέρωση των συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Είδος Δράσης

Στοχευμένο κοινό

Χώρος

Διεξαγωγής

Απαιτούμενα Υλικά

Διάρκεια Δράσης

Απαιτούμενη άδεια 
/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Έρευνα πεδίου

Από 11 ετών

Εξωτερικός χώρος, σε αντίστοιχο 
φυσικό καταφύγιο ( ή και 
προστατευόμενη περιοχή). Ένα 
παράδειγμα είναι στη Σικελία τα 
νησιά του Κύκλωπα, όπου με σημείο 
συνάντησης το λιμάνι της Κατάνιας, 
θα αναχωρήσει σκάφος προς την 
προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή 
των νήσων του Κύκλωπα. Αυτή η 
διαδρομή επιτρέπει την προβολή -
παρουσίαση 
φυσικών στοιχείων αλλά και 
στοιχείων ανθρώπινης 
δραστηριότητας τόσο κοντά στην ακτή 
όσο και στα ανοιχτά.

Σκάφος με όλες τις απαιτούμενες 
συσκευές ασφαλείας (κιάλια, GPS, 
ανιχνευτής ψαριών, συσκευές για τη 
συλλογή δεδομένων, κάρτες 
ταυτοποίησης(κλείδες 
προσδιορισμού) των κητωδών, 
κάμερα ή κινητό τηλέφωνο για 
φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με το 
περιβάλλον, γάντια και μικρά δίχτυα 
για τη συλλογή επιφανειακών 
θαλάσσιων απορριμμάτων).

Προετοιμασία: ¼ ώρα

Υλοποίηση: 3 ώρες

Σύλλογος MareCamp, πιστοποιημένος 
από το "Friend of the Sea"

www.marecamp.com
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Σχόλια 
του Συγγραφέα

Οι συμμετέχοντες που πάσχουν 
από ναυτία πρέπει να 
λάβουν προφυλάξεις για την υγεία 
τους πριν από την επιβίβαση. Οι 
συμμετέχοντες χρειάζονται κατάλληλα 
ρούχα. Το πρόγραμμα και η διάρκεια 
της εκδρομής ενδέχεται 
να τροποποιηθούν σε 
περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

Οι εκδρομείς έχουν 75% πιθανότητα 
να εντοπίσουν κητώδη στην 
εξεταζόμενη περιοχή (παραδειγμα 
νήσων Κύκλωπα). Η συνολική 
εμπειρία μπορεί να προσφέρει τις 
αναμενόμενες γνώσεις 
και δεξιότητες ακόμα και σε 
περίπτωση που η παρατήρηση των 
κητωδών δεν γίνει εφικτή
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟY 

ΕΤΟΥΣ 2100

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Γεωγραφία| Φυσική| Χημεία|Μαθηματικά| Βιολογία
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Περιγράψουν και χαρτογραφήσουν παράκτιους χώρους

▪ χρησιμοποιήσουν όργανα / εξοπλισμό μέτρησεων

▪ Αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τις διάφορες περιοχές μιας
ακτογραμμής

▪ Προσδιορίσουν τα βιολογικά και τα γεωλογικά στοιχεία του
τοπίου

• Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής

• Χαρτογράφηση ακτών

• Παρατήρηση της ακτογραμμής

Γνώση σχετικά με την αστικοποίηση και την παράκτια 
εκτεχνητοποίηση (παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς O1).

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟY 

ΕΤΟΥΣ 2100
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει μια τοπική παραλία ως περιοχή μελέτης η
οποία χαρακτηρίζεται από την κινητικότητα των ακτών ( π.χ. διάβρωση ή προσαύξηση,
με κατοικίες κοντά στη θάλασσα, κ.λπ.). Στη συνέχεια καθορίζει μια ημερομηνία και
οργανώνει την μετακίνηση των μαθητών με λεωφορείο για να πραγματοποιηθεί
η εργασία στο πεδίο.

#2: Οι μαθητές κάνουν μια αρχική έρευνα σχετικά με τη πρόταση διαχειριστικών
λύσεων για τις ακτογραμμές (π.χ. αναχώματα, φράχτες από ξύλο καστανιάς που
συγκρατούν την άμμο στη θέση της, σάκοι άμμου κλπ.).

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός εισαγάγει τους μαθητές σε κάποιες θεμελιώδεις έννοιες για
την κλιματική αλλαγή με την βοήθεια του Οδηγού Αναφοράς Ο1 καθως και των
συνδέσμων που ακολουθούν με στόχο να παρουσιάσει μια προσομοίωση της
ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας το έτος 2100.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον σκοπό της δραστηριότητας χωρίζει τους
μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δίνει σε κάθε μαθητή μια κόλλα χαρτί και ένα
στυλό ή μολύβι

#2: Ο/Η εκαπιδευτικός κάνει μια πρώτη περιήγηση στην επιλεγμένη θέση για να
οριοθετήσει την περιοχή μελέτης με ένα δεκαμέτρο/μέτρο και τα κατάλληλα νήματα.

