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Οι ενότητες του προγράμματος  

Στόχοι  

Μεθοδολογία 

Υποθέματα 
Δασικό περιβάλλον 

Θαλάσσιο περιβάλλον 
Ορεινό περιβάλλον 

Παραλίμνιο περιβάλλον 

Οι δράσεις μας  

Συνεργασίες  Πρώτες  
Βοήθειες Αξιολόγηση 

Συμμετέχοντες 



 Άμεση επαφή με τη φύση  

 Γνωριμία με διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα 

 Μύηση σε έναν υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής  

 Αποφυγή της καθημερινότητας  

 Απομάκρυνση από το σπίτι 

 Απόκτηση βιωματικών εμπειριών από τη συμβίωση με άλλους ανθρώπους σε υπαίθρια 
περιβάλλοντα  

 Καλλιέργεια αυτονομίας, ανεξαρτησίας, αυτοπειθαρχίας, υπευθυνότητας, 
αλληλοβοήθειας 

 Εξοικείωση με τους μόνιμους κατοίκους της φύσης και ανάπτυξη σεβασμού  στην ύπαρξή 
τους  

 Βίωση της περιπέτειας  

 Ανάπτυξη ευρηματικότητας  και εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων  

 Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης  για το περιβάλλον μέσα από την ενεργή συμμετοχή 
τους σε αυτό 

 Να παρακινηθούν σε φυσικές δραστηριότητες  

 Να σέβονται το φυσικό περιβάλλον που επισκέπτονται και να συμπεριφέρονται κόσμια  

 Να δραστηριοποιούνται στη φύση χωρίς παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον   

 

 

Οι στόχοι του προγράμματος 



Μεθοδολογία 

 Ο καταιγισμός ιδεών και το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για διάφορα φυσικά 
περιβάλλοντα, μας οδήγησε στην ιδέα να διερευνήσουμε φέτος ταυτόχρονα 4 διαφορετικά 
φυσικά περιβάλλοντα (δασικό, θαλάσσιο, ορεινό και παραλίμνιο) και να διερευνήσουμε τη 
χλωρίδα, την πανίδα, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα μέτρα προστασίας για το καθένα 
από αυτά.  

 Με την ανάληψη της διερεύνησης κάθε φυσικού περιβάλλοντος, τα παιδιά διεξήγαγαν 
κλήρωση τόσο για τη σύνθεση των ομάδων όσο και για την υποενότητα που θα 
αναλάμβανε η κάθε ομάδα για περαιτέρω διερεύνηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
συνεργάστηκαν όλοι με όλους και ασχολήθηκαν με όλες τις υποενότητες. Στην περίπτωση 
που η κλήρωση έφερνε κάποιους και πάλι στην ίδια ομάδα, γινόταν ανταλλαγή μελών με 
συζήτηση και διάλογο.  

 Η συγκέντρωση υλικού έγινε από διάφορες πηγές, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, 
εφημερίδες και περιοδικά και τα ευρήματά τους παρουσιάστηκαν από τους μαθητές/τριες 
στην τάξη ή κατά την επίσκεψή μας σε κάποιο από αυτά τα περιβάλλοντα. 

 Διεξάχθηκαν δράσεις σε όλα τα πεδία. Δημιούργησαν κατασκευές με φυσικά υλικά, 
ζωγραφιές και κολάζ  εντός και εκτός του σχολείου.  

 Στο τέλος του προγράμματος έγινε παρουσίαση όλων των δράσεων στα υπόλοιπα παιδιά 
του σχολείου, εκθειάστηκε το φωτογραφικό μας υλικό και συζητήθηκαν οι εμπειρίες και τα 
συναισθήματα που βίωσαν από τις επισκέψεις τους στα διάφορα πεδία.  

 

 



   

 

 Γνώρισαν α) τη χλωρίδα, β) την πανίδα,  

 γ) τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και  

 δ) τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 

ληφθούν  

 για το κάθε ένα από τα παρακάτω φυσικά 

περιβάλλοντα:  

 

 

Θαλάσσιο περιβάλλον 
Παραλίμνιο 
περιβάλλον 

Ορεινό 
περιβάλλον 

Δασικό  
περιβάλλον 

Υποθέματα  

 Τέσσερα διαφορετικά φυσικά 

περιβάλλοντα απασχόλησαν τους/τις 

μαθητές/  

   και μέσα από την αναζήτηση 

πληροφοριών έμαθαν τις ομοιότητες 

και τις διαφορές τους, τη 

χρησιμότητά τους αλλά και τους 

κινδύνους που τα απειλούν. 

