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Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, στο πλαίσιο
του έργου «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές», το οποίο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 2.6.
«Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το έργο χρηματοδοτείται κατά
80% από Κοινοτικά κονδύλια και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα και αποτελείται από τα κάτωθι:
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• Φύλλα Εργασίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
• Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό (Δημοτικό Γυμνάσιο, Λύκειο)
• Υποστηρικτικό Υλικό (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
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Κατσακιώρη, Μαρία, Παρασκευή Βασάλα και Ευγενία Φλογαΐτη, (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές»
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

This document may be cited as follows:
Katsakiori, Maria, Paraskevi Vasala and Evgenia Flogaitis (editors). 2008. Educational Package “Protected areas” (Primary and Secondary School).
Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α ’

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Προστατευόμενες περιοχές» απευθύνεται στους
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Γυμνασίου και έχει τα ακόλουθα γνω-
ρίσματα:

• Προσεγγίζει τις προστατευόμενες περιοχές διεπιστημονικά και διαθεματικά.
• Διασαφηνίζει τις έννοιες της προστασίας, της διατήρησης και της αειφο-

ρικής διαχείρισης και ανάπτυξης.
• Αναδεικνύει τη σχέση των προστατευόμενων περιοχών με την αειφορική

ανάπτυξη.
• Εμπεριέχει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές.
• Διαχειρίζεται πρόσφατα και έγκυρα επιστημονικά δεδομένα.
• Είναι ευέλικτο, δυναμικό και εύχρηστο.

Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να αποκτήσουν οι μαθητές
γνώσεις για τις προστατευόμενες περιοχές και την έννοια της προστασίας τους,
να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπερι-
φορές, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες, ικανοί να διαχειρισθούν τα θέματα
που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση περιοχών με ιδιαίτερο φυ-
σικό πλούτο, όπως οι προστατευόμενες περιοχές, καθώς και να συμβάλλουν
στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας, στηριζόμενης στις αρχές της αειφορίας.

Οι ειδικοί σκοποί τους οποίους το εκπαιδευτικό υλικό επιδιώκει για τους μα-
θητές, σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης ικανοτήτων, διαμόρφωσης
αξιών, στάσεων και συμπεριφορών είναι, οι ακόλουθοι:

Επίπεδο γνώσεων

• Να κατανοήσουν την έννοια της προστασίας φυσικών περιοχών και τη ση-
μασία των προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση των φυσικών
πόρων και της βιοποικιλότητας, καθώς και των ωφελειών που προσδίδουν
στον άνθρωπο και τη φύση.

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται
στον τόπο όπου ζουν, καθώς και ευρύτερα για τις προστατευόμενες περιοχές
στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο των αρχών της αειφορίας περιορίζει τις περιβαλλοντικές πιέσεις, προ-
άγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα συντελεί στην οικο-
νομική ευμάρεια και την κοινωνική ευημερία.

• Να κατανοήσουν τη σημασία της αειφορικής διαχείρισης και τον ρόλο που
διαδραματίζουν οι ποικίλοι φορείς άσκησης πολιτικής και διαχείρισης στην
πράξη (π.χ. πολιτεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονική κοινότητα, τοπική κοινωνία).
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Επίπεδο ικανοτήτων

• Να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες:
- προσεκτικής ακρόασης, ανοχής και διαπραγμάτευσης των διαφορετικών

απόψεων και κριτικής σκέψης,
- αυτοπεποίθησης, δημιουργικής φαντασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας

μέσω της εργασίας σε ομάδα,
- παρατηρητικότητας, υπευθυνότητας, ευελιξίας, καινοτομίας, λήψης απο-

φάσεων,
- διασαφήνισης αξιών και έκφρασης αξιολογικών κρίσεων.

• Να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση με την τεχνολογία και τη
διαχείριση πληροφοριών:
- χρήσης εποπτικών οργάνων και Η/Υ, καθώς και
- αναζήτησης, συλλογής, σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών από το

Διαδίκτυο.

