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Εκπαιδευτική εκδρομή 

Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου: ένα ψηφιδωτό της φύσης! 

 

  

Τάξεις που απευθύνεται: Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου, Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου 

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις 
των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων. 

Σύνδεση με μαθήματα: «Μελέτη Περιβάλλοντος», «Φυσικά Δημοτικού-Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω», «Γεωγραφία», «Γεωλογία-Γεωγραφία», 
«Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων», «Βιολογία», 
«Φυσική», «Χημεία» 

Εποχές εφαρμογής: Φθινόπωρο, Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι 

Συνολική χρονική διάρκεια: 2,5 – 3 ώρες 

Υλικά μέσα: Φωτογραφική μηχανή, χάρτης, φύλλα εργασίας, όργανα 
μέτρησης (μετροταινία, θερμόμετρο, αγωγιμόμετρο), gps, 
πυξίδα, σακούλες δειγματοληψίας, υλικά δραστηριοτήτων 
και παιχνιδιών 

 

Σκοπός-Στόχοι: 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές: 

 να έρθουν σε επαφή με ένα πλούσιο οικοσύστημα 

 να αντιληφθούν τις ωφέλειες του 

 να ανακαλύψουν ιδιαίτερους οικοτόπους 

 να δουν την παρουσία του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και την 
αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον 

 να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό τοπίο 

 να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ανάδειξης και διαφύλαξης του  

 να προτείνουν τρόπους προστασίας του 
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Περιγραφή 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια εκδρομή σε μία παράκτια περιοχή, η οποία έχει το εντυπωσιακό 
της συνύπαρξης και της εναλλαγής διαφορετικών γεωμορφών και οικοτόπων μόλις σε 300 
μέτρα πορείας! Θάλασσα και  ξηρά συναντιόνται και δημιουργούν ένα μωσαϊκό τοπίων! 

Τόμπολο, αμμολωρίδα, ακτόλιθοι, ακτές και παλαιοακτές, θίνες, ημισελινοειδείς αμμώδεις 
σχηματισμοί, συγκεντρικές αμμώδεις ζώνες, λιμνοθάλασσα-αλμυρόβαλτος, βλάστηση μακία 
αμμοθινών, αλλόφυτα, βούρλα, καλάμια, ελιές αλλά και φύκη και λιβάδια ποσειδωνείας 
υποδηλώνουν τον πλούτο βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος σε ξηρά και θάλασσα. 

Η επίσκεψη περιλαμβάνει τρεις κύριες θεματικές στάσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται στο 
εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μία εντυπωσιακή θέση με πανοραμική θέα της περιοχής και 
σημαντική ιστορική αξία, από την οποία εντοπίζουμε την κύρια γεωμορφή που χαρακτηρίζει 
την περιοχή. Η δεύτερη θέση είναι η δυτική παραλία που χαρακτηρίζεται από τη παρουσία 
τυπικών παράκτιων γεωμορφών. Η τελευταία στάση αφορά το ιδιαίτερο περιβάλλον 
λιμνοθάλασσας-αλμυρόβαλτου. Η εκδρομή ολοκληρώνεται με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
του ΕΟΤ/Σχολη Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

 

1. Εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου 

  

 Καλωσόρισμα μαθητών 

 Ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς στη φύση 

 Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (Συνεχή καταγραφή θέσης με gps tracker) 

 Περπάτημα στο λόφο-νησάκι, εποπτική παρατήρηση με κιάλια, «ανάγνωση» τοπίου, 
προσανατολισμός με εμπειρικές μεθόδους και όργανα (πυξίδα), εντοπισμός της 
θέσης μας στο χάρτη  

 Σύγκριση διαφορετικών γεωμορφών των εκατέρωθεν ακτών (βραχώδης – αμμώδης) 

 Γνωριμία με την κύρια γεωμορφή της περιοχής, το τόμπολο, μία ένωση ξηράς και 
νησιού μέσω μιας αμμολωρίδας 

 Παρατήρηση της βλάστησης του λόφου, παιχνίδι αναγνώρισης και οριοθέτησης 
φυτών του οικότοπου με Μακία και Φρύγανα 

