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Υποθέματα-Διαστάσεις-Όψεις του 
θέματος 
• Μόλυνση υδάτινου περιβάλλοντος 
• Σχέση νερού με φυτά, ζώα και ανθρώπους 
• Αξία του νερού στη ζωή μας 
• Η σημασία των πέτρινων γεφυριών στη ζωή των 

ανθρώπων 
• Υδατογέφυρα Μόριας-Γεφύρι Κόβιλης 

 



Στόχοι του προγράμματος 

• Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση 
• Να αντιληφθούν την αξία του νερού στη ζωή μας 
• Να αντιληφθούν την αξία των γεφυριών 
• Να γνωρίσουν δύο απ΄τα γεφύρια του τόπου 

τους, την υδατογέφυρα Μόριας και το γεφύρι 
Κόβιλης στην Αγιάσσο 
 
 
 



Μεθοδολογία Υλοποίησης 
• Επίσκεψη και μελέτη στην Υδατογέφυρα Μόριας 

και στο Γεφύρι Κόβιλης στην Αγιάσσο 
• Έρευνα στο διαδίκτυο 
• Παρακολούθηση video για τη σημασία του νερού 
• Παρακολούθηση video για τα παραδοσιακά γεφύρια 

σε αντιδιαστολή με τις σύγχρονες γέφυρες 
• Δημιουργία κολάζ  με τα πετρογέφυρα 
• Ζωγραφική 
• Φύλλα εργασίας 
• Μύθοι, θρύλοι, τραγούδια 

 



Συνεργασία με άλλους φορείς 

• ΚΠΕ Μακρινίτσας: Συμμετοχή στο Εθνικό 
Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Π.Ε «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» 

• ΚΠΕ Ευεργέτουλα 
• Ξεναγός από το αρχαιολογικό μουσείο 

Μυτιλήνης 



Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα 
σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 
αντικειμένων 
• Γλώσσα 
• Μελέτη περιβάλλοντος 
• Αισθητική Αγωγή 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος 
• 1ος μήνας 

Αρχικά, οι μαθητές μέσα από την παρακολούθηση 
video  αντίληφθηκαν την αξία που έχει το νερό 
τόσο για τους ανθρώπους (ύδρευση, άρδευση), όσο 
για τα ζώα και τα φυτά. Έπειτα, έγινε συζήτηση 
για την αλόγιστη χρήση του απ΄τους ανθρώπους 
και για τις συνέπειες που θα έχει αυτό στο μέλλον. 
Οι μαθητές προβληματίστηκαν και σκέφτηκαν 
τρόπους εξοικονόμησής του. Στη συνέχεια, 
εργάστηκαν σε ομάδες και απεικόνισαν στο χαρτί 
αυτά που σκέφτηκαν. 





• 2ος μήνας 
Στη συνέχεια, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την 
έννοια του κύκλου του νερού. Εργάστηκαν ομαδικά, 
αναζήτησαν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες και 
ζωγράφισαν τον κύκλο του νερού.  



Επίσης, έφτιαξαν τροφικές αλυσίδες του υδάτινου 
οικοσυστήματος και αφού παρακολούθησαν video για 
τη μόλυνση των υδάτων χωρίστηκαν σε ομάδες και 
ζωγράφισαν ένα υδάτινο περιβάλλον μολυσμένο και 
ένα καθαρό. 





• 3ος μήνας 
 
Οι μαθητές αφού εμπέδωσαν τη σημασία του νερού 
στη ζωή των ανθρώπων, μετά από συζήτηση 
αντιλήφθηκαν ότι αυτό πολλές φορές προκαλούσε 
προβλήματα στην επικοινωνία τους. Γι’ αυτό το λόγο 
οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν τα γεφύρια. Οι 
μαθητές είδαν σε παρουσίαση powerpoint γεφύρια απ’ 
όλη την Ελλάδα, μιλήσαμε για τα είδη τους (μονότοξα, 
δίτοξα, υδατογέφυρες κλπ), για τον τρόπο κατασκευής 
τους και για την πορεία τους μέσα στο χρόνο. 







• 4ος μήνας 
Έπειτα, μιλήσαμε για το γεφύρι της Πλάκας και 
πραγματοποιήθηκε σκυταλοδρομία ζωγραφικής του 
συγκεκριμένου γεφυριού. 





Τον ίδιο μήνα επισκεφτήκαμε και τον παραδοσιακό 
οικισμό της Αγιάσσου και το γεφύρι Κόβιλης που 
βρίσκεται εκεί. Πριν απ’ την επίσκεψή μας οι μαθητές 
είχαν βρει πληροφορίες γι ‘ αυτό στο διαδίκτυο. 





• 5ος μήνας 
Τον τελευταίο μήνα του προγράμματός μας 
ασχοληθήκαμε με την Υδατογέφυρα της Μόριας. Οι 
μαθητές βρήκαν πληροφορίες γι’ αυτήν στο διαδίκτυο 
και τη ζωγράφισαν. 



Τέλος, επισκεφτήκαμε την Υδατογέφυρα Μόριας όπου 
μας μίλησε ξεναγός απ’ το αρχαιολογικό μουσείο 
Μυτιλήνης. 



Απολογισμός 
Για την υλοποίηση της εργασίας μας οι μαθητές 
εργάστηκαν με τη βοήθεια των δασκάλων τους. 
Μελέτησαν το υλικό για το νερό και για τα γεφύρια 
γενικά, το οποίο τους δόθηκε προς μελέτη και 
συζήτηση στην τάξη, έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο, 
από το εργαστήριο πληροφορικής, με την επίβλεψη 
των δασκάλων τους, βρήκαν πληροφορίες για το νερό, 
για τα γεφύρια, για τους λόγους και τον τρόπο που 
κατασκευάστηκαν. Μαζί επισκέφθηκαν το γεφύρι της 
Κόβιλης και την Υδατογέφυρα Μόριας για να δουν από 
κοντά αυτά που μελέτησαν στη θεωρία. Τα παιδιά 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον 
αρχικό προγραμματισμό. 
 


