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$��3�"C": Το project  με τίτλο «μια βαρκούλα αρμενίζει στου Πόρτο –Ράφτη τα νερά»,    υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2005-2006 στο 3ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου. Το θέμα αναδύθηκε από 
τα ίδια τα παιδιά  και ασχοληθήκαμε με αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συγκεντρώθηκαν οι ιδέες 
των παιδιών και φτιάξαμε όλοι μαζί το ιστόγραμμα του σχεδίου εργασίας, με θέμα το νερό. Στη συνέχεια 
τέθηκαν οι στόχοι, προσδιορίστηκε η μεθοδολογία και σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες του προγράμματος. 
Το πρόγραμμα είχε απόλυτη επιτυχία, αφού συμμετείχαν σ’ αυτό και οι γονείς. Επιστέγασμα όλης της 
προσπάθειάς μας ήταν η παρουσίαση του προγράμματός μας σε ημερίδα, στο Αμφιθέατρο του Δήμου 
Μαρκόπουλου, όπου ήταν καλεσμένοι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, με αποτέλεσμα το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία. 
F;K��# ������6: νερό, ιδιότητες, καθαρότητα, ταξίδια, project, νήπια.

1. .BD��"!"

Η αφορμή δόθηκε μία βροχερή μέρα, που τα παιδιά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το νερό. Βγήκαν 
έξω στην αυλή και προσπάθησαν με  ποτηράκια, το καθένα ξεχωριστά, να συλλέξουν λίγο βρόχινο 
νερό. Έτσι, μετά το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το νερό.

2. &�DG��
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Να μάθουν για τη θάλασσα και το θαλάσσιο κόσμο.• 
Να μάθουν τη γεωγραφία της περιοχής μας.• 
Να μάθουν για τα ζώα και τα φυτά της θάλασσας.• 
Να μάθουν να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και την οργάνωση  μίας • 
κατάστασης (π.χ. επίσκεψη στο υδραγωγείο).
Να βιώνουν τις προγραμματισμένες καταστάσεις και να επεξεργάζονται τις εμπειρίες • 
τους από αυτές.
Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες.• 
Να γνωρίσουν το νερό (φυσικές ιδιότητες, κοινωνική σημασία).• 
Να μάθουν πώς γίνεται ο κύκλος του νερού.• 
Να μάθουν τις μορφές με τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε το νερό.• 
Συναισθηματικοί• 
Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη διατήρηση καθαρών  παραλιών.• 
Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία του θαλάσσιου κόσμου.• 
Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.• 
Να προαγάγουν την τάση τους για συνεργασία και να μάθουν να διαχειρίζονται τις μεταξύ • 
τους συγκρούσεις.
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Να αποκτήσουν εμπειρίες από τον κόσμο των ενηλίκων, με απώτερο σκοπό να γίνουν • 
αργότερα υπεύθυνοι πολίτες.

b2G���0"����3

Να καλλιεργήσουν την αντίληψη του σώματός τους μέσω ψυχοκινητικών παιχνιδιών.• 
Να αναπτύξουν δεξιότητες για εργασίες που απαιτούν λεπτή κινητικότητα.• 
Να κατακτήσουν τον προσανατολισμό στο χώρο.• 
Να αποκτήσουν αντίληψη του χώρου.• 
Να αποκτήσουν αντίληψη χρόνου και ρυθμού.• 

.�!4"����3

Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες και τους τρόπους  χρήσης διαφόρων υλικών.• 
Να καλλιεργηθεί η καλλιτεχνική τους έκφραση μέσω των εικαστικών, της θεατρικής • 
τέχνης, της μουσικής και της λογοτεχνίας.

N�K�D�"��#

Να γίνει εισαγωγή του νηπίου στις βασικές μαθηματικές διαδικασίες. • 
Να επιτύχουμε επαφή των νηπίων με τον προφορικό και γραπτό λόγο μέσα από τις                          • 
δραστηριότητες αυτές.