Επίπεδο αξιών, στάσεων και συμπεριφορών

• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των προστατευό-
μενων φυσικών περιοχών.

• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις, να διασαφηνίσουν αξίες και να αναπτύ-
ξουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προστασία και
αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

• Να ενθαρρυνθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για την
προστασία και αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, σε το-
πικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

10
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Το εκπαιδευτικό υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» είναι στην ελληνική
γλώσσα και αποτελείται από το υλικό για τον μαθητή και το υλικό για τον εκ-
παιδευτικό. Το υλικό αυτό είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (π.χ. βιβλία,
κάρτες, CD).

• Tο υλικό για τον μαθητή περιλαμβάνει Φύλλα Εργασίας και Υποστηρικτικό
Υλικό.

• Tο υλικό για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει Ενημερωτικό Κείμενο για τις
προστατευόμενες περιοχές, Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό
Υλικό.

Αναλυτικότερα:

Φύλλα Εργασίας

Το εκπαιδευτικό υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» περιλαμβάνει 43 Φύλλα
Εργασίας για τον μαθητή. Κάθε Φύλλο Εργασίας πραγματεύεται ένα συγκεκρι-
μένο αντικείμενο μελέτης και αποτελείται από κατάλληλα επιλεγμένες δρα-
στηριότητες. Τα αντικείμενα μελέτης αρθρώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να
συνθέτουν συνολικά τις διαφορετικές όψεις και διαστάσεις των προστατευό-
μενων περιοχών. Στα Φύλλα Εργασίας δίνονται επίσης συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες σε διαγράμματα, ένθετα πλαίσια, κ.ά. Ο μαθητής εργάζεται σύμφωνα
με συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες που περιέχονται στο Φύλλο Εργασίας και
σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του εκπαιδευτικού.

Ειδικότερα, τα 14 πρώτα Φύλλα Εργασίας προσεγγίζουν γενικά την έννοια της
διατήρησης της βιοποικιλότητας, των φυσικών λειτουργιών και των ιδιαίτερων
αξιών του φυσικού περιβάλλοντος, την εξέλιξη του θεσμού των προστατευό-
μενων περιοχών, τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, τους κινδύνους που διατρέχουν, τις ανάγκες τους, κ.λπ.

Τα υπόλοιπα Φύλλα Εργασίας του εκπαιδευτικού υλικού πραγματεύονται τρεις
συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές της χώρας: α) τον Εθνικό Δρυμό
Αίνου, β) το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και γ) τη λίμνη Παμβώτιδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση που ακολουθείται στις τρεις αυτές προ-
στατευόμενες περιοχές μπορεί να αποτελέσει «πρότυπο» για τον εκπαιδευτικό,
ώστε να διαμορφώσει ο ίδιος φύλλα εργασίας για οποιαδήποτε άλλη προστα-
τευόμενη περιοχή επιλέξει να διδάξει στους μαθητές του.

Τα κριτήρια επιλογής για την παρουσίαση των συγκεκριμένων περιοχών ήταν
τα εξής:

• Καλύπτουν τις κύριες κατηγορίες οικοσυστημάτων (χερσαία, υγροτοπικά,
παράκτια, θαλάσσια).

• Βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.
• Διέπονται από διαφορετικό καθεστώς προστασίας.

