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      Ένα πρόγραμμα etwinning
Με το νερό επιβιώνουμε και 
ευημερούμε.
Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. 
Πρέπει να μάθουμε να το εκτιμούμε, 
να το προστατεύουμε και να 
διατηρούμε αυτό που υπάρχει.
Το πρόγραμμα αυτό είναι 
αφιερωμένο στο νερό και τη σημασία 
του στη ζωή μας ως ένα από τα 
βασικά συστατικά της .

With water we thrive. 
Without water, there is no 
life. We must learn to value, 
conserve and take care of 
the water we have.
This project celebrates 
water and its importance in 
our lives as one of the prime 
elements responsible for life 
on earth.



Δημιουργήσαμε 
ιστορίες και 
κόμικ για το νερό

Παίξαμε          
παιχνίδια και κουίζ

Μιλήσαμε με τους φίλους μας από 
τα υπόλοιπα σχολεία  στην Αθήνα, 

στη Γαλάτιστα, στην Τήνο, στην 
Αγγλία, στη Γαλλία, στη Μολδαβία 

και στην Ισπανία.

Φτιάξαμε 
στείλαμε και 
πήραμε κάρτες 
για τα 
Χριστούγεννα 



Ζωγραφίσαμε και 
ψηφίσαμε το καλύτερο 
λογότυπο 

Διαβάσαμε βιβλία και 
μάθαμε πολλά για το 
νερό

Φτιάξαμε αφίσες με 
θέμα την 
εξοικονόμηση νερού

Βρήκαμε ποιήματα  
φράσεις ,αινίγματα 
για το νερό



        Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ευρώπη



      Συμμετέχοντα σχολεία

      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
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Γνωριστήκαμε γράφοντας σε ένα μεγάλο “τοίχο” για τα 
χόμπη μας και τα ενδιαφέροντά μας. 





Και συνεχίσαμε παρουσιάζοντας τις πόλεις που μένουμε







και τα σχολεια μας……..μέσα και έξω









Στη διάρκεια του προγράμματος τα λέγαμε μεταξύ μας με τηλεδιασκέψεις
(τις οποίες χαρήκαμε ιδιαίτερα…)



Παράλληλα αρχίσαμε να ζωγραφίζουμε για το λογότυπο του έργου.Οι ζωγραφιές 
μας ήταν φανταστικές...και οι δικές μας και των άλλων σχολείων





Η ψηφοφορία που έγινε ανέδειξε νικητή μία ζωγραφιά από το σχολείο της Τήνου 
που έγινε το λογότυπο του προγράμματός μας.



 Γιορτάσαμε με τους καινούριους μας φιλους όλες τις κοινές μας γιορτές .
Τα Χριστούγεννα φτιάξαμε κάρτες και ανταλλάξαμε ευχές.





Ταυτόχρονα όμως μαθαίναμε για 
τον κύκλο του νερού,παίζαμε on 
line παιχνίδια,τραγουδούσαμε 
και φτιαχναμε αφίσες που 
κρεμάσαμε στους τοίχους του 
σχολείου για να μάθουν και οι 
άλλοι συμμαθητές μας να 
σέβονται και να μην σπαταλάνε 
το νερό.















Στη διάρκεια του προγράμματος μας επισκέφθηκε και μας μίλησε για τους 
ωκεανούς και το οικοσύστημά τους ο Ζωολόγος και Ωκεανολόγος Δρ.
Σκουφάς Γ.Μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή κάτω από το 
νερό και ήταν μία έμπνευση για τις ιστορίες που δημιουργήσαμε.



Συγχρόνως όμως μαθαίναμε για το νερό και 
ετοιμάζαμε τις ιστορίες.Στην αρχή διαβάσαμε το 
“Μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου”,όπου μάθαμε 
για τις μορφές του νερού,πού το βρίσκουμε και 
πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή.Μιλήσαμε για τον 
κύκλο του νερού,το θαλασσινό και γλυκό νερό,το 
νερό που πετάμε αλλά και πως καθαρίζουμε το 
βρώμικο νερό.
Μάθαμε ακόμα για τους δύσκολους ρύπους 
αλλά και την αποστολή μας που είναι να ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας και να γίνουμε οι προστάτες του.