3. )�4�����/3�

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία, 
διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος, δραματοποίηση - παιχνίδι ρόλων, μελέτη 
πεδίου και ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Οι επισκέψεις που έγιναν ήταν στα παρακάτω μέρη: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε Αναβύσσου (Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών), Λιμάνι Πόρτο-Ράφτη, Κ.Π.Ε. Λαυρίου (Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης) και στο Πάρκο  προστασίας θαλασσίων χελωνών «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, για να γνωστοποιηθεί 
η δράση μας, ήταν τα παρακάτω: τοπικός τύπος, όπου δημοσιεύσαμε την αφίσα σχετικά με την 
ανάγκη να διατηρούμε τις παραλίες καθαρές, έκδοση γραμματοσήμου με τη ζωγραφιά κάθε 
παιδιού, ενημερωτικά έντυπα, τα οποία μοιράσαμε στους γονείς και στους κατοίκους της πόλης 
μας, σχετικά με την ανάγκη διατήρησης των θαλασσών μας καθαρών, ημερίδα στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Μαρκόπουλου με θέμα «Η ζωή στις ακτές» και ραδιοφωνική ενημέρωση για 
την ημερίδα που πραγματοποιήσαμε.

4. N��!�"��D�"��# ���6 ��0�

Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε λίγους μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό συνέβη 
επειδή το project μας προέκυψε από το ενδιαφέρον των παιδιών για τη βροχή και γενικότερα για 
το νερό. Τη χρονιά εκείνη οι πρώτες βροχές εμφανίστηκαν κατά τα τέλη Νοεμβρίου.

+�;�9���#: Μιλήσαμε για τον κύκλο του νερού. Κάναμε πειράματα και γνωρίσαμε τις 
μορφές του νερού (στερεό-πάγος, υγρό, αέριο-υδρατμός) Χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο «Πέφτει, 
πέφτει η σταγόνα», του Sam Godwin.
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Μιλήσαμε γενικά για τη χρησιμότητα του νερού και τους τόπους που καλύπτονται  με νερό. 
Χρησιμοποιήσαμε παγκόσμιους χάρτες και την υδρόγειο σφαίρα και τα νήπια συνειδητοποίησαν 
πόσο μεγάλο μέρος της γης καλύπτεται από νερό. 

Μιλήσαμε για τις μορφές που συναντάμε το νερό στον πλανήτη μας (ποτάμια, λίμνες, 
ωκεανοί) και τα παιδιά έμαθαν να τις ξεχωρίζουν στο χάρτη.

N��;�9���#: Με αφορμή το βιβλίο της Unicef «Μια ζωή σαν τη δική μου» μιλήσαμε για το 
πρόβλημα του πόσιμου νερού, που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές του πλανήτη μας. Τα νήπια 
συνειδητοποίησαν ότι το νερό δεν είναι κάτι δεδομένο και ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε με 
σύνεση. 

Εντοπίσαμε στο χάρτη χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη νερού. Εξετάσαμε 
τη ζωή των παιδιών στις χώρες αυτές και τον τρόπο που χρησιμοποιούν το νερό. 

Μιλήσαμε για τα ήθη και έθιμα κάθε λαού σχετικά με το νερό και κάναμε δραματοποίηση. 
Συζητήσαμε για τη σημασία του νερού στη χώρα μας και  στη θρησκεία μας  (αγιασμός, νερό 

κολυμπήθρας, η γιορτή των Φώτων). 
Μιλήσαμε για τα ταξίδια που κάνει ο άνθρωπος στη θάλασσα και παρακολουθήσαμε την 

παράσταση «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο Θέατρο Περίακτοι, που ήταν σχετική 
με τη θάλασσα και τα θαλάσσια ταξίδια.

%�0�26���#: Επισκεφτήκαμε  το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ  (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) στην 
Ανάβυσσο, όπου  παρακολουθήσαμε προγράμματα που περιελάμβαναν πειράματα σχετικά με τις 
ιδιότητες του νερού (πότε επιπλέουν τα διάφορα αντικείμενα και πότε βυθίζονται, ποιες ουσίες 
διαλύονται στο νερό και ποιες όχι, αν χρωματίζεται το νερό) (βλέπε φωτ. 1).