Για κάθε μία από τις εν λόγω περιοχές διαμορφώνονται Φύλλα Εργασίας για
μελέτη στο πεδίο και στο σχολείο. Οι μαθητές που θα πραγματοποιήσουν επί
τόπου επίσκεψη στην προστατευόμενη περιοχή θα διδαχθούν όλα τα Φύλλα
Εργασίας. Όσοι δεν πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην περιοχή, δεν θα διδαχ-
θούν τα τελευταία Φύλλα Εργασίας που αφορούν στη μελέτη πεδίου και στην
εργασία στην τάξη μετά από την επίσκεψη.
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Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
περιγράφονται η δομή και ο σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα
κύρια γνωρίσματά του. Επίσης, αναπτύσσονται οι επιμέρους σκοποί του υλικού
και περιγράφονται συνοπτικά τα μέρη από τα οποία αποτελείται (υλικό για τον
μαθητή, υλικό για τον εκπαιδευτικό). Τέλος, αναπτύσσονται οι τρόποι αξιοποί-
ησης του εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις για
την υλοποίηση των 43 Φύλλων Εργασίας. Στις οδηγίες αυτές, για κάθε Φύλλο
Εργασίας, περιγράφονται οι σκοποί και τα υλικά για την υλοποίηση των δρα-
στηριοτήτων και δίνονται διδακτικές επισημάνσεις για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων, καθώς και οι προτεινόμενες διδακτικές τεχνικές.

Ο εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια του Οδηγού, οργανώνει τη μαθησιακή πορεία,
εισάγει τους μαθητές στο θέμα και τις νέες έννοιες κάθε Φύλλου Εργασίας και
τους ενημερώνει για τους συγκεκριμένους σκοπούς που επιδιώκονται. Συντο-
νίζει τις εργασίες των μαθητών, βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων που
παρουσιάζονται, λύνει απορίες, ενθαρρύνει τους μαθητές στη διάρκεια της ερ-
γασίας τους και φροντίζει για τη διαμόρφωση κλίματος ευχάριστου και ενδια-
φέροντος για τον μαθητή.

Eνημερωτικό Κείμενο

Σκοπός του Ενημερωτικού Κειμένου είναι να προσφέρει στον εκπαιδευτικό τις
απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την έννοια
και τις αξίες της φύσης και της βιοποικιλότητας, την έννοια και τη σημασία των
προστατευόμενων περιοχών, την εξέλιξη του θεσμού της προστασίας, τις πιέ-
σεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προστατευόμενες περιοχές σή-
μερα, τις αρχές αειφορικής διαχείρισής τους, το θεσμικό καθεστώς (σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο) που διέπει την προστασία τους, καθώς επίσης τον ρόλο
των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της κοινωνίας των πολιτών
στη διαχείρισή τους. Το Ενημερωτικό Κείμενο έχει σαφή προσανατολισμό στις
προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ειδικότερα τις 27
περιοχές, στις οποίες λειτουργούν σήμερα Φορείς Διαχείρισης.

Ο εκπαιδευτικός είναι σκόπιμο, πριν ξεκινήσει με τους μαθητές την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Φύλλα Εργασίας, να μελετήσει
τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό και το Ενημερωτικό Κείμενο, προκειμένου να
αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

12
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Υποστηρικτικό Υλικό

Πρόκειται για υλικό, το οποίο διαχειρίζονται ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός
και ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

• Χαρτογραφικό υλικό για τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα (π.χ.
χαρτογραφική απεικόνιση των διαφόρων κατηγοριών προστατευόμενων
περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χαρτογραφική απεικόνιση των
27 προστατευόμενων περιοχών στις οποίες λειτουργούν Φορείς Διαχείρι-
σης, χαρτογραφική απεικόνιση κατανομής επιλεγμένων ειδών φυτών και
ζώων στην Ελλάδα, κ.λπ.).

• Επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευό-
μενες περιοχές, γενικά, καθώς και επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό για κάθε
μία από τις 27 προστατευόμενες περιοχές στις οποίες λειτουργούν Φορείς
Διαχείρισης και για τα είδη φυτών και ζώων που παρουσιάζονται στο Ενη-
μερωτικό Κείμενο και στα Φύλλα Εργασίας.

• Συνοπτικό κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας κατά
κατηγορία (Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Πάρκα, κ.λπ.). Κάθε προστατευόμενη
περιοχή συνοδεύεται από παραπομπή σε σχετικούς ιστότοπους (εφόσον
υπάρχουν), από όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητή-
σουν πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό.

