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Δκπαιδεςηικό ππόγπαμμα :

«Με πςξίδα ηιρ μνήμερ ηηρ γηρ: γνωπιμία με 

ηο γεωθςζικό πεπιβάλλον ηηρ Καλύμνος».



Η επιλογι του κζματοσ
 Πιεηνςεθηθή επηινγή από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.

 Κίλεηξν ε γλσξηκία κε ηελ πνηθηιία ησλ γεσηόπσλ  ηνπ 
λεζηνύ.

 Τόλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο :

Έρεηε επηζθεθζεί ηα θνληηλά ζην ζρνιείν ζπήιαηα

ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θαη Δπηά Παξζέλσλ;

Υπάξρεη ζηελ Κάιπκλν εθαίζηεην; 

Υπάξρεη αθόκε ε πεγή πνπ αλαβιύδεη δεζηό λεξό ζηα Θέξκα   

Καιύκλνπ;

Έρεη ε Κάιπκλνο εθαηζηεηαθά πεηξώκαηα;

Έρεηε επηζθεθζεί αλαξξηρεηηθό πεδίν;







Η Κάλυμνοσ

• Η Κάιπκλνο αλήθεη ζηα Γσδεθάλεζα θαη έρεη ζπλνιηθή 

έθηαζε 110 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Τν λεζί θαιύπηεηαη 

θπξίσο από αλζξαθηθά πεηξώκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

γεσηεθηνληθή δώλε ηεο Τξίπνιεο. Λόγσ ησλ αλζξαθηθώλ 

πεηξσκάησλ ε Κάιπκλνο δηαζέηεη ζεκαληηθό αξηζκό 

ζπειαίσλ. 

• Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 1-6  αλαθέξνληαη ζηνλ Άηιαληα 

Γεσινγηθώλ Μλεκείσλ ηνπ Αηγαίνπ (2002). 

• Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 7-10 έρνπλ  μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Κάιπκλν. 







Χάρτθσ Καλφμνου  με

τισ κζςεισ
γεωλογικϊν μνθμείων



1.Σπιλαιο Κεφάλασ

• Τν ζπήιαην έρεη 6 ζαιάκνπο, 
κε κεγαιύηεξν ηνλ θεληξηθό 
πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 
κε δηαδξόκνπο θαη ζηνέο. 

• Ο δηάδξνκνο επίζθεςεο έρεη 
κήθνο γύξσ ζηα 200 κέηξα. Τν 
ζπήιαην ζηνιίδεηαη κε θνιόλεο 
θαη παξαπεηάζκαηα (ηνίρνη) 
ζηαιαθηηηώλ. 

• Σην θέληξν ηνπ κεγάινπ 
ζαιάκνπ έλαο σξαηόηαηνο 
ζηαιαγκίηεο έδσζε ζηνπο 
πξώηνπο επηζθέπηεο ηελ 
εληύπσζε πσο ήηαλ άγαικα 
ηνπ Γία θαζηζκέλνπ ζε ζξόλν, 
γη’ απηό ην είπαλ θαη ζπήιαην 
ηνπ Γηόο.



2.Κολονόςτθλο

• Τν ζπήιαην βξίζθεηαη θνληά 
ζην ρσξηό Δκπνξεηό, ζηε 
δπζπξόζηηε ηνπνζεζία 
Πηζαξίζηα. 

• Απνηειείηαη από έλα 
ζηελόκαθξν ζάιακν κήθνπο 
πεξίπνπ 100 κέηξσλ 
δηαθνζκεκέλν κε δπν ζεηξέο 
από κεγάινπο ζηαιαγκίηεο 
ζε όιν ην κήθνο.

• Ολνκάζηεθε Κνινλόζηειν 
γηα ηηο ππεξκεγέζεηο  
ζηαιαθηηηηθέο θνιώλεο. 
Γπζηπρώο έρεη πάζεη 
κεγάιεο θαηαζηξνθέο  από 
δπλακίηεο.



3.Σπιλαιο Επτά Παρκζνων

• Τν ζπήιαην βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή Φιαζθάο.               

Η είζνδνο ηνπ είλαη 

επηβιεηηθή, ππάξρνπλ ίρλε 

αηζάιεο θαη ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ππάξρεη λεξό.

• Πηζαλό λα ήηαλ ηόπνο 

ιαηξεπηηθόο ζηελ 

αξραηόηεηα, όπσο δειώλεη 

θαη ε άιιε ηνπ νλνκαζία: 

«άληξν ησλ λπκθώλ». 