 

 



Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Γλώσσα – έκφραση 
Μαθηματικά 
Ερευνώ κι ανακαλύπτω 
Γεωγραφία 
Φυσική Αγωγή 
Αισθητική αγωγή  
 



Συμμετέχοντες: 10 κορίτσια και 9 αγόρια 

 Αραμπατζής Πασχάλης 

 Γεμενετζή Μιχαέλα – Νικολέτα 

 Δομούζης Δημήτρης – Μάριος 

 Ζαφαειροπούλου Ευαγγελία 

 Καμπάνταη Αναστασία 

 Κετσέρης Ιωάννης 

 Κουκουζέλα Ευαγγελία 

 Κουτκίδης Νικόλαος 

 Κουφίδου Βασιλική 

 Μαδεμλή Αντωνία – Μαρία 

 Μοναστήρογλου Γιώργος  

 Μουρίκας Γιώργος 

 Νεντοπούλου Μαρίνα – 
Φρειδερίκη 

 Πανταζίδου Κωνσταντίνα 

 Παπαδόπουλος Ανδρέας 

 Παπαδόπουλος Δημήτρης 

 Παπαδοπούλου Ιωάννα 

 Πιτιακούδη Αναστασία 

 Τόμας Χρήστος 

 Τσαούσης Κωνσταντίνος 

 



Συνεργασίες  

 Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης 

 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ. 

 Ερυθρός Σταυρός 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών  

 Συνεργασία με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας 

 



Οι δράσεις μας  

 Δασικό περιβάλλον (πανίδα, χλωρίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
προστασία) 

 Ορεινό περιβάλλον (πανίδα, χλωρίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
προστασία) 

 Θαλάσσιο περιβάλλον (πανίδα, χλωρίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
προστασία) 

 Παραλίμνιο περιβάλλον (πανίδα, χλωρίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις, 
προστασία)  

 Επισκέψεις πεδίου 

 Παρακολούθηση εισήγησης για τους μόνιμους κατοίκους του φυσικού 
περιβάλλοντος από ειδικευμένο επιστήμονα του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ  

 Πρώτες βοήθειες  

 Εκπαίδευση στον προσανατολισμό 

 Εικαστικές προσεγγίσεις  



Παρουσίαση των εργασιών στην τάξη  



Προσανατολισμός με στοιχεία του φυσικού και του 
δομημένου περιβάλλοντος 

Οι μαθητές/τριες εκπαιδεύτηκαν στον 
προσανατολισμό παρατηρώντας απλά τα 
σημάδια της φύσης όπως τα βρύα στα 
δέντρα, τις μυρμηγκοφωλιές, τον ήλιο, τη 
σελήνη και τα αστέρια. 

Επίσης, έμαθαν να αναγνωρίζουν σημάδια 
του δομημένου περιβάλλοντος όπως το 
ιερό των ναών, τον προσανατολισμό των 
χωριών και των σπιτιών καθώς και την 
τοποθέτηση του σταυρού των τάφων.    

Τέλος, τα παιδιά γνώρισαν τα σύγχρονα 
όργανα προσανατολισμού και έμαθαν να 
διαβάζουν την πυξίδα και να 
χρησιμοποιούν το χάρτη.  



Πρώτες Βοήθειες 

Σε συνεργασία με τον Ερυθρό 
Σταυρό οι μαθητές μας 
εξασκήθηκαν στην παροχή 
Πρώτων Βοηθειών.  



Συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. 

Προκειμένου οι μαθητές να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
για το φυσικό περιβάλλον και να 
εξοικειωθούν με τους μόνιμους 
κατοίκους του 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση 
με θέμα: «Ασπόνδυλα: οι 
μυστικοί μας σύμμαχοι» στο 
πλαίσιο της συνεργασίας της 
περιβαλλοντικής ομάδας του 
σχολείου μας με σχετικούς 
επιστήμονες. 

Προσκεκλημένη εισηγήτρια ήταν 
η Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & 
Γενετικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. 
Αλεξίου Χατζάκη Μαρία . 



