
Της θάλασσας τα … μυστικά 

100o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Ε. ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 26-28/2/2015 

Εργαστήριο Σχεδιασμού Προγράμματος Π.Ε. για το θαλάσσιο οικοσύστημα. 



Σίγουρα έβρεξε 

 πολύ… 



Μετά τον 
καταιγισμό 

ακολούθησε η 
ομαδοποίηση 
των εννοιών 



Βάσω, Αγγελική, Σταμάτης, 

Έφη, Παναγιώτα, Μαρουλιώ 

Οι ομάδες μας (1/4) 

Θαλάσσιο 

οικοσύστημα 



Μαρία, Γεωργία, Ρούλα,  

Ελεντίνα, Ασπασία 

Οι ομάδες μας (2/4) 

Θάλασσα  

& 

 ανθρώπινες 

δραστηριότητες 



Οι ομάδες μας (3/4) 

Χριστίνα, Λένα, Ντίνα, 

Έλια, Αγγελική 

Προβλήματα στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα 



Οι ομάδες μας (4/4) 

Λίνα, Ευγενία, Σταυρούλα, 

Αγγελική, Έλενα 

Διαχείριση  



Προτεινόμενες δράσεις και/ή δραστηριότητες τις 

οποίες παρουσίασαν ενδεικτικά οι ομάδες 

•e – παραμύθι (ψηφιακή αφήγηση) 

 

•Συνέντευξη από επαγγελματία 

•Ψηφιακή οπτικοποίηση της ρύπανσης 

•Θεατρικό δρώμενο 

•Καθαρισμός της παραλίας 

•Επιστολή στο Δήμο & δημιουργία αφίσας 



 Θαλάσσιο 
 

οικοσύστημα 





*ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



*Αναζήτηση φωτογραφικού υλικού με καράβια 

που έπλεαν στο Σαρωνικό από την ίδρυση του 

Ελληνικού κράτους. 

*Επίσκεψη στο Ναυτικό μουσείο στον Πειραιά. 

*Ταξινόμηση του φωτογραφικού υλικού ανάλογα 

με τα είδη των πλοίων. 

 

 

 

 



*Τρόποι αλιείας 

*Επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου 

*Συνέντευξη από έναν επαγγελματία της 

θάλασσας. 

 

 



Ανεύρεση φωτογραφικού υλικού σε σχέση με: 

*Θαλάσσια μπάνια 

*Θαλάσσια σπορ και αθλήματα 

*Ψαροταβέρνες 

*Κρουαζιέρες 

*Διακοπές 

 



* Έρευνα για υποθαλάσσιους θησαυρούς 

στη θάλασσα του Σαρωνικού (μέσα από 

βιβλιογραφία και Διαδίκτυο). 

 



*Ζωγραφική 

*Μουσική 

*Ποίηση 

*Λογοτεχνία 

*Χορός 



Ενδεικτικοί στόχοι: 

*Να πληροφορηθούν για  τις 

χαρές και τις δυσκολίες του 

επαγγέλματος. 

 

*Να  ευαισθητοποιηθούν για 

επαγγέλματα που χάνονται. 

*

Συνέντευξη από 

 επαγγελματία της θάλασσας 

 

 

«Ο καπετάν-Δημητρός» 

 



* Βούταγες και τρελαινόσουν! Δημήτρης, 88 ετών, σφουγγαράς. Ο Καπετάν Δημητρός, όπως ζητάει να 

τον φωνάζουν, γεννήθηκε το 1922 στη Μικρά Ασία ενώ η πρώτη του επαφή με τη θάλασσα ως δύτης 

ήρθε το 1937. Από τότε ξεκίνησε μια σχέση ζωής με τη θάλασσα, η οποία κράτησε πάνω από 70 

χρόνια. Για 7 δεκαετίες υπήρξε δύτης, ψαράς, σφουγγαράς, ναυτικός, ναυαγοσώστης. Βούτηξε σε όλα 

τα νερά της Ελλάδας, από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες, μέχρι τον 

Κορινθιακό Κόλπο, τα Επτάνησα και τον Παγασητικό. Είδε τις ομορφιές της θάλασσας, αντίκρισε όμως 

και την καταστροφή της. Το παράπονό του απέναντι στην πολιτεία είναι ότι έχει δεν πάρει ούτε ένα 

μέτρο για την αλιεία και φοβάται πως μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα πεινάσουν όλοι αυτοί που 

έχουν τα καΐκια. Θα τα κάνουν παλιοσίδερα. Αναπολεί την παλιά εποχή όταν η θάλασσα ήταν πλούσια 

σε ζωή και ζητάει από τους πολιτικούς να προστατεύσουν επιτέλους τα ελληνικά νερά γιατί κρατάνε στα 

χέρια τους τις ζωές των ανθρώπων που εξαρτώνται από το θαλάσσιο πλούτο.  