• Κατάλογο με τα Κέντρα Πληροφόρησης που λειτουργούν σε προστατευό-
μενες περιοχές ή σε άλλες περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Ο κατά-
λογος περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας.

• Κατάλογο με περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανισμούς που εργάζον-
ται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλ-
λοντος και της βιοποικιλότητας.

• Κατάλογο με τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
στην Ελλάδα.

• Επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, από όπου μπορούν να αντληθούν στοι-
χεία για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές.

• Επιλεγμένη νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές.

Το Υποστηρικτικό Υλικό είναι χρήσιμο στον μαθητή και στον εκπαιδευτικό για
την υλοποίηση των Φύλλων Εργασίας. Επίσης, βοηθά στην περαιτέρω συλλογή
υλικού, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διαμορφώσει νέα Φύλλα Εργασίας
για τις συγκεκριμένες τρεις προστατευόμενες περιοχές ή για άλλες περιοχές
δικής του επιλογής.
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Το εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει
στον εκπαιδευτικό να το χειρισθεί ανάλογα με την εμπειρία και τις δυνατότητες
της τάξης του. Καθώς διαχειρίζεται σύνθετη και μεγάλης έκτασης ύλη, σχεδιά-
σθηκε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ο εκπαιδευ-
τικός μπορεί να καθορίζει και να διαχειρίζεται τον χρόνο που απαιτεί, κατά την
κρίση του, η υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορεί να επεκτείνει το
υλικό ανάλογα με τις συνθήκες και τον τόπο όπου βρίσκεται το σχολείο. Εξάλ-
λου, το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι στατικό, αλλά δυναμικό. Μαθητές και εκ-
παιδευτικοί, κατά την εξέλιξη του προγράμματος, δεν βασίζονται μόνο στο
αρχικό υλικό, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το εμπλουτίζουν με νέα δεδομένα
από το τοπικό περιβάλλον του μαθητή και από την επικαιρότητα.

Ως προς τη γενική αρχή οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαι-
δευτικός μπορεί, κατά την εφαρμογή του υλικού, να αναπαράγει και να μοιρά-
ζει στους μαθητές τα Φύλλα Εργασίας, ενώ ορισμένα από αυτά, κατά την κρίση
του, μπορούν να αναπαράγονται ανά δραστηριότητα. Κάθε μαθητής προτεί-
νεται να δομεί έναν προσωπικό φάκελο εργασίας, ο οποίος, καθώς εξελίσσεται
η διδασκαλία, θα εμπλουτίζεται σταδιακά από το ακόλουθο υλικό:

• Φύλλα Εργασίας
• Υποστηρικτικό Υλικό
• Συμπληρωματικό υλικό που πιθανώς θα αναζητήσει ο μαθητής
• Εργασίες που δημιουργεί ο μαθητής ή η ομάδα

Εφαρμογή του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού
ως έχει, να θέσει δηλαδή το σύνολο των σκοπών, να χρησιμοποιήσει όλα τα
Φύλλα Εργασίας και να υλοποιήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων που εμ-
περιέχονται σε αυτά. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε ώρες εντός και εκτός
ωρολογίου προγράμματος από τον ίδιο ή και από ομάδα εκπαιδευτικών δια-
φόρων ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό:
• όλες οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και κατά την κρίση

του με κάποιο βαθμό ελευθερίας,
• ορισμένες δραστηριότητες, επιλεκτικά από τις προτεινόμενες ενότητες.

Εφαρμογή μιας ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει μία από τις ενότητες του εκπαιδευτικού
υλικού, όπως, για παράδειγμα, μόνο τα Φύλλα Εργασίας για το Εθνικό Θαλάσ-
σιο Πάρκο Ζακύνθου και να υλοποιήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων που
εμπεριέχονται σε αυτά.

Επίσης, μία ενότητα του υλικού μπορεί να εφαρμοσθεί και στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών επισκέψεων: για παράδειγμα, με την έναρξη του σχολικού έτους
προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, οπότε οι
μαθητές υλοποιούν στο σχολείο και στο πεδίο τα σχετικά Φύλλα Εργασίας.

