Μονοήμερα Προγράμματα ΚΠΕ Λιθακιάσ Ζακφνθου 2017-18
«Θαλαςςοςοφίεσ»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ του Νθπιαγωγείου και υλοποιείται ςτο ςχολείο. Έχει ςχεδιαςτεί ζτςι
ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Οι κεματικζσ του αφοροφν:
 τισ ςχζςεισ των καλαςςίων ειδϊν
 τισ προςαρμογζσ και τισ ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ και εξζλιξθσ που αναπτφςςουν τα είδθ
 τισ τροφικζσ αλυςίδεσ και τθ ςθμαςία τουσ
 τθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ βιοποικιλότθτασ
 τθ μελζτθ βιότοπου των απειλοφμενων ειδϊν

«Ανακφκλωςη ςημαίνει… το παιχνίδι μασ μαθαίνει…»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ του Νθπιαγωγείου και υλοποιείται ςτο ςχολείο. Μζςα από παιχνίδια,
τραγοφδια και πολυμεςικό υλικό οι μικροί μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν για τθν Ανακφκλωςθ και για τθ ςπουδαιότθτα τθσ
ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε κζματα περιβάλλοντοσ.

«Θαλάςςιο Περιβάλλον – Απειλοφμενα είδη»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ του υμναςίου και του υκείου
και υλοποιείται ςτουσ χϊρουσ του ΚΠ ικακιάσ και ςτο αγανά (παράκτιο δάςοσ – αμμοκίνεσ – παραλία ωοτοκίασ
caretta-caretta).
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ προςεγγίηονται με παρουςιάςεισ, βίντεο, παιχνίδια και εργαςτιρια:
 Σο καλάςςιο περιβάλλον: Οι λειτουργίεσ που αναπτφςςονται ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα και οι
δυςλειτουργίεσ που παρουςιάηονται ςε αυτά λόγω των ανκρϊπινων παρεμβάςεων
 Σα απειλοφμενα είδθ και θ μείωςθ βιοποικιλότθτασ: γνωριμία με τα απειλοφμενα είδθ, με ζμφαςθ ςτθ χελϊνα
caretta-caretta, ςτθ μεςογειακι φϊκια monachus-monachus και ςτα καλαςςοποφλια
 Σο κνικό Θαλάςςιο Πάρκο Ζακφνκου: ανάπτυξθ τθσ ςθμαςίασ φπαρξθσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ για τθ
διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ

«Ο ειςμόσ ςα φυςικό φαινόμενο – Επιπτώςεισ – Μζτρα Προςταςίασ»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ του υμναςίου και του υκείου
και υλοποιείται ςτουσ χϊρουσ του ΚΠ ικακιάσ.
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ προςεγγίηονται με παρουςιάςεισ, βίντεο, παιχνίδια και εργαςτιρια:
 Η ιςτορικι αναδρομι των μεγάλων ςειςμϊν ςτον κόςμο και ςτθ Ζάκυνκο.
 Η γεωλογικι προςζγγιςθ του φαινομζνου και ανάλυςθ των ςειςμοτεκτονικϊν διαδικαςιϊν ςτον λλαδικό χϊρο
 Οι επιπτϊςεισ των ςειςμϊν ςτο φυςικό περιβάλλον, ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον και ςτον άνκρωπο.
 Σα μζτρα προςταςίασ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το ςειςμό

«Σα ςκουπίδια μου μειώνω – το νηςί μου δε λερώνω»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ , και
θμοτικοφ και υλοποιείται ςτο ςχολείο. ομείται ςε 3
κεματικζσ ενότθτεσ, τθν ενότθτα τθσ Μείωςθσ, τθν ενότθτα τθσ παναχρθςιμοποίθςθσ και τθν ενότθτα τθσ
Ανακφκλωςθσ, οι οποίεσ προςεγγίηονται με παρουςιάςεισ, βίντεο, παιχνίδια και εργαςτιρια καταςκευϊν.

«Οικολογικό αποτφπωμα και Τπερκατανάλωςη»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ του υμναςίου και του υκείου και
υλοποιείται ςτο ςχολείο. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτο να κατανοιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθν ζννοια του οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ και ςε ποιο βακμό κακζνασ από εμάσ καταναλϊνει τουσ «πόρουσ» τθσ γθσ ςε εκτάρια παραγωγικισ γθσ.

«Η Διαχείριςη του ειςμικοφ κινδφνου και τα μζτρα προςταςίασ ςε περίπτωςη ςειςμοφ»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου και υλοποιείται ςτο ςχολείο. Σο πρόγραμμα αποτελεί μία βιωματικι προςζγγιςθ ςε ςυνάφεια με το ςειςμικό
φαινόμενο. Οι περιβαλλοντικζσ ομάδεσ καλοφνται να καταγράψουν τα επικίνδυνα και αςφαλι ςθμεία ςτισ ςχολικζσ
αίκουςεσ και ςτον προαφλιο χϊρο με γνϊμονα τθν αςφάλειά τουσ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου. Σο πρόγραμμα
ςυμπεριλαμβάνει τθ «κθνι Μνιμθσ», δθλαδι τοποκζτθςθ αντίςκθνου ζκτατθσ ανάγκθσ ςτον προαφλιο χϊρο με
εκκεςιακό υλικό για το κζμα του ςειςμικοφ φαινομζνου.