#3: Ο εκπαιδευτικός αφήνει για 10 λεπτά τους μαθητές να παρατηρήσουν το τοπίο
και να το περιγράψουν. Στόχος αυτού του βήματος είναι να απεικονίσουν οι μαθητές το
τοπίο και να ορίσουν 3-4 σημαντικά ορόσημα.

#4: Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν τη
χαρτογράφηση της περιοχής δίνοντας τους τις σωστές ενδείξεις για να αναφέρουν στο
σχέδιο τους το Βορρά, την κλίμακα και την ημερομηνία.

#5: Ο/Η εκπαιδευτικός παρατηρεί τη συλλογή δεδομένων κάθε ομάδας και αναλύει
αυτά που έχουν καταγράψει ως παρατηρήσεις (π.χ. ανθρωπογενείς δραστηριότητες,
καθαριότητα, φυσικά στοιχεία κ.λπ.) επιπλέον βοήθαει τους μαθητές να
επανατοποθετηθούν σε περίπτωση που οι παρατηρήσεις τους απέχουν αρκετά από την
πραγματική κατάσταση της περιοχής.

#6: Στο πλαίσιο συζήτησης/ διαλόγου με σκοπό την παρουσίαση, οι μαθητές πρέπει
να σχεδιάσουν την προβολή της στάθμης της θάλασσας που προσομοιώθηκε και
αναφέρεται στο έτος 2100, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στα ορόσημα που παρατηρήθηκαν /επιλέχθηκαν και σημειώθηκαν στην περιοχή
μελέτης.
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Τύπος

δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Χώρος

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια της 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη
άδεια/Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Δράση πεδίου

Από 11 ετών

Εξωτερικός χώρος

Φύλλο εργασίας, μετροταινία, νήματα, 
πυξίδα, tablets/κινητά

Υλοποίηση : 2 ώρες

CPIE Bastia U Marinu

Δεν απαιτείται άδεια

https://www.iucn.org/fr/content/la-
mediterranee-un-environnement-
marin-cotier-en-mutation-selon-les-
scenarios-sur-levolution-du-climat

https://portals.iucn.org/library/sites/lib
rary/files/documents/2012-070-Fr.pdf

Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
φωτογραφικές μηχανές για να 
φωτογραφήσουν οι μαθητές 
συγκεκριμένα στοιχεία (κατοικίες, 
τουριστικά κτίρια, φράχτες κλπ.) που 
υπάρχουν στην ακτογραμμή ή / και 
ορατές επιπτώσεις της διάβρωσης / 
κλιματικής αλλαγής στο τοπίο.
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ΓΙΝΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Γεωγραφία| Βιολογία| Χημεία| Μαθηματικά| Κοινωνιολογία| Οικονομία

210



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Περιγράψουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

▪ Κατανοήσουν την προέλευση της κλιματικής αλλαγής και την
ευθύνη μας

▪ Γίνουν οικολογικά υπεύθυνοι καταναλωτές

▪ Εξοικειωθούν με την βιβλιογραφική έρευνα

▪ Συνοψίσουν και να εκθέσουν πληροφορίες

▪ Εργαστούν σε ομάδες

▪ Καθορίσουν τα διάφορα στάδια παραγωγής και διανομής
προϊόντων

• Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

• Αποτύπωμα άνθρακα

• Οικολογική κατανάλωση

Γνώση για κλιματική αλλαγή (O1 Παιδαγωγικός Οδηγός
Αναφοράς).

ΓΙΝΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο /η εκπαιδευτικός θα επιλέξει και θα φέρει στους μαθητές τα παρακάτω υλικά: 8-10
τρόφιμα (1 ομάδα προϊόντων /ομάδα 4 μαθητών, για παράδειγμα δημητριακά, ρύζι,
ζυμαρικά, φρούτα, λαχανικα κλπ.), και έναν παγκόσμιο χάρτη ανά ομάδα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόγραμμα και τον σκοπό αυτής της
δραστηριότητας, τονίζοντας τον αντίκτυπο των ανθρωπογενών δραστηριοτήρων και
καταναλωτικών επιλογών, στη δημιουργία των αερίων του θερμοκηπίου και τη συμβολή
μας στην αλλαγή του κλίματος.

#2: Ο / η εκπαιδευτικός μοιράζει ένα διατροφικό προϊόν και έναν χάρτη σε κάθε
ομάδα.

#3: Ο /η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές για 10 λεπτά να διαβάσουν και να
σημειώσουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο παραγωγής που δίνεται στη
συσκευασία του κάθε προϊόντος.

#4: Ο / η εκπαιδευτικός παρατηρεί κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας
και τους καθοδηγεί όταν χρειάζεται στο να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον τόπο
παραγωγής του προϊόντος.

#5: Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο Διαδίκτυο για 15 λεπτά κάποιες πληροφορίες
σχετικά με τα μέρη διανομής του προϊόντος τους.

