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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
1. Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού στην     

καθημερινή μας ζωή. 
2. Να μάθουν για τον κύκλο του νερού. 
3. Να μάθουν για τις μορφές του νερού. 
4. Μορφολογία περιοχής. 
5. Να πειραματιστούν. 
6. Να συλλέξουν πληροφορίες. 
7. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να μάθουν τον 

ορισμό των λέξεων νερό, ύδωρ, ύδρευση. 
8. Να παράγουν γραπτό λόγο. 
9. Να ζωγραφίσουν και να φτιάξουν κολάζ. 
10. Ιστορία του τόπου. 
11. Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος. 
12. Να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά το νερό. 
13. Να εξασκηθούν σε τεχνικές όπως φωτογράφηση, 
        μέτρηση νερού κ.ά.. 
14. Να πληροφορηθούν για την προέλευση του νερού με 

το οποίο υδρεύεται η πόλη τους. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΑΤΟΜΑ 
 

 Δήμος 
 Τ.Ο.Ε.Β. 
 ΔΕΥΑΑΑΛ 
  Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
  Υπεύθυνος περιβαλλοντικής Ημαθίας 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
  Δημιουργία ομάδων 
  Δημιουργία ερωτηματολογίου 
  Συνεντεύξεις 
  Επίσκεψη στο Τ.Ο.Ε.Β. Αλεξάνδρειας 
  Επίσκεψη στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. Αλεξάνδρειας 
  Κ.Π.Ε. Νάουσας 
 Επίσκεψη στο Δέλτα του Λουδία 

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 Μέθοδος Project 
 Μαθητοκεντρική 



 Ομαδοσυνεργατική 
 Διαθεματική 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 Συλλογή και οργάνωση υλικού 
 Καταγραφή πληροφοριών 
 Συνεντεύξεις 

 
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
 Πληροφορίες από το Ιnternet 
 Βιβλία 
 Εγκυκλοπαίδειες 
 Φωτογραφίες 
 Μπλοκ – μπογιές 
 Εφημερίδες – Περιοδικά 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 
     Κάθε χρόνο η Στ’ τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου επεξεργάζεται 
ένα περιβαλλοντικό θέμα εκτενώς και συγχρόνως πραγματοποιεί 
εκπαιδευτικές βιωματικές εκδρομές. Έτσι και εμείς φέτος, ως 
τελειόφοιτοι, ασχοληθήκαμε με το νερό που αποτελεί πηγή ζωής. 
     Αρχικά πληροφορηθήκαμε για το νερό της περιοχή μας, μαζέψαμε 
φωτογραφικό υλικό και λύσαμε μεταξύ μας κάποιες απορίες με τη 
βοήθεια πάντα των δασκάλων μας. Επειδή όμως κανένας δεν τα ξέρει 
όλα, επισκεφτήκαμε υδροβιότοπους στους οποίους ζουν διάφοροι 
μικροοργανισμοί και τους εξετάσαμε. 
     Η πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή που πραγματοποιήσαμε στα 
πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ήταν στο 
Τ.Ο.Ε.Β Αλεξάνδρειας.  Αφού  βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες, 
ήμασταν έτοιμοι για  ξενάγηση στο χώρο. Μπαίνοντας στην κεντρική 
αίθουσα, συναντήσαμε δύο υπαλλήλους του οργανισμού οι οποίοι μας 
είπαν λίγα λόγια για την  άρδευση στα χωράφια και το πότισμα με 
καρούλι. Αργότερα μας έδωσαν κάποια φυλλάδια που έδειχναν πως 
φτάνει το νερό στα χωράφια μέσω των καναλέτων. Τέλος, οι υπάλληλοι  
έλυσαν  αρκετές απορίες μας σχετικές με το πότισμα και τις 
καλλιέργειες, αφήνοντάς μας ικανοποιημένους από την επίσκεψη.  Ήταν 
μια ξεχωριστή εμπειρία και μας έδωσε κάποιες σημαντικές πληροφορίες 
που πιθανόν να μας είναι χρήσιμες αργότερα. 
 



 
 
 
 

 



 
 
     Η επόμενη εκδρομή  ήταν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Νάουσας. 
Εκεί ενημερωθήκαμε για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής και 
την καθαριότητα του νερού στο πάρκο του Αγίου Νικολάου. Δόθηκαν οι 
πρώτες πληροφορίες από τους ειδικούς  και  οι ίδιοι αμέσως μετά μας 
συνόδευσαν στο άγριο και συνάμα όμορφο τοπίο του βουνού. Το βιβλίο 
που μας δώρισαν αποδείχθηκε θησαυρός καθώς περιείχε δραστηριότητες 
σχετικές με τη φύση και καταφέραμε έτσι να τη χαρούμε παίζοντας. Στο 
τέλος, αφού μετρήσαμε την θερμοκρασία του νερού, μείναμε  ελεύθεροι 
στο χώρο.  
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



     Ασχοληθήκαμε και με την καθαριότητα στις εκβολές του Λουδία 
ποταμού. Συναντηθήκαμε με την Ε’ τάξη του Λουτρού και την Δ’, Ε’, 
και Στ’ του Κλειδιού. Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε με 
τηλεσκόπια και κιάλια την πανίδα. Αργότερα με γάντια και σακούλες  
καθαρίσαμε εξονυχιστικά το μέρος. Ο τόπος εκεί ήταν πολύ βρώμικος 
γιατί οι άνθρωποι ψαρεύοντας στο Δέλτα των τριών ποταμών πετάνε ό, τι 
τους είναι άχρηστο. Καθαρίσαμε ό,τι μπορέσαμε και μαζέψαμε πολλές  
σακούλες με σκουπίδια. Τέλος μας μοίρασαν ένα αναμνηστικό και μια 
κάρτα. Τις σακούλες τις μάζεψε ο Δήμος Αλεξάνδρειας λίγο αργότερα. 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
     Οι τελευταίες δύο εκδρομές ήταν στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ.ΑΛ και 
στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της επιχείρησης. Εκεί ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ.  μας μίλησε για το βιολογικό καθαρισμό της 
Αλεξάνδρειας. Αφού  μας ξενάγησε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ.ΑΛ, 
επισκεφτήκαμε και το χώρο του βιολογικού καθαρισμού.  Με γάντια και 
μάσκες προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα μικρόβια. Μάθαμε ακόμη πως 
καθαρίζεται το νερό από τα λύματα. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η επαφή αυτή με το νερό ήταν όχι μόνο 
πρωτότυπη αλλά και ιδιαίτερα σημαντική επειδή δραστηριοποιηθήκαμε 
έντονα και το ευχαριστηθήκαμε από την καρδιά μας.       

 
Περισσότερο φωτογραφικό υλικό και φωτογραφίες μπορείτε να 

δείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας : http://5dim-
alexandr.ima.sch.gr/ και στην ιστοσελίδα του κ. Αρβανιτίδη Θεόδωρου : 
http://users.sch.gr/theoarvani/  
 

 
 Ευχαριστούμε : 

 Το Διευθυντή του Σχολείου μας κ. Δαλαμήτρο Θεόδωρο. 
 Το Δάσκαλο της Ε΄ τάξης κ. Σπυριδωνίδη Αντώνη. 
 Το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου. 
 Τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής κ. Κουρουζίδη Θεοχάρη. 
 Τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας και κυρίως τους μαθητές 

μας, των Ε΄ & Στ΄ τάξεων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.              