«Περιβαλλοντικό Μονοπάτι ςτο Κάςτρο και την Terra»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου και υλοποιείται ςτο Κάςτρο τθσ Ζακφνκου. Σο πρόγραμμα εξοικειϊνει τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ με το χϊρο
του κάςτρου ωσ τόπο περιβαλλοντικοφ, ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Οι αλλθλεπιδράςεισ του χϊρου και
του αςτικοφ περιβάλλοντοσ αναλφονται ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ ςτο
παρελκόν.

«Περιπατητικζσ Διαδρομζσ ςτην πόλη τησ Ζακφνθου: Περιβαλλοντικό Μονοπάτι ςτο Ιςτορικό Κζντρο τησ
πόλησ Ζακφνθου»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου και υλοποιείται ςτθν πόλθ τθσ Ζακφνκου. Σο πρόγραμμα αποτελεί διακεματικι μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων
ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου και το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον τουσ προθγοφμενουσ
αιϊνεσ και ςιμερα.

«Περιπατητικζσ Διαδρομζσ ςτην πόλη τησ Ζακφνθου: Από τον από τον Άγιο ςτην Κυρία των Αγγζλων»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου και υλοποιείται ςτθν πόλθ τθσ Ζακφνκου. Σο πρόγραμμα αποτελεί διακεματικι μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων
ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου και το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον τουσ προθγοφμενουσ
αιϊνεσ και ςιμερα.

«Σο λιμάνι τησ Ζακφνθου: Χθεσ – ήμερα – Αφριο»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου και υλοποιείται ςτο λιμάνι τθσ Ζακφνκου, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να το γνωρίςουν και να
το μελετιςουν πολφπλευρα.

«Ο ενεργόσ πολίτησ και ο περιβαλλοντικόσ ρατςιςμόσ»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ του υκείου και υλοποιείται ςτο ςχολείο. Αναηθτά το ςθμείο
ςυνάντθςθσ τθσ Περιβαλλοντικισ κπαίδευςθσ με τισ κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και πιο ςυγκεκριμζνα με τουσ τομείσ τθσ
φιλοςοφίασ, των κοινωνικϊν επιςτθμϊν και τθσ δικαιοςφνθσ. πιχειρείται μία φιλοςοφικι κεϊρθςθ τθσ Π. .
εςτιάηοντασ ςε 3 ακαδθμαϊκοφσ όρουσ: Περιβαλλοντικι Ηκικι, Περιβαλλοντικόσ Ρατςιςμόσ, Περιβαλλοντικι ικαιοςφνθ.
τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ αξιοποιοφνται οι νζεσ μορφζσ γραμματιςμϊν όπωσ ο οπτικόσ γραμματιςμόσ, ενϊ
ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτθ ενεργοποίθςθ ςυμμετοχικισ δράςθσ (ενθμζρωςθ, ςυνειδθτοποίθςθ, αφφπνιςθ,
καλλιζργεια ενδιαφζροντοσ κτλ) με ςτόχο όλεσ οι μακθτικζσ ομάδεσ να διερευνιςουν τθν πολυεπίπεδθ και
προβλθματικι ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ φφςθ αλλά και το δικαίωμα να ηοφμε ςε κακαρό περιβάλλον.

«Πράςινεσ Περιπατητικζσ διαδρομζσ ςτην «Υπαιθρο Χώρα» - ο οικιςμόσ του Μαχαιράδου»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ και τ θμοτικοφ, τουσ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και του
υκείου. Τλοποιείται ςτον οικιςμό του Μαχαιράδου. Μζςω βιωματικϊν δραςτθριοτιτων επιδιϊκεται θ παρατιρθςθ
του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν/τριϊν με αυτό.