 

)��. 1:  ��#��2� �� �`.;�.D�

Στην τάξη μας φτιάξαμε φυσαλίδες και σαπουνόφουσκες, καθώς  παίξαμε και άλλα παιχνίδια 
με το νερό. Ήταν μια δραστηριότητα που ξετρέλανε τα παιδιά. 

Οι γονείς και τα νήπια εμπλούτισαν το υλικό μας με βιβλία γνώσεων και παραμύθια καθ’ 
όλη τη διάρκεια του project μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το θαλάσσιο ζωικό και φυτικό βασίλειο. 
Δανειστήκαμε  την εκπαιδευτική  βαλίτσα του  Πατάκη «Ο τριγωνοψαρούλης», η οποία μας 
προσέφερε πλούσιο υλικό σε φωτογραφίες και παιχνίδια. 

H�9��26���#: Μας επισκέφτηκε μία εκπαιδευτική ομάδα αποτελούμενη από φυσικούς 
επιστήμονες, η οποία  μας παρουσίασε πειράματα σχετικά με το νερό και τις ιδιότητές του. 
Επισκεφτήκαμε το λιμεναρχείο, το φάρο του Πόρτο Ράφτη, το υδραγωγείο του Μαρκόπουλου 
και μια παραλία του Πόρτο-Ράφτη,  όπου μαζέψαμε τα σκουπίδια που βρήκαμε εκεί. Τα παιδιά 
ήταν πολύ χαρούμενα από αυτή τους την ενέργεια, αφού ένιωθαν πολύ χρήσιμα. 
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Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε μία ψαρόβαρκα που βρισκόταν στο λιμάνι. Ο ενθουσιασμός 
των παιδιών ήταν τόσο έντονος που όταν επιστρέψαμε στην τάξη, ζωγράφισαν ό,τι είδαν και  
έφτιαξαν μία ιστορία σχετική με το λιμάνι και τις ψαρόβαρκες, την οποία ονόμασαν «Η βαρκούλα 
ταξιδεύει» και στο τέλος την δραματοποίησαν. 

Με αφορμή τα σκουπίδια, που είδαμε στην παραλία, μιλήσαμε για τους κινδύνους που 
απορρέουν από τη μόλυνση των θαλασσών και επηρεάζουν όλο το θαλάσσιο ζωικό και φυτικό 
βασίλειο, αλλά και για τον τρόπο που πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσες. Τα νήπια 
συνειδητοποίησαν ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το θαλάσσιο πλούτο μας.

Εντοπίσαμε  κοντινές μας παραλίες στο χάρτη, το λιμάνι του Πόρτο Ράφτη και τις αποτυπώσαμε 
σε ένα δικό μας ανάγλυφο χάρτη με άμμο. Τα νήπια σχεδίασαν το χάρτη της περιοχής μας με 
τη βοήθεια άλλων τοπικών χαρτών, στη συνέχεια πάνω στο χάρτη κόλλησαν άμμο, που είχαμε 
μαζέψει από την εκδρομή μας  και χρωμάτισαν γύρω τη θάλασσα με νερομπογιές. Τα παιδιά 
πειραματίστηκαν με μία τεχνική ζωγραφικής με παγάκια. Η έκπληξή τους όταν είδαν τα χρώματα 
που αποκάλυπτε το νερό, ήταν μεγάλη. Νόμιζαν ότι είναι κάτι μαγικό. 

)6����#: Συγκεντρώσαμε διάφορους μύθους και θρύλους σχετικούς με τη θάλασσα, με τη 
βοήθεια των γονιών, οι οποίοι συμμετείχαν πολύ θερμά στο πρόγραμμά μας. Μιλήσαμε για τα 
ταξίδια του Οδυσσέα και τα νήπια τα δραματοποίησαν.

Τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, έψαξαν παροιμίες, στιχάκια, παραμύθια και γλωσσοδέτες 
σχετικούς με τη θάλασσα (π.χ. το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, χοντρή σαν φάλαινα, γαρίδα το μάτι 
του, σαν το ψάρι στο νερό, τα έκανε θάλασσα, ξεγλιστράει σαν χέλι κ.λ.π.) και τους κατέγραψαν. 
Παίξαμε γλωσσικά παιχνίδια (π.χ. έψαχναν να βρουν ονόματα ψαριών από γράμματα που τους 
έλεγα) και μάθαμε τραγούδια σχετικά με τη θάλασσα. 

Φτιάξαμε μία ιστορία σχετική με το νερό, τη ζωγραφίσαμε, τη γράψαμε και την κάναμε βιβλίο. 
Την ονομάσαμε «Ένα μικρό ψαράκι» και τη βάλαμε στην δανειστική μας βιβλιοθήκη. Κάθε 
εβδομάδα  που λειτουργούσαμε τη δανειστική βιβλιοθήκη όλα τα παιδιά ήθελαν να δανειστούν το 
βιβλίο που έγραψαν, αφού ήταν πολύ περήφανα που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα βιβλίο.

Φτιάξαμε αφίσα, στην οποία γράψαμε το σύνθημα μας: «Διατηρήστε τις θάλασσές μας 
καθαρές». Δημοσιεύσαμε την αφίσα στον τοπικό τύπο. Με σμίκρυνση φτιάξαμε ενημερωτικά 
φυλλάδια, τα οποία και μοιράσαμε στους κατοίκους της περιοχής  μας. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο 
αναφέραμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των θαλασσών, αφού αυτή αποτελεί πηγή τροφής 
για τον άνθρωπο.

Κατασκευάσαμε μία μακέτα με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα νήπια έφτιαξαν ψαράκια και 
φυτά της θάλασσας από πηλό, έπειτα τα κόλλησαν σε ένα σκληρό χαρτόνι και τα χρωμάτισαν. 
Δημιουργήθηκε ένας υπέροχος βυθός. 

Γράψαμε ένα γράμμα στο Δήμαρχο, με τη βοήθεια των γονιών των νηπίων και εκφράσαμε 
την επιθυμία μας να συμμετέχουμε στον καθαρισμό των ακτών της περιοχής μας.

.��3���#: Μας επισκέφτηκε μία μουσικός, που μας έμαθε τραγούδια σχετικά με τη θάλασσα. 
Τo παραδοσιακό τραγούδι «Ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ» προσπαθήσαμε να το παίξουμε με τα 
κρουστά όργανα της τάξης μας και με αυτό τον τρόπο δημιουργήσαμε την ορχήστρα μας. Τα 
παιδιά αφού διάλεξαν ένα όργανο, έφτιαξαν ομάδες, που η κάθε μία έπαιζε ρυθμικά δύο στίχους 
από το τραγούδι.

Σκεφτήκαμε να εκδώσουμε το δικό μας γραμματόσημο μέσω των ΕΛ.ΤΑ, με  θέμα σχετικό 
με τη θάλασσα (βλέπε φωτ. 2). Κάθε παιδί έκανε τη δική του ζωγραφιά (βαρκούλες, ακρογιαλιές, 
ποτάμια). Επειδή ήξεραν ότι η ζωγραφιά τους θα ήταν το θέμα ενός γραμματόσημου, έβαλαν τα 
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δυνατά τους. Έτσι και έγινε… Απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού των ΕΛ.ΤΑ. στην 
Αθήνα και ζητήσαμε να εκδώσουμε γραμματόσημα με τις ζωγραφιές των παιδιών. Οι ζωγραφιές 
των παιδιών του σχολείου μας έγιναν γραμματόσημα αληθινά. Κάθε παιδί πήρε τη δική του 
καρτέλα γραμματοσήμων, που περιείχε 15 γραμματόσημα  με θέμα τη ζωγραφιά που έκανε. 
Δεν υπήρχε ενθύμιο καλύτερο από αυτή την καρτέλα, για να θυμίζει στο κάθε παιδί ό,τι κάναμε 
εκείνη τη χρονιά.

 

)��. 2: +� ����������� ��� ������� �� �� �`+�.