#6: Ο/ η εκπαιδευτικός παρατηρεί κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας
και επαναπροσανατολίζει τους μαθητές εάν απέχουν πολύ από τον προσδιορισμό των
χωρών διανομής του προϊόντος.

#7: Οι μαθητές έχουν 5 λεπτά για να σχεδιάσουν στο χάρτη τις εικονικές διαδρομές των
σιδηροδρομικών γραμμών και / ή τις θαλάσσιες διαδρομές ή και αεροπορικές διαδρομές
μεταξύ των τόπων παραγωγής και των τόπων διανομής των προϊόντων.

#8: Οι μαθητές έχουν 15 λεπτά για να ποσοτικοποιήσουν τα ταξίδια σε χιλιόμετρα και
σε σχέση με τις παραγόμενες εκπομπές CO2 λόγω αυτών των διαδρομών μεταφοράς των
προϊόντων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον προσδιορισμό του
αποτυπώματος άνθρακα (για παράδειγμα αυτό που αναφέρεται παρακάτω κλπ.)

#9: Ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει σε κάθε ομάδα (5 λεπτά / ομάδα) να παρουσιάσει τις
πληροφορίες που βρήκε για το προϊόν (τι είναι, τόπους παραγωγής και διανομής,
παρουσίαση σιδηροδρομικών διαδρομών ή / και θαλάσσιων ή / και αεροπορικών
διαδρομών στο χάρτη, εκτίμηση εκπομπών CO2 , κ.λπ.). (συνολική διάρκεια: 30 λεπτά)

#10: Ο/η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και προτείνει
στους μαθητές να σκεφτούν και να συζητήσουν για εναλλακτικές λύσεις κατανάλωσης,
για δυνητικά προνόμια των τοπικών παραγωγών ή και αγορών ή ακόμα προϊόντων
παραγωγής από οικογενειακές μικρές φάρμες, με στόχο την μείωση του αποτυπώματος
άνθρακα που έχουμε ως καταναλωτές. (διάρκεια 10 λεπτά)
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Tύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια /Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Έρευνα πληροφοριών

Από 11 ετών

Τάξη, εργαστήριο ΤΠΕ

1 ομάδα τροφίμων/ομάδα 4 μαθητών

1 παγκόσμιος χάρτης/ομάδα 4 
μαθητών

1 πρόσβαση υπολογιστή ή / και tablet 
/ ομάδα 4 μαθητών

Φύλλο εργασίας

Υλοποίηση: 2 ώρες

CPIE Bastia U Marinu

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://www.carbonfootprint.com/cal
culator.aspx

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει
προνόμια στους μαθητές που θα 
επιλέξουν συσκευασμένα προϊόντα. 
Όσον αφορά τα άλλα προϊόντα π.χ. τα 
φρούτα ή τα λαχανικά, ο /η 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα 
προϊόν και να θέσει έναν στόχο
σχετικά με τον τόπο παραγωγής, ή το
όνομα του παραγωγού που
αναφέρεται στα ράφια των
καταστημάτων για να βοηθήσει τους
μαθητές να κάνουν έρευνα σχετικά
με τα μέρη διανομής του
παραγόμενου προϊόντος.
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Φύλλο Εργασίας
Γίνε οικολογικά υπεύθυνος καταναλωτήςΚλιματική

Αλλαγή

Κυκλώστε το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται μεταξύ του τόπου
παραγωγής και των τόπων διανομής.

Τρένο Αεροπλάνο Πλοίο Άλλο

Προϊόντα Διατροφής ……………….................

Τόπος Παραγωγής ..………………………………….

Τόποι Διανομής ……………………………………...............

Πόσα χιλιόμετρα ταξιδεύει το προϊόν;

……………………………………………………...………...

Πόσο εκτιμάτε τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με το ταξίδι του
προϊόντος;

………………………………………………………………..
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Φυσική| Γεωλογία| Γεωγραφία| Μαθηματικά| Χημεία
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Υλοποιήσουν ενα επιστημονικό πρωτόκολλο (υπόθεση, 
πείραμα, παρατήρηση)

▪ Συσχετίσουν τα αποτελέσματα του πειράματος που
πραγματοποιήθηκε με τις διεργασίες της κυκλοφορίας 
θαλάσσιων μαζών του ωκεανού

▪ Προσδιορίσουν/ταυτοποιήσουν τα επιφανειακά και βαθιά νερά

▪ Κατανοήσουν τις συνέπειες της τήξης του πάγου στα θαλάσσια 
ρεύματα

• Πειραματισμός με τα θαλάσσια ρευμάτα

• Προσομοίωση τήξης πάγου

• Θερμοκρασία νερού

• Αλατότητα

• Γνώση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την κυκλοφορία 
των ωκεανών (Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς, O1)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#1: Ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει τη δραστηριότητα και χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες
των 2/3 ατόμων.

