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Εκπαιδευτική εκδρομή 

Από εδώ οι «Μαρίκες» …μια παραλία με πολλά πρόσωπα! 

 

  

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 ιδιαίτερο οικοσύστημα  

 να αντιληφθούν τις ωφέλειες του  

 να ανακαλύψουν σπάνιους 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 στη φύση και περιλαμβάνει μία περιήγηση με 2 κύριες 
στάσεις. Παρέχει ευελιξία στην επιλογή των δραστηριοτήτων ανάλογα με την ηλικία και 
εμπειρία των μαθητών. Η πρώτη θέση επίσκεψης είναι ο λόφος του Ασκηταριού, μία 
εντυπωσιακή θέση με πανοραμική θέα της περιοχής. Η δεύτερη θέση είναι η παραλία 
«Μαρίκες», που χαρακτηρίζεται από αμμόλοφους με υψηλή βιοποικιλότητα. Η εκδρομή 
ολοκληρώνεται με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Ραφήνας-Πικερμίου. 

1. Λόφος Ασκηταριού 

  

  

 Καλωσόρισμα μαθητών 

 Ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς στη φύση 

 Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (Συνεχή καταγραφή θέσης με gps tracker) 

 Περπάτημα στο λόφο, 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)  

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

 Παρατήρηση ανθρώπινης παρουσίας στο λόφο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Πρωτοελλαδικός οικισμός «Ασκηταριού» 3000 π.Χ., Σπηλαιώσεις που κατοικήθηκαν 
από μοναχούς ασκητές, Οχυρωματικές εγκαταστάσεις των Γερμανών-Ιταλών από την 
κατοχή (1941), σύγχρονος πύργος – παρατηρητήριο για την πυρασφάλεια της 
ευρύτερης περιοχής 

 Λήψεις φωτογραφιών 
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2. Παραλία Μαρίκες 

 

  

 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, Αμμορυτίδες)  

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

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

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

 Οριοθέτηση 4 τύπων οικοτόπων αμμοθινών και καθεστώς προστασίας τους 

 Παιχνίδια κίνησης 

 Παρατήρηση ανθρώπινης παρουσίας στην παραλία. Οχυρωματικές εγκαταστάσεις 
των Γερμανών-Ιταλών από την κατοχή, εξοχικές και μόνιμες κατοικίες στον παράκτιο 
χώρο, αναφορά στη σύγχρονη ιστορία και αιτιολόγηση του ονόματος της παραλίας 

 Διεξαγωγή συμπερασμάτων από τα παιδιά. Προτάσεις για την ανάδειξη και 
προστασία του φυσικού τοπίου. 

 Εθελοντική δράση συλλογής σκουπιδιών για τον καθαρισμό της παραλίας (σακούλες, 
γάντια μιας χρήσης) με ερευνητικό παιχνίδι (ποσοστά πλαστικού, χαρτιού, γυαλιού) 
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3. Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Ραφήνας-Πικερμίου 

 

 

 

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

 Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από διάλογο 

 Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στη δημοτική καντίνα και παιχνίδι στο άλσος  

 

 