14
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Σχεδιασμός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει μέρος του εκπαιδευτικού υλικού για να
σχεδιάσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. ο εκπαιδευτικός,
αφού μελετήσει το υλικό, μπορεί να δομήσει ένα δικό του πρόγραμμα σχετικά
με τις προστατευόμενες περιοχές). Με τον τρόπο αυτό, το υλικό δρα και ως
επιμορφωτικό υλικό, δίνοντας ιδέες στον εκπαιδευτικό και επιτρέποντάς του
να το αξιοποιήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τόσο τα δικά του, όσο και των
μαθητών του, αλλά και με βάση τα τοπικά γνωρίσματα της περιοχής όπου βρί-
σκεται το σχολείο.

Σύντομη σχολική δράση

Στη διάρκεια μιας μονοήμερης εκδρομής σε περιοχή που σχετίζεται με το θέμα
ή ενός σχολικού περιπάτου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει επι-
λεγμένες δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό.

Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην καθημερινή διδακτική πράξη

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει επιλεγμένες δραστηριότητες ή
Φύλλα Εργασίας, προκειμένου να εμπλουτίσει, με έννοιες, σκοπούς και παιδα-
γωγικές προσεγγίσεις, θέματα που επεξεργάζεται στην καθημερινή διδακτική
πράξη, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς επίσης να εισάγει
θέματα και δραστηριότητες που ευνοούν την εκπλήρωση των σκοπών της Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
στα διάφορα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

Ευρύτερη χρήση του υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός σχολείου (π.χ. σε
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε σεμινάρια επιμόρφωσης, σε Κέντρα
Ενημέρωσης, κ.λπ.). Ως παράδειγμα, η παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να επιλέξει δραστηριότητες ή Φύλλα Εργα-
σίας, αλλά και να δομήσει ένα δικό της πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται το Κέντρο.
Αντιστοίχως, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μου-
σειοπαιδαγωγούς Μουσείων Φυσικής Ιστορίας και άλλων υποδομών ερμη-
νείας περιβάλλοντος (π.χ. Κέντρα Ενημέρωσης που λειτουργούν σε
προστατευόμενες περιοχές). Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, ώστε οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους να
αποκτήσουν γνώσεις για τις προστατευόμενες περιοχές και να ασκηθούν σε
σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων των
Φύλλων Εργασίας του υλικού.

15

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 15



16

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 16



17

Μ Ε Ρ Ο Σ  B ’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σκοποί
• Να γνωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες οικοσυστημάτων (π.χ. χερσαία, υγρο-

τοπικά, θαλάσσια) και τους επιμέρους τύπους που διακρίνονται σε κάθε κα-
τηγορία (π.χ. στα υγροτοπικά οικοσυστήματα: έλη, λιμνοθάλασσες, δέλτα,
εκβολές, κ.ά.).

• Να κατανοήσουν ότι σε μια περιοχή απαντούν περισσότερες της μίας κατη-
γορίες οικοσυστημάτων (π.χ. χερσαία και υγροτοπικά).

• Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των διαφόρων κατηγοριών οικο-
συστημάτων.

• Να αντιληφθούν ότι τα οικοσυστήματα και εν γένει η φύση αποτελούν πηγή
έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

• Να έρθουν σε επαφή με καλλιτεχνικά δημιουργήματα στα οποία πηγή έμ-
πνευσης υπήρξε η φύση.

• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάκλησης προηγούμενων γνώσεων και εμπει-
ριών και συσχέτισης με το υπό πραγμάτευση ζήτημα.