#2: Οι μαθητές ξεκινούν την πρώτη πειραματική δραστηριότητα ακολουθώντας τις
παρακάτω οδηγίες: «Βάλτε λίγο νερό σε δύο διαφορετικά ποτήρια. Επιλέξτε ένα από τα
δύο ποτήρια και χρωματίστε το νερό με μπλε χρώμα. Ζεσταίνετε το χρωματισμένο μπλε
νερό σε μια θερμαντική πλάκα. Χρησιμοποιήστε το θερμόμετρο για να
παρακολουθήσετε την αύξηση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού. Όταν το νερό
φτάσει τους 60 ° C, πάρτε μια μικρή ποσότητα μπλε νερού με μια πιπέτα. Στη συνέχεια
μεταφέρετε αυτή την ποσότητα από το ποτήρι με το ζεστό νερό στο δεύτερο ποτήρι με
το κρύο νερό».

#3: Ο/ η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να καταγράψουν τα στάδια του
πρώτου πειράματος και να συζητήσουν για το τι παρατηρούν, προσπαθώντας να
εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας του
νερού.

#4: Οι μαθητές διεξάγουν τη δεύτερη πειραματική δραστηριότητα ακολουθώντας τις
παρακάτω οδηγίες: «Προετοιμάστε ένα ποτήρι με νερό βρύσης (γλυκό νερό) και ένα
άλλο με αλμυρό νερό. Για την παρασκευή του αλμυρού διαλύματος ρίχνετε 2
κουταλάκια του γλυκού χοντρό αλάτι σε ένα από τα δύο ποτήρια και ανακατεύετε καλά
για να διαλυθεί το αλάτι. Χρωματίστε το «θαλασσινό νερό» με πράσινο χρώμα. Με μια
πιπέτα συλλέγεται μια μικρή ποσότητα από το πράσινο αλμυρό νερό και την
μεταφέρεται στο δεύτερο ποτήρι με το "γλυκό νερό".

#5: Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να καταγράψουν τα στάδια του
δεύτερου πειράματος και να συζητήσουν για το τι παρατηρούν, προσπαθώντας να
εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο λόγω της επίδρασης της αλατότητας του
νερού.

#6:Οι μαθητές πραγματοποιούν την τρίτη πειραματική δραστηριότητα ακολουθώντας
τις παρακάτω οδηγίες: «Προετοιμάστε ένα ποτήρι με νερό βρύσης και ένα άλλο με
αλμυρό νερό. Για την παρασκευή του αλμυρού διαλύματος ρίχνετε 2 κουταλάκια του
γλυκού χοντρό αλάτι σε ένα από τα δύο ποτήρια και ανακατεύετε για να διαλύσετε το
αλάτι. Στη συνέχεια βυθίστε έναν χρωματιστό παγάκι σε κάθε ένα από τα δύο
ποτήρια».

#7: Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να καταγράψουν τα επιμέρους
στάδια του τρίτου πειράματος και να συζητήσουν για το τι παρατηρούν, προσπαθώντας
να εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο που προσομοιάζει σε ένα παγόβουνο που
λιώνει.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#8: Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν τα παρακάτω για τα θαλάσσια ρεύματα: «Ένα
θαλάσσιο ρεύμα είναι μια κίνηση θαλασσινού νερού που χαρακτηρίζεται από την
κατεύθυνση, την ταχύτητα και τη ροή του. Υπάρχουν δύο τύποι ρευμάτων: επιφανειακά
ρεύματα και ρεύματα βάθους. Η Γη λαμβάνει ηλιακή ενέργεια άνισα: ανάλογα με το αν
είμαστε στον πόλο (επειδή οι ακτίνες φτάνουν με μεγάλη κλίση) ή στον ισημερινό. Έτσι,
η διατροπική ζώνη λαμβάνει τόση ενέργεια όσο ο υπόλοιπος πλανήτης. Η ανισορροπία
αυτή κινεί την ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς και θερμικά εξισορροπεί το σύνολο.
Επίσης δημιουργεί ανέμους ως κύριο παράγοντα των επιφανειακών ρευμάτων. Αυτές οι
κινήσεις επηρεάζονται από τη δύναμη Coriolis που αναπτύσσεται λόγω περιστροφής
της Γης. Η ανισορροπία προκαλεί επίσης διαφορές θερμοκρασίας ανάλογα με το πλάτος.
Η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί διαφορά στην αλατότητα και συνεπώς στην
πυκνότητα, δημιουργώντας έτσι τα ρεύματα βάθους »

#9: Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1 - Τι είναι το θαλάσσιο ρεύμα ;

2 - Ποιοι είναι οι 2 τύποι θαλάσσιων ρευμάτων;

3 - Ποια είναι η προέλευση αυτών των διαφορετικών θαλάσσιων ρευμάτων;

