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Σελ. 2  

 

Θεματικός Κύκλος: 

Φροντίζω το Περιβάλλον 

Επιμέρους Θεματική Ενότητα/Υποενότητα: Πολιτική Προστασία.  

Τίτλος/τίτλοι 

προγραμμάτων 

Οικολογία 

Ο δικός μας τίτλος 

Ασφάλεια στη θάλασσα 

 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης Αναφορά σε: 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

● σύγχρονες δεξιότητες μάθησης: επικοινωνία, συνεργασία, 

δημιουργικότητα 

● δεξιότητες ζωής: κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, 

διαμόρφωση Στάσεων Ζωής. 

●  Δεξιότητες της Μάθησης: Συνεργασία, Επικοινωνία, 

Αλληλεπίδραση.  

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την (τις) 

επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) 

● αναγνώριση των κινδύνων στη θάλασσα  

● εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στην παραλία 

● ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το 

πρόγραμμα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 

● Σύνδεση του εργαστηρίου με το μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος 

Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1  Γνωριμία με τους/τις ήρωες/ίδες του εκπαιδευτικού  προγράμματος: 

“Ασφάλεια στη θάλασσα” του Safe water sports  



 Παρακολούθηση εισαγωγικών βίντεο.Εισαγωγή στο θέμα. Συζήτηση 

δικών τους εμπειριών στη θάλασσα 

Εργαστήριο 2  1η  Αποστολή-Κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα 

Ανάγνωση παραμυθιού: Ο χταπόδιος Σέιφ-Συζήτηση σχετικά με την 

ιστορία και τις εικόνες- Φύλλα εργασίας (Βρες τα λάθη, Ζωγράφισε 

έναν κανόνα, Ποιους κανόνες θεωρείς πιο σημαντικούς;) 

Εργαστήριο 3 2η αποστολή- Το Λεξιλόγιο του Θαλασσοφύλακα 

 Κατανόηση σχετικού λεξιλογίου-Φύλλα εργασίας (Με οδηγό τη 

«βοήθεια, Βρες τη λέξη!” 

Εργαστήριο 4 3η αποστολή-Ο Χταπόδιος Σέιφ σε δράση! 

Σκέψου και ζωγράφισε το δικό σου παραμύθι για την ασφάλεια στη 

θάλασσα. 

Εργαστήριο 5 4η αποστολή-Προστασία της θάλασσας 

-Συζήτηση  για την προστασία της θάλασσας-Ζωγραφίζουμε  μια 

καθαρή και μια βρώμικη παραλία 

Εργαστήριο 6 4η αποστολή-Συνέχεια 

Ακρόαση των τραγουδιών του προγράμματος. Τελικό διαδραστικό Quiz 

αποκτηθέντων γνώσεων -Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων για την 

ασφάλεια στη θάλασσα 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση 

Συζήτηση και απονομή του σήματος του θαλασσοφύλακα 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την 

ένταξη όλων των 

μαθητών/τριών 

Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, βίντεο, κ.ά), εικαστικές 

δημιουργίες σε ζευγάρια, χρήση τεχνολογικών και διαδραστικών  

μέσων 

 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

 



Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 

εργαστηρίων 

Εικαστικές δημιουργίες-φύλλα εργασίας-ενημερωτικά δελτία με 

κανόνες 

  

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των 

εργαστηρίων 

Παραμύθι : “Ο χταπόδιος Σέιφ”και υλικό εκπαιδευτικού 

προγράμματος “Ασφάλεια στη θάλασσα” 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω 

στην υλοποίηση 

Διαδραστικό Quiz, Συζήτηση 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της 

υποδράσης 

● Ανάρτηση των τελικών προϊόντων στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

● Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 

 