4.Κζρασ Τελζντου
• Τν λεζί ηεο Τειέλδνπ απνθόπεθε 

από ην λεζί ηεο Καιύκλνπ θαηά 

ηνλ 6ν κ.Φ. αηώλα κεηά από 

ηζρπξό ζεηζκό πνπ έπιεμε ηελ 

πεξηνρή θαη πξνθάιεζε ηε βύζηζε 

ηνπ αξραίνπ νηθηζκνύ πνπ ζήκεξα 

δηαθξίλεηαη ζην ζαιάζζην ρώξν 

ηνπ θαλαιηνύ ηεο Τειέληνπ. Τν 

ζέακα πνπ πξνθαιεί ε Τέιελδνο 

από ηνλ νηθηζκό Μπξηηέο είλαη 

επηβιεηηθό θαζώο ην κεγάιν 

ηεθηνληθό ξήγκα ζηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ λεζηνύ έρεη 

πξνθαιέζεη ηελ αλύςσζε ησλ 

αζβεζηνιίζσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ηεο απόθξεκλεο βνπλνπιαγηάο.



5.Μονοπάτι Ξι

• Από ην λεζί ηεο 
Καιύκλνπ νη θαζεγεηέο 
Κuss θαη Storch
αλέθεξαλ ην 1978 κηα 
παλίδα  απνιηζσκέλσλ 
ζειαζηηθώλ πξνεξρόκελε 
από ηελ πεξηνρή Ξη, ζην 
κνλνπάηη Πόζηαο πξνο 
Βαζύ. Βννεηδή  θαη 
κηθξνζειαζηηθά ειηθίαο 
Πιεηζηνθαίλνπ απνηεινύλ 
ηελ παλίδα ηεο Καιύκλνπ.



6.Σπιλαιο Σκαλίων
• Τν βαξαζξώδεο ζπήιαην 

ησλ Σθαιίσλ βξίζθεηαη 

θνληά ζην ρσξηό Σθάιηα.

• Η θύξηα αίζνπζα ηνπ 

ζπειαίνπ πνπ θαηαθιύδεηαη 

από ινθνεηδείο θαη 

ιακπαδνεηδείο ζηαιαγκίηεο.

• Έλαο παλύςεινο 

παλέκνξθνο ιακπαδσηόο 

ζηαιαγκίηεο κνηάδεη κε 

θαηάξηη θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθόο ηνπ 

ζπειαίνπ.



7.Αναρριχθτικό πεδίο Grande Grotta

• Η γεσκνξθνινγία ηεο  
Καιύκλνπ κε ην έληνλν 
θαηαθόξπθν αλάγιπθν, 
ζπλέβαιιε, ώζηε λα είλαη έλαο 
από ηνπο πην γλσζηνύο 
αλαξξηρεηηθνύο πξννξηζκνύο 
παγθόζκηα.

• Όπσο ηνλίδεη θαη ν έκπεηξνο 
αλαξξηρεηήο θαη νδεγόο 
βνπλνύ, Άξεο Θενδσξόπνπινο: 
«Η αλαξξίρεζε απνηειεί πεγή 
αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ 
Κάιπκλν θαη αλεθηίκεηε 
θπζηθή θιεξνλνκηά γηα ηελ 
Διιάδα ζπλνιηθά θαη πξέπεη λα 
νξγαλσζεί θαη λα πξνζηαηεπηεί 
πιένλ επηζήκσο»



8.Ιαματικζσ πθγζσ Θερμϊν Καλφμνου

• Η ζεξκνπεγή   απνηειεί κηα 
παξάθηηα θπζηθή αλάβιπζε. 

• Τν ηακαηηθό ζεξκνκεηαιιηθό 
λεξό έρεη ζαιάζζηα 
πξνέιεπζε, θπθινθνξεί κέζα 
ζηα ξήγκαηα ησλ 
αζβεζηνιηζηθώλ 
πεηξσκάησλ, θαηεβαίλεη ζε 
βαζύηεξα ζηξώκαηα, όπνπ 
εμαηηίαο ηνπ γεσζεξκηθνύ 
πεδίνπ ηεο πεξηνρήο 
ζεξκαίλεηαη,  γίλεηαη 
«ειαθξόηεξν» θαη αλεβαίλεη 
ζηελ επηθάλεηα.