#10: Ας διαβάσουν οι μαθητές τα ακόλουθα σχετικά με τη σημασία του ρεύματος του
Κόλπου: «Το Ρεύμα του Κόλπου είναι ένα θαλάσσιο ρεύμα που αποτελεί μέρος της
παγκόσμιας θερμοάλης κυκλοφορίας, η περίφημη παγκόσμια Ζώνη/Διαδρομή
θαλάσσιας μεταφοράς/κυκλοφορίας, η οποία μεταφέρει θερμότητα από τις τροπικές
περιοχές στους πόλους. Στο Βόρειο Ατλαντικό, αυτό το ρεύμα είναι το θερμό άκρο της
ζώνης μεταφοράς θαλασσίων μαζών. Μεταφέρει τη θερμότητα, που συσσωρεύεται στις
τροπικές περιοχές, σε μάζες αέρα πάνω από την Ευρώπη, βοηθώντας στη θέρμανση του
κλίματος περιφερειακά. Εμπλουτισμένο με πιο κρύα και αλμυρά νερά, επομένως
βαρύτερα αρκτικά νερά, αυτό το ρεύμα βυθίζεται στον πυθμένα του ωκεανού και
επιστρέφει στην Ανταρκτική. Η κινητήρια δύναμη αυτής της θερμοάλης κυκλοφορίας
παράγεται από τη διαφορά στην πυκνότητα, και επομένως στη θερμοκρασία και την
αλατότητα των μαζών νερού. Ως εκ τούτου, έχει προβλεφθεί ότι μια αυξημένη τήξη των
παγετώνων, μετά την υπερθέρμανση του πλανήτη, θα μπορούσε να επιβραδύνει το
Ρεύμα του Κόλπου μειώνοντας την αλατότητα των πολικών θαλάσσιων μαζών. "Τα
ζεστά, φρέσκα νερά είναι πιο ελαφριά και καταδύονται λιγότερο γρήγορα από τα κρύα
και αλμυρά νερά", όπως μας λεέι ο Josh Willis, ωκεανογράφος της NASA. Μια τέτοια
επιβράδυνση θα είχε συνέπειες για το ευρωπαϊκό κλίμα, το οποίο θα κρυώσει».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#11: Ας απαντήσουν οι μαθητές στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1 - Τι είναι το Gulf Stream;

1 - Γιατί το Gulf Stream βυθίζεται στον πυθμένα του ωκεανού όταν φτάνει στην Αρκτική
και μετά επιστρέφει στην Ανταρκτική;

#12: Ο/ η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές τι έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας σχετικά με τα θαλάσσια ρεύματα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
μιλούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κυκλοφορία των θαλάσσιων
μαζών στους ωκεανούς.
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Tύπος δραστηριότη
τας

Στοχευμένο κοινό

Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη άδεια/ 
Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Πειραματική Δραστηριότητα

Από 12 ετών

Εργαστήριο, Αίθουσα διδασκαλίας

Χρώματα ζαχαροπλαστικής -Βαφές 
πράσινο και μπλέ / θερμαντική 
πλάκα / θερμόμετρο / 2 ποτήρια / 2 
πιπέτες / χοντρό αλάτι / 1 παγοκύστη
με παγάκια/ νερό βρύσης

Υλοποίηση: 2 ώρες

CPIE Bastia U Marinu

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://phys.org/news/2010-03-
nasa-atlantic-conveyor-belt.html

http://www.ecoles.cfwb.be/arvise/SE
CONDAIRE/pedagogie/G%C3%A9ogra
phie/Mr%20Fallais/courants%20mari
ns.pdf

https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/oce
anographie-fonte-arctique-affecte-
courants-oceaniques-plus-encore-
44867/

Κανένα
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η ΟΞΙΝΙΣΗ

ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ;

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Βιολογία | Μητρική Γλώσσα | Χημεία
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

▪ Εκτελέσουν ένα επιστημονικό πρωτόκολλο (υπόθεση, πείραμα,
παρατήρηση).

▪ Συσχετίσουν τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με τη
λειτουργία της οξίνισης των ωκεανών.

▪ Κατανοήσουν πώς οι εκπομπές CO2 επηρεάζουν τον ωκεανό
και τα θαλάσσια είδη.

• Έννοια οξύτητας και pH

• Εκπομπές CO2

• Επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών

• Συνθήκες θαλάσσιων ειδών

• Τροποποιήσεις στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής των
τροφίμων

Γνώση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τις έννοιες του pH 
(Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς O1)

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΟΞΙΝΙΣΗ ΤΩΝ 
ΩΚΕΑΝΩΝ;
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές/τριες διαθέτουν ειδική προστατευτική ένδυση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#1: Ο / Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα και ρωτά τους μαθητές τι είναι η «οξίνιση
των ωκεανών» και ποιες οι επιπτώσεις της στο θαλάσσιο περιβάλλον.

#2: Σύμφωνα με τις απαντήσεις, ο /η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές την έννοια της
οξύτητας (που οφείλεται στην παρουσία ιόντων Η +) και του pH (χημική μέτρηση που
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συγκέντρωσης του υδρογόνου). Ο/η εκπαιδευτικός
προσδιορίζει τις τιμές των όξινων και των βασικών διαλυμάτων και την τιμή του pH της
θάλασσας (8.2). Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές έχουν
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσουν την υπόλοιπη δραστηριότητα.