• Να αναπτύξουν ικανότητες παρατηρητικότητας, εργασίας σε ομάδα, αναζή-
τησης, σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών, κριτικής σκέψης και λήψης
αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» για καθέναν από τους όρους «χερσαία οικοσυστήματα», «υγροτοπικά
οικοσυστήματα» και «θαλάσσια οικοσυστήματα». Αφού, ως παράδειγμα, θέ-
σετε το ερώτημα «τι είναι χερσαία οικοσυστήματα;», οι μαθητές θα πρέπει να
σκεφθούν και να καταγράψουν, με λέξεις ή μικρές φράσεις, όποια άλλη έννοια
ή ιδέα σχετική με τον όρο χερσαία οικοσυστήματα, σύμφωνα με τις γνώσεις ή
και τις εμπειρίες τους. Όταν ο καταιγισμός ιδεών ολοκληρωθεί, κάντε σύντομη
εισήγηση για τις διάφορες κατηγορίες οικοσυστημάτων.

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

Ο καταιγισμός ιδεών συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας
κεντρικής έννοιας, μέσω της υποκίνησης των μαθητών να προβούν σε ελεύθερη,
αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζουν το θέμα. Ζητούμενο
είναι να ανακαλέσουν πρότερες ιδέες τους σχετικά με αυτό. Το προϊόν του καται-
γισμού, που σκόπιμο είναι να καταγράφεται στον πίνακα, καθώς και του σχολια-
σμού που έπεται, αποσκοπεί στην αποκάλυψη των πολλαπλών πτυχών ενός
ζητήματος, στην επίλυση ενός προβλήματος, στον εμπλουτισμό των γνώσεων,
στην αλλαγή ή και εδραίωση πεποιθήσεων.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Γνωριμία με
τα οικοσυστήματα
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Τα βήματα που ακολουθούνται από τον εκπαιδευτικό για την υλοποίηση αυτής της
διδακτικής τεχνικής δίνονται ακολούθως:

• Γράφετε στον πίνακα το θέμα του καταιγισμού ιδεών, π.χ. «Τι είναι χερσαία οι-
κοσυστήματα;» Ανακοινώνετε την τεχνική και τον σκοπό της στους μαθητές,
π.χ. «Θα εφαρμόσουμε καταιγισμό ιδεών, δηλαδή θα προτείνετε όσες περισσότε-
ρες ιδέες μπορείτε ως απάντηση στο ερώτημα που είναι γραμμένο στον πίνακα.
Οι ιδέες αυτές θα μας επιτρέψουν να εισαχθούμε στην μελέτη του θέματος.».

• Καθορίζετε τη διάρκεια του καταιγισμού, π.χ. «Θα εργασθούμε για 45 λεπτά.».
• Προδιαγράφετε τη συνέχεια της διαδικασίας, π.χ. «Όταν θα έχουμε συλλέξει όσο

το δυνατόν περισσότερες ιδέες, θα τις ομαδοποιήσουμε σύμφωνα με ορισμένα
κριτήρια και στη συνέχεια, θα τις χρησιμοποιήσουμε για την παρουσίαση του θέ-
ματος.».

• Προσδιορίζετε τον ρόλο σας, π.χ. «Θα βρίσκομαι εδώ ως συντονιστής, θα γράφω
όλες τις ιδέες σας στον πίνακα και επίσης θα φροντίζω να τηρούνται οι κανόνες.».

• Θέτετε και διευκρινίζετε τους κανόνες και τους γράφετε στον πίνακα της τάξης.
• Συντονίζετε τη διαδικασία, δηλαδή δίνετε τον λόγο στους μαθητές και σημει-

ώνετε στον πίνακα όλες τις λέξεις που ακούγονται, χωρίς κριτική, ερμηνεία ή
ταξινόμηση. Ενώ τις γράφετε, τις διαβάζετε δυνατά, αποφεύγοντας να υποδεί-
ξετε λέξεις.

• Προτείνετε κριτήρια ομαδοποίησης των ιδεών.
• Συζητάτε αναλυτικά κάθε ιδέα. Υπογραμμίζετε τις ιδέες που αντιστοιχούν στα

κριτήρια και διαγράφετε όσες δεν έχουν σχέση με αυτά.
• Ομαδοποιείτε τις ιδέες σύμφωνα με τα κριτήρια που θέσατε.

