
<<Τα  κύματα της θάλασσας μου το ΄πανε…>>

Εισαγωγή

Η εργασία μας είναι ένα διαθεματικό εκπ/κό πρόγραμμα με
κεντρικό θέμα τη θάλασσα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από
τη Β΄ και Ε΄ τάξεις του 14ου Δημ. Σχ. Μυτιλήνης.

Σκοπός –Ειδικοί Στόχοι
Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν ,οι μαθητές,ν’
ανακαλύψουν την επιρροή της θάλασσας στη ζωή του
ανθρώπου.
                   Ειδικότεροι Στόχοι :
*άσκηση στην αναζήτηση, συλλογή,ταξινόμηση και διερεύνηση
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

*γνωριμία με την πολιτιστική,μυθολογική, ιστορική,
γλωσσολογική και περιβαλλοντολογική αλληλεπίδραση.

*δημιουργική έκφραση.

Μεθοδολογία

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν ομαδοσυνεργατική και
στηρίχτηκε στις αρχές:
*της παιδοκεντρικότητας: σύνδεση της σχολικής εργασίας με
τις άμεσες εμπειρίες των παιδιών.
*της αυτενεργούς μάθησης:ενεργός εμπλοκή των μαθητών
στην αναζήτηση πληροφοριών και την επεξεργασία τους.
*της συνδιερεύνησης:συλλογική διερεύνηση της γνώσης ,από

τους μαθητές και τις δασκάλες.

Διαθεματική Εξακτίνωση



*Γλωσσική:ετυμολογία,ανάγνωση και παραγωγή ποιητικού
κειμένου, περίληψη.
*Λογικομαθηματική:μαθηματικοί υπολογισμοί,
κατηγοριοποίηση.
*Ιστορική-Περιβαλλοντική-Γεωγραφική:επισκέψεις, σύνδεση
με μυθολογικά γεγονότα, στη Β, και ιστορικά στην Ε.Γνωριμία
με τόπους, επαγγελματίες.
*Κιναισθητική:έκφραση ιδεών, συναισθημάτων,ζωγραφική,κα-
τασκευές,δραματοποίηση.

Συμπεράσματα-Αξιολόγηση

Από την τελική αξιολόγηση, προέκυψε ότι το πρόγραμμα
προκάλεσε ευχάριστη και ενδιαφέρουσα μαθησιακή
ατμόσφαιρα. Οι μαθητές , συνεργάστηκαν,σχολίασαν, διαφώ-
νησαν,υποχώρησαν,συνέθεσαν….μια και ένας από τους
στόχους του σχολείου είναι και η ανάπτυξη της
διαπροσωπικής νοημοσύνης.

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ:
Στο Δρόμωνα της Ε΄:

Αφαλωνιάτη Χαρά
Βλάχου Δήμητρα
Γκιοκλάι Κλαούντια
Δαλά Μαρία
Λιαπίδης Απόστολος Υπεύθυνη Δασκάλα
Μουτζούρη Μαρία
Μπεζάνη Τζέξι                              Λυμπέρη Γεωργία
Παλαιολόγος Χαράλαμπος
Πανταζοπούλου Ήλια
Σαλεσιώτη Πέγκυ
Σερέτης Γιώργος
Σίμου Λουκία
Σταματέλλη Ελβίρα
Σφαμιδάκης Κίμων
Τσαγκαρλιώτη Άσπα
Τσιμναδής Θωμάς
Χαϊντάρι Ελιντόνα
Χατζησεβαστός Γιώργος



Στην Τριήρη της Β΄:

 Ακριώτου Στρατούλα
 Αλμπραχίμι Αριστοτέλης
 Αναστασίου Χαράλαμπος
 Βαγγελάκη Μαριάνθη
 Βογιατζής Μιχ.-Θεόδ.
 Βογιατζής Παναγιώτης
 Γόμος Παναγιώτης Υπεύθυνη Δασκάλα
 Ιατρού Αθηνά
 Κάσσου Μαρία             Κατερίνα Τριανταφύλλου
 Κιουλάφας Γεώργιος
 Μαλάνου Ελεάννα
 Μαυρίκου Ευστρατία
 Μισαηλίδης Γεώργιος
 Ντερβισάι Άρτεμις
 Παλαιολόγος Σωτ.-Δίας
 Πηλίνης Αχιλλέας
 Τζαρράρ Σάντι
 Χαϊντάρι Εριόλα
 Χατζάκης Αθανάσιος
 Χατζόπουλος Ευστράτιος
 Χτενέλλη Ισμήνη
 Ψαρρού Ιωάννα



Θεατρικό παιχνίδι .
Παραλία-Θάλασσα.



Ενημερωνόμαστε από το λιμενικό για τη
θαλάσσια ρύπανση.



Ψαρεύουμε  στη μαρίνα.



Μαθαίνουμε για τον Ν. Καββαδία.

Εκθέτουμε τα έργα
μας.
























