
Οι θαλάσσιες χελώνες κινδυνεύουν 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για την Προδημοτική Εκπαίδευση και για τις τάξεις 

Α΄, Β΄ και Γ΄ της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00). 

 

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες 

δραστηριότητες. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στο στάδιο εφαρμογής 

του προγράμματος. 

 

Σημείωση 1: 

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ως 

καταλληλότερη εποχή προτείνεται η αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς  που οι 

παραλίες είναι πιο προσβάσιμες. Τονίζεται ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου των χελωνών οι μαθητές/μαθήτριες ΔΕΝ θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν χελώνες, αφού τόσο η γέννηση των αυγών όσο και η εκκόλαψη 

γίνονται το βράδυ.  

 

Σημείωση 2:  

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς, 

το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες και 

τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.  

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες  αναμένεται να: 

 Μάθουν για τα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται στις παραλίες 

της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου, 

 Γνωρίσουν τον τρόπο ζωής και αναπαραγωγής τους, 

 Ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που απειλούν τις θαλάσσιες χελώνες,  

 Αναπτύξουν το αίσθημα ευθύνης για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.  

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

09:00 - 09:15  Άφιξη – καλωσόρισμα στο Κέντρο. Συζήτηση για το πρόγραμμα και 

για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του. 

 



09:15 - 10:15 Εισαγωγή στο θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 

 Παρακολούθηση ενός σύντομου ντοκιμαντέρ σχετικά με την Χερσόνησο 

Ακρωτηρίου. Γνωριμία με τους βασικούς τύπους οικοτόπων της Χερσονήσου 

Ακρωτηρίου μέσα από τα εκθέματα, τις οθόνες αφής και τα διαδραστικά 

παιχνίδια  που υπάρχουν στο εκθεσιακό χώρο του ΚΠΕ.  

 Συζήτηση για τη βιολογία και τον κύκλο ζωής των θαλάσσιων χελωνών με 

αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων των μαθητών  

 Προβολή ταινίας μικρού μήκους για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

θαλάσσιες χελώνες.   

 

10:30  – 12:30 Δραστηριότητες στην παραλία όπως:  

                        

 «Βοηθήστε την τραυματισμένη χελώνα»: Τα παιδιά δίνουν τις απαραίτητες 

«πρώτες βοήθειες» σε μοντέλο τραυματισμένης χελώνας ακολουθώντας 

πρωτόκολλο Πρώτων Βοηθειών θαλάσσιων χελωνών. 

 Παιχνίδι κυνηγητού «Όποιος τα καταφέρει επιβιώνει». Τα παιδιά χωρίζονται 

σε δύο ομάδες: α) στις χελώνες και β) στους κινδύνους που τις απειλούν. 

Σκοπός είναι να καταφέρουν οι χελώνες να διασχίσουν την παραλία και να 

φτάσουν στη θάλασσα, χωρίς να πέσουν θύμα των κινδύνων που 

παραμονεύουν για να τις εμποδίσουν. 

 Κατασκευή γλυπτού χελώνας στην άμμο. 

 

 12:30 – 13:00 Ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες με παράλληλη αξιοποίηση 

των δεδομένων που οι μαθητές/μαθήτριες συγκέντρωσαν κατά τη 

διεξαγωγή της μελέτης πεδίου όπως: 

 Δημιουργία αφίσας για την προστασία των χελωνών,  

 Δημιουργία παραμυθιού με πρωταγωνίστρια μια χελώνα, 

 Κατασκευή χελώνας από πηλό, 

 Εικονογράφηση του τραγουδιού «Καρέτα-καρέτα». 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, 

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 

χρώματα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και  είναι κατάλληλα  ντυμένοι για εργασία στο 

πεδίο, 

 Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται 

για την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

 