 Λήψεις φωτογραφιών 

 Παρατήρηση ανθρώπινης παρουσίας στο λόφο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Παρουσία προϊστορικών οικισμών κάτω από τα σχίνα. Μονόχωρος ναός, 
μεταβυζαντινών χρόνων – Άγιος Νικόλαος. Οχυρωματικές εγκαταστάσεις με 
πολυβολεία και χαρακώματα, των Ιταλών από την κατοχή (1941). Ναυτικός 
Αθλητικός Όμιλος Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας. 
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2. Δυτική Παραλία  

 Παρατήρηση παράκτιου περιβάλλοντος, επεξήγηση παραγόντων που 
αλληλοεπιδρούν και το διαμορφώνουν (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα, 
βιόσφαιρα) 

 Αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής 

 Εντοπισμός και γνωριμία με τις κύριες γεωμορφές (Ακτόλιθοι – Beachrock, 
Αμμοθίνες, ημισελινοειδείς αμμώδεις σχηματισμοί, συγκεντρικές αμμώδεις ζώνες, 
ένα μικρότερο τόμπολο στο κύριο μεγάλο τόμπολο) 

 Με διαδραστικές ερωταπαντήσεις μαθαίνουμε τα αιτία δημιουργίας των 
γεωμορφών και την σημασία του ρόλου τους στην ακτή 

 Εύρεση φοράς παράκτιου ρεύματος μέσω της παρατήρησης της άμμου και των 
βότσαλων  

 Εξερεύνηση της θάλασσας (κυματική δράση, θαλάσσιοι φυτικοί και ζωικοί 
οργανισμοί) 

 Χρήση οργάνων μέτρησης για προσδιορισμό φυσικών παραμέτρων (πχ χρήση 
αγωγιμόμετρου για μέτρηση αλατότητας στο αλμυρό νερό) 

 Παιχνίδι αναγνώρισης βλάστησης – αμμοθίνες με αλόφυτα, σύγκριση με Μακία και 
Φρύγανα 

 Παρατήρηση ανθρώπινης παρουσίας στην παραλία. Μη οργανωμένη διέλευση και 
στάθμευση αυτοκινήτων στην αμμολωρίδα, καντίνα, εγκαταστάσεις του ΕΟΤ/Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων. 
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3. Λιμνοθάλασσα-αλμυρόβαλτος 

 

  

 Εντοπισμός και γνωριμία με τις κύριες γεωμορφές (Ακτόλιθοι – Beachrock εντός 
θάλασσας, Αμμοθίνες) 

 Με διαδραστικές ερωταπαντήσεις μαθαίνουμε την σημασία των γεωμορφών και του 
ρόλου τους στην ακτή. Οι ακτόλιθοι ως δεικτες παλαιοακτής και ως φυσικό φράγμα 
και δημιουργία λιμνοθάλασσας. 

 Εντοπισμός ανοξικού περιβάλλοντος 

 Χρήση οργάνων μέτρησης για προσδιορισμό φυσικών παραμέτρων (πχ χρήση 
αγωγιμόμετρου για μέτρηση αλατότητας στο υφάλμυρο νερό) και σύγκριση με την 
προηγούμενη θέση 

 Εξερεύνηση της θάλασσας (φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί στη λιμνοθάλασσα, 
κυκλοφορία υδάτων αλμυρών και υφάλμυρων, οριοθέτηση αλμυρόβαλτου και 
λιμνοθάλασσας και θάλασσας) 

 Αναγνώριση βλάστησης (Βούρλα, καλάμια) – σύγκριση με τις προηγούμενες θέσεις 

 Παιχνίδια κίνησης 

 Παρατήρηση ανθρώπινης παρουσίας στην λιμνοθάλασσα. Μη οργανωμένος 
λιμενισμός των καϊκιών 

 Εθελοντική δράση συλλογής σκουπιδιών για τον καθαρισμό της παραλίας (σακούλες, 
γάντια μιας χρήσης) με ερευνητικό παιχνίδι (ποσοστά πλαστικού, χαρτιού, γυαλιού) 

 Σύνοψη του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω του παιχνιδιού «ο κύκλος του 
οικοσυστήματος» 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από διάλογο. Προτάσεις για την ανάδειξη και 
προστασία του φυσικού τοπίου. 

 Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στη καντίνα της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Αναβύσσου - ΣΤΕΑΝ 