Μας επισκέφτηκε στην τάξη ένας ψαράς που μας μίλησε  για το επάγγελμά του και μας έφερε 
και ψάρια που είχε πιάσει. Μας παρουσίασε την πετονιά και άλλα εργαλεία ψαρέματος. Μας 
μίλησε για τη δουλειά του και τις δυσκολίες της. Τα νήπια άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή καθώς 
τους κίνησαν το ενδιαφέρον τα εργαλεία που  έφερε.

Επισκεφτήκαμε  το Κ.Π.Ε.  (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Λαυρίου για να 
παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα σχετικό με το νερό και τις ακτές. Πήγαμε σε μία παραλία 
του Λαυρίου και οι εκπαιδευτές ζήτησαν από τα παιδιά να συγκεντρώσουν βότσαλα, να τα 
ταξινομήσουν και να τα χρωματίσουν. Μετά το τέλος του προγράμματος που παρακολουθήσαμε 
στο Λαύριο, το κάθε παιδί πήρε μαζί του το βότσαλό του.
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)6L�#: Επισκεφτήκαμε το πάρκο θαλάσσιας χελώνας στη Γλυφάδα. Είδαμε τις τραυματισμένες 
χελώνες, τις δεξαμενές με τις χελώνες και πώς ο σύλλογος «Αρχέλων» τις προστατεύει, τις 
φροντίζει και τις θεραπεύει.

Μετά την επίσκεψή μας, αποφασίσαμε να δανειστούμε την εκπαιδευτική βαλίτσα «Η ζωή 
στις ακτές»,  από το σύλλογο προστασίας θαλάσσιων χελωνών «Αρχέλων». Το υλικό που πήραμε 
ήταν πολύ πλούσιο. Οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα παιχνίδια ευαισθητοποίησαν τα 
νήπια σχετικά με τη ζωή των χελωνών.

Αποφασίσαμε λοιπόν μετά από όλη αυτή την πληροφόρηση να υιοθετήσουμε μία χελωνίτσα 
μικρή τραυματισμένη, από το πάρκο θαλάσσιας χελώνας στη Γλυφάδα (βλέπε φωτ. 3). Με αυτό 
τον τρόπο τα παιδιά ένιωσαν  ότι έχουν αναλάβει μία τεράστια ευθύνη.

 

)��. 3: +� ������������ �����#�� ��� $���
��

Αποκορύφωμα της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των παιδιών για την προστασία των 
θαλασσών, ήταν η  διοργάνωση της ημερίδας στο τέλος της χρονιάς με ομιλητή έναν εκπρόσωπο 
από το σύλλογο προστασίας θαλάσσιων χελωνών  «Αρχέλων» (βλέπε φωτ. 4).  Στην ημερίδα 
που έγινε στο Αμφιθέατρο του Δήμου Μαρκόπουλου, παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο δώσαμε το μήνυμα και στην τοπική  κοινωνία 
ότι πρέπει να δείχνουμε περισσότερο ενδιαφέρον όσον αφορά στα θέματα που άπτονται του 
περιβάλλοντος. Η ημερίδα έκλεισε με χορούς νησιώτικους, που χόρεψαν τα ίδια τα νήπια.

5. .K���D/"!" 

Το νερό ήταν ένα θέμα που συνάρπασε τα νήπια. Αυτό φάνηκε από το ενδιαφέρον που έδειξαν 
και από τη διαρκή τους προσπάθεια να συμμετέχουν φέρνοντας στην τάξη ό,τι νόμιζε το καθένα 
σχετικό με το νερό, φωτογραφίες, βιβλία και πληροφορίες από το internet. Οι περισσότεροι από 
τους στόχους που θέσαμε στην αρχή της χρονιάς επιτεύχθηκαν, αφού κατά τη διάρκεια του proj-
ect συμμετείχαν ακόμα και οι γονείς των παιδιών. Τα παιδιά άλλαξαν συμπεριφορά και στάση 
απέναντι στη χρήση του νερού, συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητά του. Το σημαντικό ήταν ότι 
η δράση μας ευαισθητοποίησε παράλληλα τους γονείς των νηπίων, αλλά και τους κατοίκους της 
περιοχής μας. 
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