9.Δολίνθ ςτο Βυηωτό

• Η δνιίλε ζηελ πεξηνρή  ηνπ 
θνιπίζθνπ Βπδσηνύ είλαη  
γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο 
θνηιώκαηνο ζε ζρήκα  
ειιεηπηηθήο  ιεθάλεο θαη 
αλήθεη ζηηο θαξζηηθέο 
κνξθέο. 

• Οη δνιίλεο ζρεκαηίδνληαη  
ζπρλά ζε αζβεζηνιηζηθά 
πεηξώκαηα εμαηηίαο ηεο 
θαηάξξεπζεο ηεο νξνθήο 
ππνγείσλ  ή ηεο δηάβξσζεο 
από όκβξηα ύδαηα.



10.Ηφαιςτειακοί τόφοι

• Σηελ θνηιάδα ηνπ Βαζέσο –

Σηεκεληώλ ζα 

ζπλαληήζνπκε 

εθαηζηεηαθνύο ηόθνπο  

δειαδή ηα πιηθά  ίρλε κηαο 

κεγάιεο εθαηζηεηαθήο 

έθξεμεο, πνπ έγηλε πξηλ από 

120.000 ρξόληα κεηαμύ ηεο 

Κσ θαη ηεο Νηζύξνπ. 



«Με πςξίδα ηιρ μνήμερ ηηρ γηρ: γνωπιμία με ηο γεωθςζικό 

πεπιβάλλον ηηρ Καλύμνος»:

• Ο   βαζηθόο ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε 

γλσξηκία κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ καο 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζηα γεσινγηθά κλεκεία ηνπ.

• Η γεσινγηθή εμέιημε πξνίθηζε ην λεζί κε αξθεηνύο  

γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο, απνηεινύλ ηε γεσινγηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνύ καο.

• Οη   γεώηνπνη, όπσο ζπήιαηα, ζεξκέο πεγέο, αλαξξηρεηηθά 

πεδία, ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θπζηθνύο  θαη πνιηηηζκηθνύο 

πόξνπο ηεο πεξηνρήο καο ελώ κε ήπηα θαη βηώζηκε δηαρείξηζε 

ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ θαη αμηόινγν νηθνλνκηθό 

πόξν.

• Σπκκεηνρέο : 35 καζεηέο & καζήηξηεο θαζώο θαη 3 θαζεγεηέο



Παηδαγσγηθνί ζηόρνη

• Να  πιεξνθνξεζνύλ γηα ηελ γεσινγηθή  εμέιημε ησλ λεζηώλ 
ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Καιύκλνπ.

• Να απνθηήζνπλ γλώζεηο γηα ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο 
νπνίνπο δεκηνπξγεί ε θύζε ην αλάγιπθν ηεο θαη λα γλσξίζνπλ  
ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ λεζηνύ θαζώο θαη 
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ.

• Να γλσξίζνπλ  ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ γεσινγηθώλ 
κλεκείσλ ηνπ λεζηνύ.

• Να λνηώζνπλ ραξά, ζπγθίλεζε από ηελ επίζθεςε ζε 
γεσηόπνπο ηνπ λεζηνύ θαη  λα αηζζαλζνύλ ηελ αλάγθε 
πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο  ηνπ ηόπνπ ηνπο 

• Να επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  
θαη λα πξνηείλνπλ  ηδέεο γηα ηελ αλάδεημε, δηαρείξηζε θαη 
πξνζηαζία  ησλ ηνπηθώλ γεσινγηθώλ κλεκείσλ.



Μεζνδνινγία πινπνίεζεο

• Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, αθνινπζήζακε απηό πνπ  

νλνκάδεηαη ζπρλά «νκαδνζπλεξγαηηθή» κέζνδνο.

• νη καζεηέο  ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη επέιεμαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζρεηηθά κε ηα 

ππνζέκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί ζηηο αξρηθέο  ζπλαληήζεηο

όπσο: α) γεσινγηθή εμέιημε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο 

Καιύκλνπ, β)  νξζέο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ εδάθνπο, γ) ζεηζκηθόηεηα θαη αλάγιπθν,    δ) ηύπνη 

γεσηόπσλ, ε)ζπήιαηα ηεο Καιύκλνπ, ζη)ελαιιαθηηθόο 

ηνπξηζκόο θαη γεσπνηθηιόηεηα, δ) ζεξκέο πεγέο ηεο Καιύκλνπ

• Γεκηνπξγίεο καζεηώλ: θείκελα, παξνπζηάζεηο, δσγξαθηέο , 

ηαηλία.