#3: Ο/ η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές εάν γνωρίζουν γιατί μειώνεται το pH του
ωκεανού. Μετά τη συζήτηση, εξηγεί στους μαθητές για την κύρια αιτία της οξίνισης των
ωκεανών: Αναφέρετε στη συγκέντρωση του CO2 που απελευθερώνεται στην
ατμόσφαιρα του οποίου η συγκέντρωση άρχισε να γίνεται ιδιαιτέρως σημαντική ήδη
από τη βιομηχανική επανάσταση (1850). Αναφέρει επίσης ότι περίπου το 25-30% του
CO2 στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τον ωκεανό.

#4: Ο / Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 2 ατόμων.

#5: Οι μαθητές ξεκινούν την πρώτη πειραματική δραστηριότητα, της οποίας ο στόχος
είναι να αναδείξει την απορρόφηση CO2 από το νερό, ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:

"Βάλτε αραιό υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου σε ένα δοχείο και στη
συνέχεια, χρησιμοποιείστε ένα καλαμάκι για να φυσήξετε σε αυτό."

#6: Ο/ η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν για το τι παρατηρούν,
προσπαθώντας να εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο (εμφανίζεται ένα λευκό
ίζημα (CaCO3), τονίζοντας τον σχηματισμό CO2).

#7: Οι μαθητές ξεκινούν τη δεύτερη πειραματική δραστηριότητα, της οποίας ο στόχος
είναι να δείξει τη μείωση του pH και, συνεπώς, την οξίνιση του περιβάλλοντος, λόγω του
CO2, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

«Βάλτε νερό σε ένα δοχείο και στη συνέχεια, μετρήστε το με τον ανιχνευτή pH .
Σημειώστε την τιμή που εμφανίζεται στο μετρητή pH. Τοποθετήστε το καλαμάκι στο
δοχείο και φυσήξτε για να εισαγάγετε CO2 στο νερό. Παρατηρήστε την τιμή που
εμφανίζεται στο μετρητή pH καθ 'όλη τη διάρκεια της εκπνοής».

#8:Ο / η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν για το τι παρατηρούν,
προσπαθώντας να εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο (όσο υψηλότερη είναι η
συγκέντρωση CO2 τόσο περισσότερο η τιμή του pH μειώνεται κατά τη διάρκεια του
πειράματος) που δείχνει την οξύτητα του νερού λόγω της αύξησης του CO2.
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DESCRIPTION:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

#9: Οι μαθητές ξεκινούν την τρίτη πειραματική δραστηριότητα, της οποίας ο στόχος
είναι να επισημάνουν τις επιπτώσεις της οξύτητας στα κοράλλια και στην ανάπτυξη
ειδών με κέλυφος/ σκελετό, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: «Πάρτε ένα δοχείο,
βάλτε λίγο νερό και μερικές σταγόνες υδροχλωρικό οξύ (ή ξύδι). Στη συνέχεια, βάλτε ένα
κέλυφος μαλακίου στο δοχείο (ή άλλο ασπόνδυλο όπως μύδια, στρείδια, σαλιγκάρια
κ.λπ.).Περιμένετε 10 λεπτά για να παρατηρήσετε τα πρώτα αποτελέσματα».

#10: Ο/Η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές να συζητήσουν για το τι
παρατηρούν, προσπαθώντας να εξηγήσουν το παρατηρούμενο φαινόμενο: τα κελύφη
αλλοιώνονται από το οξύ.

#11: Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1 – Τι σημαίνει η οξίνιση των ωκεανών για εσάς;

2 - Πιστεύετε ότι έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις;

3 - Ποιές είναι αυτές οι επιπτώσεις;

#12: Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές σχετικά με τις συνέπειες της
οξίνισης των ωκεανών στα θαλάσσια είδη. Για παράδειγμα, τα μαλακόστρακα έχουν
επιπτώσεις στο κέλυφος τους, επηρεάζοντας έμμεσα την τροφική αλυσίδα και τα
κοράλλια επηρεάζονται άμεσα από αυτήν την οξίνιση.
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Τόπος Διεξαγωγής

Απαιτούμενα 
υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 14 ετών

Εργαστήριο, τάξη

Πειραματική δραστηριότητα 1: 
δοχείο, ασβέστη, καλαμάκια

Πειραματική δραστηριότητα 2: 
δοχείο, νερό, μετρητής pH, 
καλαμάκια

Πειραματική δραστηριότητα 3: 
δοχείο, κέλυφος από σαλιγκάρι ή 
μύδι ή κέλυφος στρειδιών, 
υδροχλωρικό οξύ (ή ξύδι), νερό

Εφαρμογή: 2-3 ώρες

CPIE Bastia U Marinu

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

Πληροφορίες για την οξίνιση: 
https://fr.oceancampus.eu/cours/Ajw
/acidification-des-oceans; 
http://lemonsea.org/

