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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» για το νηπιαγωγείο και μαθητές του δημοτικού προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες και μαθησιακές ανάγκες της 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» 

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

που πραγματοποιείται εκτός σχολικών μονάδων και χρησιμοποιεί ως διδακτικό εργαλείο το 

θεατρικό παιχνίδι.  

Σκοπός του προγράμματος, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ 

επέκταση η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές, 

έρχονται σε επαφή με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και τους δίνεται η ευκαιρία, να 

ανακαλύψουν σπάνιους οικότοπους και να παρατηρήσουν την αλληλεπίδραση του 

ανθρώπου με το περιβάλλον.  

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.  

Η διδακτική μέθοδος, 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 τα στοιχεία της παραλίας. 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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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»! 

 

 

 

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). 

  

Τάξεις που απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Α’ – Στ’ τάξη δημοτικού 

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

Σύνδεση με μαθήματα: «Μελέτη Περιβάλλοντος», «Φυσικά Δημοτικού-Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω» 

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

Συνολική χρονική διάρκεια: 1,5 – 2 ώρες 

Υλικά μέσα (παρέχονται από 
τη Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ): 

Υλικά δραστηριοτήτων και παιχνιδιών (υφάσματα, ρολό 
χαρτί κ.α.), φωτογραφίες, χάρτης περιοχής εφαρμογής, 
δοχεία δειγματοληψίας φυσικών υλικών, έντυπα 
αξιολόγησης (σε ηλεκτρονική μορφή) 



4 

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

Αναλυτική Περιγραφή 

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

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά έρχονται 
σε επαφή με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν 
σπάνιους οικότοπους και να παρατηρήσουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το 
περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μία παραλία εντός αστικού τοπίου, στην παραλία 
Μαρίκες της Ραφήνας. Περιλαμβάνει μια περιήγηση - θεατρικό παιχνίδι σε παράκτιο 
περιβάλλον χωρισμένη σε τρία μέρη με συνολική διάρκεια 1.5-2 ώρες. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος τα παιδιά γνωρίζουν την παραλία και τα χαρακτηριστικά της με παιγνιώδη 
τρόπο. Η πληροφορία και ο τρόπος της βιωματικής μάθησης διαφέρει και προσαρμόζεται σε 
τρεις ομάδες, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών (νηπιαγωγείο, Α΄-Δ΄ και Ε΄-Στ΄ τάξη 
δημοτικού). 

 
Η παραλία Μαρίκες στο αστικό τοπίο της Ραφήνας 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και της μεθόδου 
θεατρικού παιχνιδιού της μεθόδου Λάκης Κουρετζής. Οι επιστημονικές πληροφορίες έχουν 
προκύψει από την θεωρητική και επιτόπια έρευνα και μελέτη της παραλίας (γεωλογία, 
βιολογία, ωκεανογραφία). Όσο αφορά το θεατρικό παιχνίδι, εφαρμόζονται και οι τρεις 
φάσεις τις μεθόδου Λάκης Κουρετζής (αισθησιοκινητική, παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση). 

Η σύμβαση που διατρέχει όλο το πρόγραμμα παρακινεί τα παιδιά να γίνουν μέρος της και να 
ανακαλύψουν την παραλία. Μέσα από την ιστορία, που έχουμε δημιουργήσει, τα παιδιά 
βρίσκουν νόημα στο κάθε τι που συμβαίνει με αποτέλεσμα να τους κινεί το ενδιαφέρον και 
τη φαντασία.  

Ο εξερευνητής Νηρέας, εμψυχωτής και βασικός ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού, τους καλεί 
να τον βοηθήσουν στην χαρτογράφηση της παραλίας. Συνοδοί του, δύο 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 συλλέξει 
στο πεδίο. Μέσα από την εξέλιξη της ιστορίας, έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον της 
παραλίας και την ανακαλύπτουν παρακινούμενοι από την έμφυτη περιέργειά τους και την 
ανάγκη τους για παιχνίδι και κίνηση.  
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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. Στη ζώνη των 
ακτών έχουμε την αλληλεπίδραση αυτών με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών 
περιβαλλόντων, ευαίσθητων και εύθραυστων, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικό 
ενδιαφέρον ως γεώτοποι, υγρότοποι και βιότοποι. 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.  