Συνεργαςία με φορείσ 

• ΚΠΕ Ανωγείων: Συμμετοχι ςτο Δίκτυο 
«Ψθλαφϊντασ τθ μνιμθ τθσ γθσ μζςα από τθ 
γεωποικιλότθτα, τα Γεωπάρκα και τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ».

• 4θ Εφορεία Βυηαντινϊν αρχαιοτιτων- κφριοσ 
Μιχάλθσ Κουτελλάσ

• Μνπζείν θπζηθήο ηζηνξίαο Κξήηεο- θύξηνο 

Φαξάιακπνο Φαζνπιάο



Τξόπνη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ

• Έθδνζε εκεξνινγίνπ  κε  ζέκα ηα γεσινγηθά 

κλεκεία   ηεο Καιύκλνπ.

• Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθήο ηαηλίαο ζρεηηθήο κε ηα 

γεσινγηθά κλεκεία ηνπ ηόπνπ καο 

( πξνβνιή 19-4 -2018 ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ)

• Πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο  ζε ηνπηθά κέζα   

( ηζηνζειίδεο θαη ηειεόξαζε)

• Οκηιία ηνπ Γξ. Φαξάιακπνπ Φαζνπιά, ζην 

Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.



Επίςκεψθ ςτο  ςπιλαιο των Επτά Παρκζνων, με ςυνοδεία του 
Μιχάλθ Κουτελλά



Επίςκεψθ ςτο  ςπιλαιο τθσ Αγίασ Βαρβάρασ



Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Αλσγείσλ Κξήηεο



Με πυξίδα τισ μνήμεσ τησ γησ:
γνωριμία με το γεωφυςικό περιβάλλον τησ Καλύμνου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νικηφόρειου 1ου Γυμνάςιου Καλφμνου 

ςε ςυνεργαςία με το 

Μουςείο Φυςικήσ Ιςτορίασ του Πανεπιςτημίου Κρήτησ

28-30 Απριλίου 2018, Κάλυμνοσ

Ομιλίεσ και πραγματοποίηςη ενδοςχολικών και εξωςχολικών δράςεων για τουσ μαθητζσ

Ανοικτή Ομιλία με θζμα:  το Γεωτεκτονικό πλαίςιο και οι 
φυςικοί κίνδυνοι ςτο νότιο Αιγαίο. 

Ομιλητήσ: Ο Δρ. Γεωλόγοσ Χαράλαμποσ Φαςουλάσ,

υπεφθυνοσ του τμήματοσ Γεωποικιλότητασ Μ.Φ.Ι.Κ

Πνευματικό Κζντρο, Κυριακή 29 Απριλίου ςτισ 8μ.μ

ΜΕ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ:



Δραςτθριότθτεσ με οδθγό τον κφριο Χ. Φαςουλά



Γξαζηεξηόηεηεο κε νδεγό ηνλ θύξην Φ. Φαζνπιά

• Τν Σάββαην 28/4 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδξνκή κε 30 καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο ζε δηάθνξεο γεσινγηθέο ζέζεηο ηνπ λεζηνύ όπνπ έγηλε 

παξαηήξεζε, απνηύπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ γεσινγηθώλ θαη θπζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ.

• Τελ Κπξηαθή ζηηο 29/4 ζπδήηεζαλ θαη θαηαλόεζαλ ηνλ ηξόπν θαηαγξαθήο 

θαη κειέηεο ηεο Γεσπνηθηιόηεηαο θαη ηαμηλόκεζαλ ηα γεσινγηθά κλεκεία 

πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. 

• Τν βξάδπ  ηεο ίδηαο κέξαο ν θνο Φαζνπιάο πξαγκαηνπνίεζε ζηελ  αίζνπζα 

ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ, αλνηθηή νκηιία πξνο ην επξύ θνηλό ηεο 

Καιύκλνπ κε ζέκα: «Τν Γεσηεθηνληθό πιαίζην θαη νη θπζηθνί θίλδπλνη ζην 

λόηην Αηγαίν- δπλαηόηεηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο». 

• Τελ Γεπηέξα 30/4 ν θνο Φαζνπιάο πξαγκαηνπνίεζε δπν δηαιέμεηο ζηνπο 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ Νηθεθνξείνπ Γπκλαζίνπ κε ζέκα «Φπζηθνί 

Κίλδπλνη: κπνξνύκε λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε;», 



Γξαζηεξηόηεηεο κε νδεγό ηνλ θύξην Φ. Φαζνπιά











Οκηιίεο ζην 1ν Γπκλάζην









Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!