Πηγή: http://www.greenpeace.org/greece/el/multimedia/-/apto_vytho_sto_piato_mas_martyries/sfougarasjpg/ 

*Συνοδευτικό βίντεο 







Να αναφέρουν οι μαθητές τους τρόπους ρύπανσης και 

μόλυνσης των θαλασσών 

 

Να αναφέρουν τη διάρκεια ζωής των υλικών που αποτελούν 

τα θαλάσσια απορρίμματα 

 

Να ευαισθητοποιηθούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της 

ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον  

 

Να συμβάλλει στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης 

 



*ΡΥΠΑΝΣΗ 

1.000.00 
χρόνια 

 

100 χρόνια 

6 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

2 χρόνια 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΓΥΑΛΙ 

1.000.000 
χρόνια 





Βιομηχανικά 
απόβλητα 

Εργοστάσια 

Έρμα πλοίων 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 





Είναι ένα έντονο πρόβλημα στο 

οποίο παρατηρείται πέραν του 

φυσιολογικού ορίου αύξηση της 

συγκέντρωσης θρεπτικών ουσιών, 

όπως π.χ. των νιτρικών και 

φωσφορικών ενώσεων.  



*Μόλυνση – μικροοργανισμοί  

*κολοβακτηρίδια 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

 

 

 

 

 
Συνοδευτικό αρχείο… 

 



*Διαχείριση θαλάσσιου  

 

περιβάλλοντος 



*ΔΡΑΣΗ 1
η
  

*  Δημιουργία ερωτηματολογίου για τη 

διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των 

μαθητών για τη διαχείριση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.  

* Επεξεργασία και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων μέσα από μία 

μαθηματική απεικόνιση – δημιουργία 

αφίσας («Αγαπάω τη θάλασσα 

σημαίνει…») και ένα παιχνίδι ρόλων  

 



*ΔΡΑΣΗ 2
η
  

 

 Καθαρισμός της παραλίας Αλίμου. 

Εθελοντική συμμετοχή μελών της 

περιβαλλοντικής ομάδας, μαθητών του 

σχολείου, γονέων και εκπαιδευτικών 

Σύνταξη επιστολής προς το Δήμαρχο και 

κοινοποίησή της στον τοπικό τύπο 

Δημιουργία σχετικής αφίσας  

 

 

 



*Ενδεικτική δραστηριότητα/δράση  

 

 Στόχοι:  

*Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του προγράμματος και 

η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για ζητήματα 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

*Να κατανοήσουν τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό 

θαλάσσιο περιβάλλον. 

*Να γνωρίσουν τις αρνητικές συνέπειες της 

ανθρωπογενούς παρέμβασης  στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και στον αιγιαλό 

 

 



 

*Να δραστηριοποιηθούν συμμετέχοντας σε μία 

παρέμβαση που αφορά στην περιοχή κατοικίας τους και 

σε προβλήματα της καθημερινής τους ζωής 

 

*Να αναπτύξουν δεξιότητες συν–εργασίας με τους 

συμμαθητές τους και ομαδικό πνεύμα  

 

*Να καλλιεργήσουν την επικοινωνιακή ικανότητα 

ερχόμενοι σε επαφή με φορείς της δημοτικής αρχής και 

με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 

*Να ανακαλύψουν τα γόνιμα αποτελέσματα της 

συλλογικής παρέμβασης. 

 

 



* Επιμέρους δράσεις…  

*Επιστολή ενημερωτική προς τον δήμαρχο 

 

*Αφίσα- πρόσκληση συμμετοχής στη 

δράση καθαρισμού της παραλίας 

 

*Επικοινωνία και συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. 

«Μεσόγειος SOS» 



*  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

      ΚΟΙΝ: Δημοτική Εφημερίδα 

 Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
 
 Ως μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου μας 

αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια καθαρισμού της 
παραλίας του Αλίμου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε γι΄ 
αυτή μας την προσπάθεια, να σας καλέσουμε να παραβρεθείτε 
και να ζητήσουμε την συνδρομή σας. Συγκεκριμένα θα 
χρειαστούμε γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων και 
κάδους ανακύκλωσης για την διαλογή στην πηγή. 

 Η δράση μας προγραμματίζεται για την Κυριακή 26 Απριλίου 
2015 και θα ήμασταν ευγνώμονες αν υπήρχε ανταπόκριση 

     στο κάλεσμά  μας για την παραλία που αγαπάμε όλοι. 
 
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
  Τα μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου  





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!! 


