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Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

«Ένα παζλ της φύσης» 
Όπως σε ένα παζλ όλα τα κομμάτια είναι μοναδικά και απαραίτητα για τη σύνθεση και 

ολοκλήρωσή του, έτσι και σε ένα οικοσύστημα όλα τα στοιχεία δημιουργούν 
«ένα παζλ της φύσης»! 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ 

Ελάτε με τη βραβευμένη από τη WWF περιβαλλοντική ομάδα Γεωπαιδεία, σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται εκτός σχολικών μονάδων, στην παραλία Μαρίκες 

Ραφήνας, ένα παράκτιο οικοσύστημα δίπλα σε αστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από 

ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία, προστατευόμενα είδη και απειλούμενους οικότοπους.  

 
Η παραλία Μαρίκες στο αστικό τοπίο της Ραφήνας 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Το «Ένα παζλ της φύσης» είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με σκοπό την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των παιδιών και κατ’ επέκταση την ανάδειξη και προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Ο εξερευνητής Νηρέας, εμψυχωτής και βασικός ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού, τους καλεί 
να τον βοηθήσουν στην χαρτογράφηση της παραλίας. Συνοδοί του, επιστήμονες της φύσης, 
τον πλαισιώνουν δίνοντας πρόσθετες πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά 
χρειάζεται να συνεργαστούν, να προβληματιστούν, να πειραματιστούν, να πάρουν 
πρωτοβουλίες και τελικά να δημιουργήσουν τον χάρτη με φυσικά υλικά που έχουν συλλεγεί 
στο πεδίο. Μέσα από την εξέλιξη της ιστορίας, έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον της 

http://www.geopedia.gr/
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παραλίας και την ανακαλύπτουν παρακινούμενοι από την έμφυτη περιέργειά τους και την 
ανάγκη τους για παιχνίδι και κίνηση. 

Η σύμβαση που διατρέχει όλο το πρόγραμμα παρακινεί τα παιδιά να γίνουν μέρος της και να 
ανακαλύψουν την παραλία.  

Θα γνωρίσουν την Ποσειδωνία, ένα προστατευόμενο φυτό της θάλασσας, τον ακτόλιθο, μια 
λωρίδα βράχου που προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση και τους αμμόλοφους (τους 
τελευταίους σε τέτοιο μέγεθος, στην Αττική), που φιλοξενούν ανθεκτικά φυτά και αποτελούν 
περιβάλλοντα με μεγάλη βιοποικιλότητα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές 
έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν το ρόλο των στοιχείων που γνωρίσανε και να 
διερωτηθούν για τη σημασία της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασής τους. 

 
Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό επιστημονικής γνώσης και της θεατρικού παιχνιδιού, τα 
παιδιά έρχονται σε επαφή με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα. Οι επιστημονικές πληροφορίες 
έχουν προκύψει από την θεωρητική και επιτόπια έρευνα της παραλίας (γεωλογία, βιολογία, 
ωκεανογραφία) από την ομάδα της Γεωπαιδείας. Όσο αφορά το θεατρικό παιχνίδι, 
εφαρμόζονται και οι τρεις φάσεις θεατρικού παιχνιδιού της μεθόδου Λάκης Κουρετζής 
(αισθησιοκινητική, παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση) από την ομάδα «Σβούρες». 

 
Η διδακτική μέθοδος, λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα, ακολουθεί τις ανάγκες των 
παιδιών, δίνει χώρο και χρόνο για να φανταστούν, να εκφραστούν, να ανακαλύψουν και 
τελικά να μελετήσουν με διαφορετικούς τρόπους τα στοιχεία της παραλίας.  

Αναλυτική Περιγραφή 
Το πρώτο μέρος του προγράμματος αφορά τη γνωριμία και εξοικείωση της ομάδας με το 
περιβάλλον της παραλίας που συνθέτει ένα πολύπλοκο φυσικό σύστημα, μιας και αποτελεί 
την οριοθετική γραμμή μεταξύ λιθόσφαιρας, υδρόσφαιρας και ατμόσφαιρας. 
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Τα παιδιά λοιπόν παρατηρούν με τις αισθήσεις τους τα τρία στοιχεία που συναντάμε εκεί, 
την ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Μέσω της αισθησιοκινητικής, ενεργοποιείται το σώμα 
και οι αισθήσεις και έτσι τα παιδιά βιώνουν την αλληλεπίδραση των παραπάνω βασικών 
στοιχείων 

Στο δεύτερο μέρος αναδεικνύονται τρία ιδιαίτερα στοιχεία της παραλίας, η Ποσειδωνία, ο 
ακτόλιθος και οι αμμόλοφοι.  
Η Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), είναι ένα να προστατευόμενο φυτό της θάλασσας, με 
μεγάλη οικολογική σημασία. Ο κυματισμός και τα ρεύματα μεταφέρουν την Ποσειδωνία 
στην ακτή και ο άνεμός την μεταφέρει σε όλη την έκταση της παραλίας. Τα παιδιά 
εντοπίζοντας Ποσειδωνία στην ακτή αναγνωρίζουν τα μέρη της, εντοπίζουν οργανισμούς 
πάνω σε αυτή και συλλέγουν νεκρά φύλλα ή και βλαστούς αυτής σε δοχεία δειγματοληψίας.  