Οι δράσεις μας στο δασικό περιβάλλον 

Επίσκεψη στο δάσος των Λουτρών 
Ενημέρωση από τη δασική υπηρεσία 
Πεζοπορία 
Παρατήρηση και μελέτη των προϊόντων το δάσους 
Κατασκευές με φυσικά υλικά (art land)  
Και φυσικά … παιχνίδι   



Η Ζωγραφική μας 



Επίσκεψη στην ακτή «κόκκινα βράχια» του Ε6 

Μετά από μια μικρή πεζοπορία 20 λεπτών φτάσαμε στην ακτή κόκκινα βράχια. Η 
ακτή αυτή είναι σημαντική γιατί είναι μέρος του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε6. 
Ενημερωθήκαμε για τα ευρωπαϊκά μονοπάτια και στη συνέχεια καθαρίσαμε την 
ακτή από τις απαράδεκτες ανθρώπινες αμέλειες του προηγούμενου καλοκαιριού. 
Πεταμένα και σπασμένα μπουκάλια μπύρας, τενεκεδάκια αναψυκτικών, 
σακουλάκια από πατατάκια σφηνωμένα σε πέτρες, φελιζόλ επίδοξων ερασιτεχνών 
ψαράδων  κλπ ήταν τα περισσότερα σκουπίδια που  μαζέψαμε. 



Οι δράσεις μας στα κόκκινα βράχια του Ε6 

 Προσανατολιστήκαμε, παρακολουθώντας τη διαδρομή του 
Ήλιου. 

 Συζητήσαμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γύρω περιοχής.  
Συζητήσαμε τι αξίζει να δει κανείς διασχίζοντας αυτή τη 
διαδρομή. 

 Εντοπίσαμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τις διαχωρίσαμε σε 
ήπιες και καταστρεπτικές.  

 Εντοπίσαμε την κρυμμένη είσοδο του μονοπατιού από τη δυτική 
πλευρά πίσω από τα βράχια  

 Συλλέξαμε κοχύλια και παίξαμε ... Με το φαγητό μας. 
 Ακολουθούν οι φωτογραφίες μας.  



Φύτεμα λουλουδιών στο σχολείο μας 

Σαν περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας φροντίσαμε με τον ερχομό της 
Άνοιξης να ομορφύνουμε και το σχολείο μας. Έτσι όλοι μαζί συνεργαστήκαμε και 
καλλωπίσαμε τις γλάστρες μας και την αυλή μας. 



Η εκπαιδευτική μας επίσκεψη στο ΚΠΕ Ποροΐων 

Παρακολούθηση του προγράμματος «δασικά μονοπάτια» του ΚΠΕ Ποροΐων το οποίο 
περιλάμβανε: 
 Παιχνίδια γνωριμίας 
 Παρουσίαση της δουλειάς μας  
      κατά τη διάρκεια του έτους 
 Αναγνώριση της χλωρίδας του δάσους. 
 Επίσκεψη και ενημέρωση για τη  
     λειτουργία ενός νερόμυλου. 
 Εκπαίδευση στον υπολογισμό της ηλικίας  
      και του ύψους ενός δέντρου.  
 Παιχνίδια στο δάσος  
 Επίσκεψη στο φράγμα της λίμνης Κερκίνης. 
 Ποδηλατοδρομία στο ανάχωμα της λίμνης. 



Οι δράσεις μας στο ΚΠΕ Ποροΐων 

Υπολογισμός ηλικίας 
του δέντρου 

Υπολογισμός του 
ύψους του δέντρου 



Αξιολόγηση 

 Η Αξιολόγηση γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος: αρχή, 
ενδιάμεσα και τέλος, με συζήτηση, ανατροφοδότηση και κατάθεση 
προτάσεων για την συνέχεια.  

 Η συμμετοχή των παιδιών και ο ενθουσιασμός τους στην εύρεση και 
παρουσίαση του υλικού τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή 
(power point), είναι η απόδειξη του ενδιαφέροντός τους. 

 Οι αρχικοί μας στόχοι επιτεύχθηκαν όλοι σε υψηλό βαθμό.  
 Οι επισκέψεις πεδίου πρόσφεραν στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες και 

ιδιαίτερα η λίμνη Κερκίνη την οποία δεν είχαν ξαναδεί.  
 Η διαμονή μας με διανυκτέρευση στο ΚΠΕ Ποροΐων παρείχε στα παιδιά 

πρωτόγνωρες εμπειρίες αυτονομίας, απομάκρυνσης από την ασφάλεια της 
οικογένειας και συμβίωσης με συνομηλίκους.  

 Η συνεργασία μας με όλους τους φορείς και το 7ο Δ.Σ. Σχολείο της 
Ορεστιάδας ήταν εξαιρετική. 

 Το πρόγραμμά μας είχε απήχηση σε όλη τη σχολική κοινότητα αφού 
συζητήθηκε πολύ η πρώτη μας διανυκτέρευση χωρίς γονείς. Ευελπιστούμε 
το εγχείρημά μας αυτό να ανοίξει νέους ορίζοντες στο σχολείο μας.  