Πειραματικές δρασστηριότητες: 
https://sites.google.com/site/acidifica
tiondesoceans/les-experiences

Κανένα
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ΤΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Γεωγραφία|Χημεία| Φυσική | Γεωλογία

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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ΤΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

• Διαφορετική κατάσταση νερού, πυκνότητα, pH και χημικές 
αντιδράσεις

• Παγκόσμια υπερθέρμανση

• Ηπειρωτικοί παγετώνες / επιπλέοντες πάγοι

• Λιώσιμο παγετώνων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας

• Βυθισμένο έδαφος, μη βυθισμένο έδαφος

• Ευθραυστότητα των παράκτιων περιοχών, Απώλεια 
ενδιαιτημάτων

• Μετανάστευση ( πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής )

▪Έννοιες για την υπερθέρμανση του πλανήτη

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :

• Γνωρίσουν τη διαφορετική κατάσταση του νερού

•Γνωρίσουν τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο
περιβάλλον

• Γνωρίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνέπειές της
(απώλεια ενδιαιτημάτων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, 
μετανάστευση κ.λπ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

#1: Είναι καλύτερα να πραγματοποιήσετε το πείραμα λίγο πριν το 
μεσημεριανό διάλειμμα, καθώς ο πάγος χρειάζεται χρόνο για να λιώσει. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα μαλλιών για να 
μειώσετε τον χρόνο αναμονής της τήξης.

Προετοιμάστε την αίθουσα και χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Κάντε την ερώτηση: τί αντίκτυπο μπορεί να έχει η υπερθέρμανση του πλανήτη στους

ωκεανούς;
Γενικά, οι μαθητές σκέφτονται αυθόρμητα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στη
συνέχεια, ο καθηγητής εξετάζει τους λόγους που παρουσίασαν οι μαθητές για την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας. Συνήθως οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι ο πάγος που
λιώνει είναι υπεύθυνος για αυτό το φαινόμενο χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ της τήξης
του πολικού πάγου (υπάρχει επίσης ο πάγος της Ανταρκτικής, ο οποίος είναι λιγότερο
γνωστός στους μαθητές) και του ηπειρωτικού πάγου.
Ο /Η εκπαιδευτικός ρωτάει στη συνέχεια πού συναντάται στη Γη συνήθως ο πάγος σε
μεγάλες ποσότητες και επισημαίνει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνατότητες: ο πάγος
μπορεί να βρίσκεται στη στεριά (ηπειρωτικοί παγετώνες, Ανταρκτική, Γροιλανδία κ.λπ.) ή να
επιπλέει στον ωκεανό (πάγοι Αρκτικής και Ανταρκτικής). Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα
εάν αυτοί οι δύο τύποι πάγου θα έχουν την ίδια επίδραση στην αύξηση της στάθμης της
θάλασσας.
#2: Προκειμένου να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, ο / η εκπαιδευτικός μπορεί να

εισαγάγει αυτή τη δραστηριότητα συνδέοντάς την με την απώλεια ενδιαιτημάτων για είδη
όπως οι πολικές αρκούδες.
Οι πολικές αρκούδες είναι τα μεγαλύτερα σαρκοφάγα στον αρκτικό βιότοπο και περνούν το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους ταξιδεύοντας πάνω στο θαλάσσιο πάγο αναζητώντας
θηράματα όπως οι φώκιες. Στο μεγαλύτερο τμήμα της Αρκτικής θάλασσας επιπλέουν πάγοι.
Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο (δείτε τον σύνδεσμο στο τέλος της δραστηριότητας): Οι
Αρκτικές πολικές αρκούδες «αντιμέτωπες με την εξαφάνιση μέσα στις επόμενες δεκαετίες
προειδοποιούν οι επιστήμονες. Γιατί;»

Οι μαθητές υλοποιούν την παρακάτω δραστηριότητα για να αυτήν την δράση για να
απαντήσουν στο ερώτημα

#3: η τάξη χωρίζεται σε 2 ομάδες:
- Ομάδα : πάγοι (η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει τους παγετώνες)
- Ομάδα: Ηπειρωτικοί παγετώνες (η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει τους ηπειρωτικούς
παγετώνες)
Βάλτε την ίδια ποσότητα νερού σε 2 δοχεία (το νερό αντιπροσωπεύει τους ωκεανούς).
Σε ένα από τα 2 δοχεία, προσθέστε 10 παγάκια (για την ομάδα πάγου). Στο άλλο δοχείο,
βάλτε πέτρες ή ένα βαρύ αντικείμενο που αντιπροσωπεύει μια ήπειρο. Σε αυτήν την ήπειρο,
τοποθετήστε τα 10 παγάκια (για την ομάδα των ηπειρωτικών παγετώνων).
#4: Ο/ Η εκπαιδευτικός θέτει την ερώτηση: Πώς ξέρουμε ότι η στάθμη του νερού έχει