 

 
Δραστηριότητα αισθησιοκινητικής με τα παιδιά να βιώνουν  
την αλληλεπίδραση της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα 

 

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. Έχει ρίζες, βλαστούς, 
φύλλα, άνθη, καρπούς και ζει στον πυθμένα των θαλασσών. Ο κυματισμός και τα ρεύματα 
μεταφέρουν την Ποσειδωνία στην ακτή και ο άνεμός την μεταφέρει σε όλη την έκταση της 
παραλίας. Ο ρόλος της Ποσειδωνίας είναι μεγάλος καθώς τα λιβάδια που σχηματίζει στο 
βυθό της θάλασσας παράγουν τεράστιες ποσότητες οξυγόνου, παρέχουν καταφύγιο και τόπο 
αναπαραγωγής και διατροφής για πολυάριθμους θαλάσσιους οργανισμούς και 
προστατεύουν τον βυθό και τις ακτές από τη διάβρωση. 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.  
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Ο εξερευνητής Νηρέας και τα παιδιά εντοπίζουν στην ακτή την Ποσειδωνία, μαθαίνοντας  

για τον ρόλο και την οικολογική της σημασία (προστατευόμενο φυτό της θάλασσας) 

 

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. Ο ρόλος του είναι κυρίως η προστασία της παραλίας από τη διάβρωση και 
αποτελεί δείκτη παλαιοακτής. Επίσης, πάνω του εντοπίζονται ανά εποχή διαφορετικοί 
οργανισμοί (φύκια, δίθυρα, καρκινοειδή κ.α.). 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. Δημιουργούνται 
από την συσσώρευση άμμου κυρίως μέσω των άνεμων ενώ ανθεκτικά φυτά που 
αναπτύσσονται πάνω τους έχουν πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρησή τους. 
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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Εξερεύνηση, ανακάλυψη και αναγνώριση φυτών των αμμοθινών από τα παιδιά (αριστερή εικόνα) 

Ο εξερευνητής Νηρέας οδηγεί τα παιδιά ανάμεσα στις εμβρυακές αμμοθίνες (δεξιά εικόνα) 

 

Στο δεύτερο αυτό στάδιο χρησιμοποιώντας στοιχεία θεάτρου όπως παιχνίδια ρόλων, 
ομαδικά, κατευθυνόμενους αυτοσχεδιασμούς και αναπαραστάσεις, τα παιδιά με την 
καθοδήγηση του εμψυχωτή εξερευνητή Νηρέα και τη βοήθεια των συνοδών του 
επιστημόνων γνωρίζουν και κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τη σημασία των τριών 
ιδιαίτερων στοιχείων της παραλίας.  

 

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. Τα παιδιά ολοκληρώνοντας τον χάρτη καλούνται 
να δικαιολογήσουν την τοποθέτηση των στοιχείων στο χάρτη, να αιτιολογήσουν την ύπαρξή 
τους και να διερευνήσουν τις συνέπειες που θα επιφέρει η παρουσία ή η απουσία τους. 
Αντιλαμβάνονται τη σημασία της αλληλεξάρτησης των στοιχείων πειραματιζόμενοι με αυτά 
και τέλος δημιουργούν σενάρια για την εξέλιξη της παραλίας. 
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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»! 
 

 
Ο εμψυχωτής εξερευνητής Νηρέας και οι των συνοδοί του επιστήμονες μοιράζονται τη γνώση και 

διερωτώνται μαζί με τα παιδία για τη σημασία της αλληλεπίδρασής  
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παραλίας.  

 
Παιχνίδι προσομοίωσης - δημιουργία του χάρτη της παραλίας 

(μέρη φυτού Ποσειδωνίας στη «θάλασσα») 
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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 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 παραλία Μαρίκες 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…… 