 
Ο ακτόλιθος, είναι μια γεωμορφή που δημιουργείται ακριβώς στην ακτή και στη 
συγκεκριμένη παραλία καταλαμβάνει σχεδόν όλη την έκτασή της με τη μορφή μιας μεγάλης 
λωρίδας βράχου. Τα παιδιά παρατηρούν και αγγίζουν τον ακτόλιθο, εντοπίζουν τα σημεία 
διάβρωσης της ακτής (συμπίπτουν με σπασμένο ακτόλιθο) παρατηρούν τους ζωντανούς 
οργανισμούς πάνω του και τέλος συλλέγουν μικρά σπασμένα τεμάχη του σε δοχεία 
δειγματοληψίας.  

 
Οι αμμόλοφοι (αμμοθίνες), είναι γεωμορφές και ταυτόχρονα οικότοποι που φιλοξενούν 
ανθεκτικά φυτά και αποτελούν περιβάλλοντα με μεγάλη βιοποικιλότητα. Είναι ευαίσθητα 
οικοσυστήματα που απειλούνται άμεσα από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην ακτή. Τα 
παιδιά αναγνωρίζουν τα μεγέθη των αμμοθινών (εμβρυακές, σταθερές θίνες) και 
αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά φυτά των αμμοθινών και μαθαίνουν για τους διαφορετικούς 
τρόπους προσαρμογής τους. Τέλος συλλέγουν μικρή ποσότητα άμμου και πεσμένα φύλλα 
των φυτών σε δοχεία δειγματοληψίας. 
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Στο τρίτο μέρος συνοψίζεται το σύνολο των πληροφοριών, αναδεικνύεται ο ρόλος των 
στοιχείων που γνώρισαν τα παιδιά και τίθεται ο προβληματισμός για τη σημασία της 
αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα παιχνίδι 
προσομοίωσης, με τη δημιουργία του χάρτη της παραλίας, με τη σωστή τοποθέτησή των 
φυσικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών 
ομάδων: Τάξεις: Νηπιαγωγείο, Α΄-Δ΄ και Ε΄-Στ΄ τάξη δημοτικού. Ηλικίες 5-11 χρονών. 
Εφαρμόζεται οποιαδήποτε χρονική περίοδο, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.  

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Παραλία Μαρίκες Ραφήνας 
Στο google maps: https://goo.gl/maps/HCvERjQhRhCkY77j7   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ενδεικτικό κόστος της εκδρομής ανά άτομο 7€ (ελάχιστο κόστος υλοποίησης 220€):  

Στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται: 
 Οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες με στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού στη φύση 
 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με επιστημονική 

γνώση και θεατρικό παιχνίδι από τη «Γεωπαιδεία» και τις «Σβούρες» 
 1 εμψυχωτής ανά 15 παιδιά. Οι εμψυχωτές είναι παιδαγωγοί θεατρικού παιχνιδιού 
 Ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις της εταιρίας μας 

Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται: 
 Μεταφορικά από/προς τον χώρο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία οικονομική προσφορά και για τη μεταφορά από/προς 
τον χώρο διεξαγωγής του προγράμματος 

 Φαγητό (βλ. παρακάτω) 

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

www.geopedia.gr/puzzle  

https://goo.gl/maps/HCvERjQhRhCkY77j7
http://www.geopedia.gr/puzzle
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Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Ραφήνας-Πικερμίου. (Προαιρετική επίσκεψη) 

Πλησίον της παραλίας Μαρίκες (1km), υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης των πευκόφυτων 
εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΔΟΠΑΠ Ραφήνας). Οργανωμένοι χώροι με 
παιδική χαρά, γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χώρο με υπαίθρια όργανα γυμναστικής αλλά και 
καφέ-εστιατόριο- τουαλέτες.   

 Για φαγητό έχουμε συνεννοηθεί με το εστιατόριο και προτείνουμε ενδεικτικά τα 
παρακάτω με ειδικές τιμές (για αρ. ατόμων άνω των 40): 

Μενού για παιδιά - Κόστος: 5,00€ (με ΦΠΑ) 
1⁄2 Club κλασικό, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, Ένα (1) καλαμάκι κοτόπουλο 100γρ, 
Ένας (1) χυμός (Όλα θα σερβιριστούν σε ένα χάρτινο πιάτο) 

Μενού ενηλίκων ανά 2 άτομα - Κόστος: 22,00€ (με ΦΠΑ) (11 ευρώ το άτομο) 
Μία (1) σαλάτα αγγούρι ντομάτα, Μία (1) μερίδα φρεσκοτηγανισμένες πατάτες,  
μια ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα (Περιλαμβάνει 2 κοτόπουλα, 2 μπριζολάκια,  
1 κεμπάπ, 2 μπιφτέκια) Δύο (2) αναψυκτικά ή μπύρες 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

H ομάδα της Γεωπαιδείας ΚοινΣεπ δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος με 
σκοπό την ανάδειξη και προστασία του. Πρόκειται για μια πολυπληθή επιστημονική ομάδα, 
με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, που απαρτίζεται από περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, 
βιολόγους, ωκεανογράφους, δασολόγους, αρχαιολόγους και παιδαγωγούς.  

Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί πλήθος εκδρομών με δραστηριότητες στη φύση με 
βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας, με 
συνοδούς επιστήμονες παιδαγωγούς. Συμμετέχω σε μία ευχάριστη διαδικασία όπου … 
«ΠΕΡΠΑΤΩ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ», ευαισθητοποιούμαι και τελικά προστατεύω το 
περιβάλλον! 

To 2019 η Γεωπαιδεία απέσπασε το 1ο βραβείο στο πρόγραμμα της WWF, του μεγαλύτερου 
οργανισμού προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, “Impact Ventures Greece”. 
Το παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης έχει ως στόχο να υποστηρίζει επιχειρήσεις που 
φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.geopedia.gr   www.facebook.com/geopedia.gr  

 
Οι Σβούρες είναι μία παιδαγωγική ομάδα που δρα και 
δημιουργεί χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι ως βασικό 
μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Η ομάδα αποτελείται από 
παιδαγωγούς προσχολικής/δημοτικής εκπαίδευσης και 
ηθοποιούς, που έχουν φοιτήσει στο τριετές εργαστήρι 
“Παιδαγωγικής θεάτρου & Θεατρικού παιχνιδιού Λάκης 
Κουρετζής”, του Θεάτρου της Ημέρας.  
Γυρνάς, Τριγυρνάς, Βιώνεις, Αγκαλιάζεις, Χορεύεις, Παίζεις, 
Παρατηρείς, Ερμηνεύεις, Αλλάζεις, Πραγματοποιείς... είσαι κι 
εσύ μια Σβούρα!  

Περισσότερες πληροφορίες:  
www.facebook.com/svouresplay  

http://www.geopedia.gr/
http://www.geopedia.gr/
http://www.facebook.com/geopedia.gr
http://www.facebook.com/svouresplay
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Ασφάλεια και υγιεινή 
Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτικών) δεδομένου ότι είναι πρωταρχικής και 
ουσιώδους σημασίας για την Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ για κάθε δραστηριότητα στη φύση. Η 
εφαρμογή του προγράμματος βασίζεται στην πρόληψη αποφυγής ατυχήματος και έχουν 
ληφθεί όλα τα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος στη φύση.  

Η προτεινόμενη περιοχή αποτελείται από φυσικό τοπίο μέσα σε αστικό περιβάλλον και είναι 
κατάλληλη για μαθητές κάθε ηλικίας, αφού έχει το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης από 
τις σχολικές μονάδες, καθώς και της ασφαλούς περιήγησης. Ο χώρος στάθμευσης γειτνιάζει 
με την παραλία και συνεπώς η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Οι 
προκαθορισμένες στάσεις του προγράμματος και οι διαδρομές μεταξύ αυτών στην παραλία 
είναι ορισμένες επακριβώς και πραγματοποιούνται από ομαλές επίπεδες διαδρομές χωρίς 
εμπόδια, χωρίς να υπάρχει επαφή με υγρό στοιχείο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
ακτόλιθου - της μεγάλης λωρίδας βράχου που εντοπίζεται κατά μήκος της ακτής, σχεδόν στο 
σύνολο της παραλίας, δρα ως φυσικό φράγμα εμποδίζοντας τον κυματισμό να φτάσει στην 
αμμώδη παραλία καθιστώντας την απολύτως ασφαλή. 

Εκτός του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών που ορίζει ο κανονισμός, οι μαθητές 
συνοδεύονται από μέλη της Γεωπαιδείας ΚοινΣΕπ. Έτσι, οι μαθητές χωρίζονται σε 
ολιγομελείς ομάδες που επιβλέπονται από ικανό αριθμό συνοδών (1 συνοδός ανά 15 
παιδιά).  

Οι συνοδοί φέρουν μαζί τους φαρμακείο πρώτων βοηθειών εφοδιασμένο με πιστοποιημένα 
ιατρικά αναλώσιμα για την άμεση επέμβαση και περίθαλψη ενδεχόμενου τραυματισμού. 
Επίσης, το κέντρο υγείας Ραφήνας-Πικερμίου απέχει από τον χώρο υλοποίησης του 
προγράμματος περίπου 6km, 12 λεπτά με χρήση αυτοκινήτου. 

 

 
Απόσταση και χρόνος προσέγγισης του πλησιέστερου κέντρου υγείας  

στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος 

 

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται μόνο σε εποχή κατάλληλη για την 
εφαρμογή του, όταν δηλαδή το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση πρόβλεψης 
ακατάλληλου καιρού το πρόγραμμα θα αναβάλλεται για επόμενη ημερομηνία. 

 