αυξηθεί ή όχι; Οι μαθητές μπορούν να προτείνουν διαφορετικές απαντήσεις ως λύση:
(σχεδιάστε μια γραμμή με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, κολήστε ένα χαρτί, χρησιμοποιείστε ένα
χάρακα για να δείτε το ύψος του νερού πριν λιώσει ο πάγος κλπ.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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#5: Ο πάγος που τοποθετείται στο νερό λιώνει πολύ γρήγορα (σε λίγα λεπτά), ενώ 
αυτός που βρίσκεται στην «ήπειρο» λιώνει πολύ πιο αργά (σε λίγες ώρες). Αυτή η πρώτη
παρατήρηση πρέπει να βοηθήσει στην κατανόηση της ευθραυστότητας του πάγου, που
λιώνει πιο γρήγορα από τους ηπειρωτικούς παγετώνες. Ο πάγος άλλαξε κατάσταση, έγινε 
υγρό.

#6: Αφού περάσει αρκετός χρόνος (για παράδειγμα, μετά το μεσημεριανό γεύμα), οι
μαθητές, ανά ομάδες, καταγράφουν με ακρίβεια αυτό που έχουν παρατηρήσει
και σχεδιάζουν το πείραμά τους. Αυτή είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πρώτυπο
σχέδιο πειραμάτος: τίτλος, ημερομηνία, περιγραφή, χρήση μολυβιού, χάρακα κ.λπ.
Οι μαθητές πρέπει να καταγράψουν τα αποτελέσματα του πειράματός τους και το
συμπέρασμά τους, το οποίο είναι μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων υπό το πλαισίου του
ερωτήματος: Τι θέλαμε να μάθουμε; Το αποτέλεσμα μας απαντάει επαρκώς στην ερώτηση;
Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο για να εξηγήσει το έργο της στην τάξη. Τα
αποτελέσματα συζητούνται στην κάθε ομάδα και η ομάδα παράγει και παρουσιάζει ένα
κοινό συμπέρασμα.
Για παράδειγμα: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί την τήξη των πάγων. Η τήξη του ηπειρωτικού
πάγου προκαλεί αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ενώ η τήξη των παγετώνων δεν έχει
άμεση επίδραση στη στάθμη της θάλασσας.
Η τήξη των ηπειρωτικών παγετώνων αντιπροσωπεύει το 65% της αύξησης της στάθμης της
θάλασσας, το μισό από το οποίο προέρχεται από τους παγετώνες της Γροιλανδίας και της
Ανταρκτικής. Το άλλο 35% προέρχεται από θερμική διαστολή των ωκεανών.
Τα διάφορα σενάρια προβλέπουν αύξηση της στάθμης της θάλασσας από 50 cm ως 1 μέτρο
μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα.

#7: - Τι θα συμβεί αν υψωθεί η θάλασσα; Εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτοπιστούν: αυτοί
οι πρόσφυγες θα ονομάζονται «κλιματικοί πρόσφυγες».
- Ερευνηστε τις έννοιες των αναδυόμενων και βυθισμένων εδαφών.
- Ερευνήστε περιπτώσεων κλιματικών προσφύγων (π.χ. Νήσοι Τουβαλού).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:



Τύπος
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό

Τόπος διεξαγωγής

Απαιτούμενα υλικά

Διάρκεια 
δραστηριότητας

Απαιτούμενη
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 11 ετών

Αίθουσα διδασκαλίας ή Εργαστήριο
Πληροφορικής

Νερό

2 δοχεία (με επίπεδο πυθμένα)

20 παγάκια

Μερικές πέτρες (αν δεν είναι δυνατόν, 
ένα κουτί με βάρος για να στηρίξουν
τους παγάκια)

Προετοιμασία: 10 λεπτά

Υλοποίηση: 1 ώρα

Βήμα 1: 10 λεπτά

Βήμα 2: 5 λεπτά

Βήμα 3: 10 λεπτά

Βήμα 4: 10 λεπτά

Βήμα 5: 5 λεπτά

Βήμα 6: 10 λεπτά

Βήμα 7: 10 λεπτά

Ίδρυμα La Main à la Pâte (Γαλλία)

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

Δραστηριότητα : 
https://www.fondation-
lamap.org/en/page/33358/ocean-
session-i6-melting-ice-and-rising-sea-
level Βίντεο με πολικές αρκούδες : 
https://www.youtube.com/watch?v=in
lSRFxWlPY Άλλες δραστηριότητες
(refugees and medias): 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amne
styfr%2F69bbd929-833d-4bc1-8e22-
afca88b8fab5_activite-pedagogique-
accueil-refugies-presse-medias.pdf

Κανένα

https://www.fondation-lamap.org/en/page/33358/ocean-session-i6-melting-ice-and-rising-sea-level
https://www.youtube.com/watch?v=inlSRFxWlPY
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/69bbd929-833d-4bc1-8e22-afca88b8fab5_activite-pedagogique-accueil-refugies-presse-medias.pdf