Ποδηλατική Διαδρομή
«Πράςινεσ Περιπατητικζσ διαδρομζσ ςτην «Υπαιθρο Χώρα» - ο βιότοποσ τησ λίμνησ του Κεριοφ»
Σο πρόγραμμα προςφζρεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ του υμναςίου και τθσ Α υκείου. Τλοποιείται ςτον υγροβιότοπο
του Κεριοφ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδρομή με ποδήλατα. Μζςω βιωματικϊν δραςτθριοτιτων επιδιϊκεται
θ παρατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ανκρωπογενοφσ και θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν/τριϊν με αυτό

«Δημιουργική Γραφή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη»
Σο πρόγραμμα ςτοχεφει αφενόσ να ευαιςκθτοποιιςει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςε κζματα αειφόρου διαχείριςθσ του
περιβάλλοντοσ και αφετζρου να τουσ εκπαιδεφςει με παιγνιϊδθ τρόπο ςτθ ςυν - γραφι ιςτοριϊν για το περιβάλλον.
Τλοποιείται ςτο ςχολείο.
 Η ιςτορία τθσ μαμάσ φϊκιασ (Α θμοτικοφ)
 Σα ταξίδια τθσ Carreta – Carreta (Πιλοτικό Β θμοτικοφ)
 ράφω ιςτορίεσ για το περιβάλλον με τθν τράπουλα του Vladimir Prop ( υμνάςιο)

«Περιβαλλοντικά Μουςειοπαιδαγωγικά Προγράμματα»
Σα προγράμματα υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Σοπικοφ Θεματικοφ ικτφου «Περιβαλλοντικζσ ιαδρομζσ ςτα Μνθμεία
και τουσ Ιςτορικοφσ Σόπουσ τθσ Ζακφνκου»
 το Μουςείο ολωμοφ και πιφανϊν Ζακυνκίων
o Ανακαλφπτοντασ το Μουςείο ολωμοφ υντροφιά με τθν λιςάβετ ( , , E, τ)
 το Βυηαντινό Μουςείο Ζακφνκου
o Ο Πίνακασ του Ιωάννθ Κοράθ ‘Η λιτανεία του Αγίου Χαραλάμπθ’(1756) : Κοινωνικζσ υνιςτϊςεσ του
Ανκρωπογενοφσ Περιβάλλοντοσ ςτθ Ζάκυνκο του 18ου αιϊνα ( υμνάςιο, φκειο)

Σα ζξοδα μετακίνθςθσ των μακθτικϊν περιβαλλοντικϊν ομάδων, που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα του ΚΠ ,
επιβαρφνονται οι ςχολικζσ μονάδεσ.
Ακολουκεί ςυνοπτικόσ πίνακασ με τα προγράμματα του ΚΠ

ικακιάσ Ζακφνκου και το χϊρο υλοποίθςθσ τουσ.
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Περιπατθτικζσ ιαδρομζσ ςτθν πόλθ τθσ Ζακφνκου
a. Περιβαλλοντικό μονοπάτι ςτο Ιςτορικό Κζντρο
b. Από τον Άγιο ( ιονφςιο) ςτθν Κυρία των Αγγζλων
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1.

Θαλάζζιο Περιβάλλον - Απειλούμενα Είδη

2.
3.

Νηπ

4.

Περιβαλλονηικό μονοπάηι ζηο Κάζηρο και ηην Terra

5.

Σο λιμάνι ηης Ζακύνθοσ: Υθες - ήμερα - Αύριο

6.

Διατείριζη ειζμικού Κινδύνοσ - Μέηρα Προζηαζίας

χολείο

7.

Θαλαζζοζοθίες

χολείο



8.

Ανακύκλωζη ημαίνει ηο παιτνίδι μας μαθαίνει

χολείο



9.

Σα κοσπίδια μοσ Μειώνω - ηο Νηζί μοσ δε Λερώνω

χολείο

10.

Οικολογικό αποηύπωμα και Τπερκαηανάλωζη

χολείο

11.

Ο ενεργός πολίηης και ο περιβαλλονηικός Ραηζιζμός

χολείο

12.

Πράζινες περιπαηηηικές διαδρομές ζηην "Ύπαιθρο Υώρα"

a.

Ο οικιςμόσ του Μαχαιράδου

b. Ο βιότοποσ τθσ λίμνθσ του Κεριοφ/Ποδήλατα
ΠΙ ΟΣΙΚΟ

χολείο
χολείο

14.

a. Η ιςτορία τθσ μαμάσ φϊκιασ
b. Σα ταξίδια τθσ Carreta – Carreta ΠΙ ΟΣΙΚΟ
c.
ράφω ιςτορίεσ για το περιβάλλον με τθν τράπουλα
του
Vladimir
PropΜουςείο
Πρόγραμμα ςτο

Ο Πίνακασ του Ιωάννθ Κοράθ ‘Η λιτανεία του Αγίου
Χαραλάμπθ’(1756) : Κοινωνικζσ υνιςτϊςεσ του
Ανκρωπογενοφσ Περιβάλλοντοσ ςτθ Ζάκυνκο του
18ου αιϊνα
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ίμνθ Κεριοφ

Δημιοσργική Γραθή και Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη

b.

Β’

Οικιςμόσ Μαχαιράδου

13.

a. Ανακαλφπτοντασ το Μουςείο ολωμοφ υντροφιά με
τθν λιςάβετ

Α'

Β/θμια

χολείο

Βυηαντινό Μουςείο Ζακφνκου
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Μουςείο ολωμοφ και
πιφανϊν Ζακυνκίων















