
 

 

 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Ένα παζλ της φύσης» 

Σχολικό έτος 2018-2019 

 

 

 

 

 
Γεωπαιδεία Κοιν.Σ.Επ. 

Ολυμπιονικών 9Α ΤΚ 15232, Χαλάνδρι 
τηλ. 2130299551 
κιν. 6984198181 

info@geopedia.gr 
www.geopedia.gr   



1 

www.geopedia.gr info@geopedia.gr τηλ. 2130299551-6984198181 
 

 

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. Ο συνδυασμός 
της γνώσης στην μελέτη του περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στις 
δραστηριότητες στην φύση έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
εμπειρίας και ολιστικής προσέγγισης του φυσικού κόσμου. 

 

 

 

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών σε περιοχές μεγάλης 
οικολογικής αξίας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την βιωματική γνώση και 
αναδεικνύοντας την σημασία και την ανάγκη προστασίας της εκάστοτε περιοχής.  

Για το σχολικό έτος 2018-2019 προτείνει το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ένα 
παζλ της φύσης» προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και μαθησιακές ανάγκες της κάθε 
ηλικίας.  

 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τους: 

Γεώργιο Παπανικολάου, γεωλόγο-περιβαλλοντολόγο 
Ιφιγένεια Σκόρδα, περιβαλλοντολόγο-ωκεανογράφο και 
Κωνσταντίνα Τσιβγά, παιδαγωγό-εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.geopedia.gr 
www.facebook.com/geopedia.gr   

http://www.geopedia.gr/
http://www.geopedia.gr/puzzle
http://www.geopedia.gr/puzzle
http://www.geopedia.gr/
http://www.facebook.com/geopedia.gr
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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»! 
 

 
 

Το πρόγραμμα «Ένα παζλ της φύσης» είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

που πραγματοποιείται εκτός σχολικών μονάδων και χρησιμοποιεί στοιχεία θεατρικού 

παιχνιδιού και ομαδικά παιχνίδια-δραστηριότητες. Σκοπός του προγράμματος, είναι η 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση η ανάδειξη και προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο θέσεις με ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Οι 

μαθητές, έρχονται σε επαφή με την ιστορία και με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και τους 

δίνεται η ευκαιρία να παρατηρήσουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον 

και να ανακαλύψουν σπάνιους οικότοπους για το Αττικό τοπίο. 

Το πρόγραμμα, λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα, ακολουθεί τις ανάγκες των παιδιών, 

δίνει χώρο και χρόνο για να εκφραστούν, να ανακαλύψουν και τελικά να μελετήσουν με 

διαφορετικούς τρόπους και μέσα τα στοιχεία του περιβάλλοντος. 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. 
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1η στάση Λόφος οχυρού 

 

Ο λόφος της Παναγίτσας, δίπλα στο ρέμα της Ραφήνας, καλύπτεται από ένα πευκόφυτο 

δάσος, το "Δάσος Οχυρό". Εδώ, οι Γερμανοί στην κατοχή υποχρεώνοντας τον ντόπιο 

πληθυσμό σε καταναγκαστικά έργα, κατασκεύασαν ορύγματα, πολυβολεία, ανοικτές θέσεις 

πυροβόλων, αποθήκες πυρομαχικών και υπόγεια καταφύγια. Περπατώντας στο λόφο, 

ανάμεσα στα πεύκα, θα δούμε τα οχυρωματικά έργα και θα βιώσουμε τη φύση και την 

ιστορία. Τα παιδιά έρχονται βιωματικά σε επαφή με την ιστορία και αντιλαμβάνονται γιατί 

επιλέχτηκε αυτή η θέση για την κατασκευή των έργων. Χρόνος υλοποίησης: 1 ώρα   

2η στάση Παραλία Μαρίκες 

 

  
Το πρόγραμμα υλοποιείται στην παραλία Μαρίκες Ραφήνας, ένα παράκτιο οικοσύστημα 

δίπλα σε αστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα φυσικά στοιχεία, 

προστατευόμενα είδη και απειλούμενους οικότοπους. Στόχοι του προγράμματος είναι οι 

μαθητές να γνωρίσουν την Ποσειδωνία, ένα προστατευόμενο φυτό της θάλασσας, τον 

ακτόλιθο, μια λωρίδα βράχου που προστατεύει την ακτή από τη διάβρωση και τους 

αμμόλοφους, που φιλοξενούν ανθεκτικά φυτά και αποτελούν περιβάλλοντα με μεγάλη 

βιοποικιλότητα. Χρόνος υλοποίησης: 1 ώρα 
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3η στάση (προαιρετικά) Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Ραφήνας-Πικερμίου.  

 

Οι πευκόφυτες εγκαταστάσεις του δήμου προσφέρονται για ελεύθερο χρόνο, για παιχνίδι 

και για φαγητό. Χρόνος υλοποίησης: 1 ώρα  

 

Κόστος εκπαιδευτικού προγράμματος 
Για την εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος-δραστηριότητας, 
απαιτείται μικρή οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων μαθητών. Το κόστος ανά 
μαθητή/-ήτρια είναι 4€ (συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, χωρίς 
τα μεταφορικά). 

  

Τάξεις που απευθύνεται: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

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

Σύνδεση με μαθήματα: «Γεωγραφία», «Γεωλογία-Γεωγραφία», «Φυσική», 
«Χημεία», «Βιολογία», «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία» 

Εποχές εφαρμογής: Οποιαδήποτε χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς, όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν 

Υλικά μέσα: Υλικά δραστηριοτήτων, φωτογραφίες, χάρτης περιοχής, 
φύλλα εργασίας, όργανα μέτρησης (μετροταινία, 
θερμόμετρο, αγωγιμόμετρο), gps, πυξίδα, σακούλες 
δειγματοληψίας, έντυπα αξιολόγησης (ηλεκτρονική μορφή) 

Συνολική χρονική διάρκεια: 2 – 3 ώρες 
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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 φυσικά τοπία 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 
τις θέσεις υλοποίησης του προγράμματος και συνεπώς η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με 
απόλυτη ασφάλεια. Οι προκαθορισμένες στάσεις του προγράμματος και οι διαδρομές 
μεταξύ αυτών στον λόφο και στην παραλία είναι ορισμένες επακριβώς και 
πραγματοποιούνται από ομαλές διαδρομές χωρίς εμπόδια, χωρίς να υπάρχει επαφή με υγρό 
στοιχείο.  

Εκτός του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών που ορίζει ο κανονισμός, οι μαθητές 
συνοδεύονται τουλάχιστον από τρία μέλη της Γεωπαιδείας ΚοινΣΕπ. Έτσι, οι μαθητές 
χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες που επιβλέπονται από ικανό αριθμό συνοδών.  

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. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Ο/Η…………………………………………………………………………………………………………………………….  

γονέας-κηδεμόνας τ…...μαθητ…….………….…………………………………………….…………………… 

της…….…τάξης του…………….………………………..σχολείου………..………………………..δηλώνω 

υπεύθυνα ότι, μετά την ενημέρωσή μου, επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου 

στο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ «Ένα παζλ της 

φύσης» στην περιοχή της Ραφήνας Αττικής που θα πραγματοποιηθεί την …./…./201…. 

 

Η τιμή εισιτηρίου είναι ….. €. 

 

Ώρα αναχώρησης από τη σχολική μονάδα: .……….  

Ώρα επιστροφής στη σχολική μονάδα: .……..  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…./201… 

 

Ο/Η Δηλ…… 