Σειρά τώρα είχε η ιστορία μας. Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα παιδιών 
με δυνάμεις υπερφυσικές που σκοπό θα είχαν την προστασία του νερού. Κάθε 
σχολείο διάλεξε έναν ήρωα.Εμείς διαλέξαμε την Corallie ένα κορίτσι που μπορούσε 
να μεταμορφωθεί σε γοργόνα και να βοηθήσει όλα τα πλάσματα της θάλασσας.



Αλλά και τον Braiden,ένα αγόρι που μπορούσε να κολυμπήσει κάτω από την 
θάλασσα και να βοηθήσει όσους τον χρειάζονται.



Τα άλλα σχολεία διάλεξαν τους ήρωές τους και όλοι μαζί γίναμε μία φανταστική 
μπλε ομάδα  THE FANTASTIC BLUE με σκοπό την προστασία του νερού.





Συγχρόνως όμως επιλέξαμε να ασχοληθούμε με έναν από τους 17 
στόχους που έχουν θέσει τα Ηνωμένα ‘Εθνη για το 2030 και έχουν 
σχέση με το νερό.Το σχολείο μας επέλεξε τη ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.



Οι στόχοι που επέλεξαν τα άλλα σχολεία ήταν ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
   ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ     ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ



Ξεκινήσαμε τελικά να γράφουμε τις ιστορίες ,παίρνοντας ιδέες από πραγματικά 
γεγονότα που είχαν σχέση με θαλάσσια ζώα που ζουν στην Ελλάδα.Η πρώτη 
ιστορία μας διηγείται την περιπέτεια δύο μικρών δελφινιών που χάνουν το δρόμο 
τους και φτάνουν σε ρηχά νερά ,μη μπορώντας να κολυμπήσουν πίσω.Τη 
σκέφτηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ1 τμήματος με τον τίτλο:”Τα άτακτα 
δελφίνια”.



Μια οικογένεια δελφινιών κολυμπάει στο Αιγαίο και ακολουθεί ένα 
κρουαζιερόπλοιο.Οι άνθρωποι χαίρονται που τους βλέπουν και τα δελφίνια 
παίζουν προσπαθώντας να περάσουν το πλοίο.



Ξαφνικά όμως ακούγεται από μακριά ο ήχος από ένα τζετ σκι και τα δύο μικρότερα 
δελφίνια αποφασίζουν να το ακολουθήσουν ,παρά τις συμβουλές των γονιών τους.



Όταν όμως θέλησαν να γυρίσουν πίσω,ανακάλυψαν ότι είχαν απομακρυνθεί πολύ 
και δεν μπορούσαν να βρουν την οικογένεια τους.Είχαν χαθεί στο απέραντο 
πέλαγος και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να φωνάξουν για βοήθεια .
Ήξεραν ότι ήταν πολύ κοντά στη στεριά γιατί δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν 
εύκολα και συγχρόνως άκουγαν ανθρώπινες φωνές.



Η Corallie από το αρχηγείο της άκουσε τις φωνές των δελφινιών και 
μεταμορφώθηκε σε γοργόνα για να τους βοηθήσει.Ο Braiden έτρεξε και αυτός 
για βοήθεια ειδοποιώντας φυσικά την ομάδα των Fantastic Blue.



Στο μεταξύ σε μια παραλία της Κρήτης οι άνθρωποι είχαν δει δύο δελφινάκια να 
έχουν βγεί πολύ έξω στη στεριά .Οταν ο Braiden και οι Fantastic Blue έφτασαν 
στην παραλία τους είπαν πως να βοηθήσουν τα δελφινάκια να γυρίσουν πίσω στο 
πέλαγος και εκείνοι το έκαναν με πολλή χαρά.



Όλοι μαζί τα κατάφεραν και οδήγησαν με ασφάλεια τα δελφινάκια  πίσω στην 
οικογένειά τους.



Η μικρή μας ιστορία ασχολήθηκε με τα δελφίνια που πολλές φορές εκβράζονται σε 
ακτές σε ολόκληρο τον κόσμο.Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε κάποια 
απάντηση ενώ υπάρχουν πολλές θεωρίες που δικαιολογούν αυτό το γεγονός.Μία 
από αυτές είναι ότι ήχοι  αποπροσανατολίζουν τα δελφίνια με αποτέλεσμα να χάνουν 
τον προσανατολισμό τους και να καταλήγουν σε ακτές.



Η δεύτερη ιστορία μας,με συγγραφείς τα παιδιά του Γ2 τμήματος, είχε 
πρωταγωνιστές τα χελωνάκια caretta-caretta και περιγράφει τον αγώνα για 
επιβίωση που δίνουν.



Η ιστορία ξεκινάει στην Ζάκυνθο όπου ο Braiden και οι φίλοι του είναι σε διακοπές.
Ξαφνικά βλέπουν σε μία παραλία τουρίστες να ετοιμάζονται να κάνουν μπάνιο.Η 
παραλία όμως αυτή είναι γεμάτη αυγά της χελώνας caretta-caretta 



Ο Braiden έτρεξε αμέσως στην παραλία και παρακάλεσε τους τουρίστες να φύγουν 
προσεκτικά για να μην σπάσουν τα αυγά της χελώνας.Ο ι τουρίστες ζήτησαν 
συγγνώμη και άρχισαν να φεύγουν αλλά την ώρα που έφευγαν άκουσαν περίεργους 
ήχους….



Τα χελωνάκια είχαν αρχίσει να σπάνε τα αυγά τους και να τρέχουν όλα μαζί πρός 
την παραλία.Έφυγαν όλοι γρήγορα από την αμμουδιά ,ενώ η Corallie με την Shelly 
που ήταν στη θάλασσα φώναζαν τα χελωνάκια ώστε αυτά να βρουν το δρόμο προς τη 
θάλασσα και να μην χαθούν.



Όταν τα χελωνάκια έφτασαν στη θάλασσα κολύμπησαν προς την Corallie και την 
Shelly οι οποίες τα οδήγησαν σε ένα ασφαλές μέρος μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά 
και να φύγουν σε πιο βαθιά νερά.



Η ιστορία τελειώνει χαρούμενα.Τα χελωνάκια έμειναν σε ασφαλές μέρος και 
υποσχέθηκαν να προσέχουν τους ψαράδες με τα δίχτυα τους αλλά και τα πλαστικά. 
Οι άνθρωποι υποσχέθηκαν να βοηθάνε όλα τα ζώα της θάλασσας και να διατηρούν 
τη θάλασσα καθαρή.



Η θαλάσσια χελώνα caretta caretta είναι 
ένα κινδυνεύον είδος.Κολυμπάει σε όλες 
τις ελληνικές θάλασσες και γεννάει τα 
αυγά της σε παραλίες της χώρας μας.Με 
το σκάσιμο των αυγών τα μικρά χελωνάκια 
βγαίνουν ομαδικά στην επιφάνεια της 
άμμου και κατευθύνονται προς τη  
θάλασσα.Η πορεία τους στη ζωή ξεκινά με 
πολλούς εχθρούς όπως καβούρια, 
γλάρους, ψάρια αλλά και κινδύνους όπως 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις 
παραλίες και στη θάλασσα. Μόνο 1 στα 
1000 χελωνάκια θα επιβιώσει για να 
ενηλικιωθεί!Οι κυριότερες απειλές που 
αντιμετωπίζει στην Ελλάδα είναι η 
οικολογική υποβάθμιση των 
οικοσυστημάτων που τη φιλοξενούν.



Οι ιστορίες μας αποτέλεσαν μέρος ενός βιβλίου με ιστορίες από όλα τα 
σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.