Οι κανόνες του καταιγισμού ιδεών
- Ο αυθορμητισμός στην έκφραση των ιδεών έχει εξαιρετική σημασία.
- Η έκφραση πρωτότυπων και ασυνήθιστων ιδεών ενθαρρύνεται.
- Δεν επιτρέπεται κριτική ή αξιολόγηση ιδεών κατά το διάστημα που αυτές εκφρά-

ζονται.
- Οι ιδέες μπορεί να εκφράζονται χωρίς να τηρείται σειρά.
- Από την ιδέα ενός μαθητή μπορεί να προκύψει η ιδέα ενός άλλου.
- Όλες οι εκφραζόμενες ιδέες είναι αποδεκτές.
- Είναι επιθυμητές όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες.

18
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> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Xαρτογράφηση
εννοιών». Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προτείνεται ένας ημιδομημένος
χάρτης εννοιών, τον οποίο ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει, αλλά και να
εμπλουτίσει, προσθέτοντας νέες έννοιες και συνδέσεις. Οι μαθητές σε ομάδες,
αναζητούν διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται
με τη σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων τύπων οικοσυστημάτων σε
έναν «χάρτη».

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

Η τεχνική αυτή αφορά την απόδοση εννοιών και σχέσεων σε σχηματική μορφή. Ο
χάρτης εννοιών εμπεριέχει τα κύρια σημεία της πληροφορίας. Η τεχνική αναπτύχ-
θηκε τη δεκαετία του 1960 από τον καθηγητή Joseph D. Novak. Οι χάρτες εννοιών
είναι εργαλεία για την οργάνωση και παρουσίαση γνώσεων. Ένας χάρτης εννοιών
αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις
έννοιες (οι έννοιες περικλείονται σε κύκλους ή άλλα σχήματα) και συνδέσεις τις
σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή
γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες ή αμφίδρομες. Συχνά, ένας χάρτης εν-
νοιών μπορεί να εμπλουτισθεί και με εικόνες ή σχήματα, ώστε οι μαθητές να συν-
δέσουν τις έννοιες που εμπλέκονται, με την εικονική τους αναπαράσταση.

Η τεχνική βοηθά τους μαθητές να οργανώνουν ιδέες ή έννοιες δημιουργώντας συν-
δέσεις, αλλά και να αποδίδουν έννοιες και σχέσεις σε σχηματική μορφή που να συμ-
πυκνώνει τα κύρια σημεία της πληροφορίας. Υιοθετείται στην επεξεργασία και
κατανόηση σύνθετων θεμάτων, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, και τα περιβαλλον-
τικά προβλήματα. Επίσης, με την τεχνική αυτή, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε μια ενεργή νοητικά διαδικασία, καθώς απαιτείται εκ μέρους τους
συγκέντρωση, ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Η τεχνική είναι αρκετά σύνθετη και προκειμένου να εφαρμοσθεί με επιτυχία απαι-
τείται χρόνος, σταδιακή εισαγωγή των μαθητών στη δόμηση χάρτη εννοιών και
εξάσκηση. Για τον λόγο αυτό, σε μαθητές που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία,
χρησιμοποιούνται ημιδομημένοι χάρτες εννοιών. Ο ημιδομημένος χάρτης εννοιών
προτείνει μια βασική ιεράρχηση των εννοιών και ο μαθητής καλείται, προσθέτον-
τας νέες έννοιες και συνδέσεις, να ολοκληρώσει τον χάρτη. Στον ημιδομημένο
χάρτη δίνονται, επίσης, οι γραμμές σύνδεσης, δηλαδή τα βέλη που συνδέουν τις
έννοιες μεταξύ τους και οι συνδετικές λέξεις, δηλαδή οι λέξεις που τοποθετούνται
επάνω στις γραμμές σύνδεσης (π.χ. «έχει», «προκαλεί», κ.ά.).

Για τη διαμόρφωση του χάρτη εννοιών ενός θέματος, οι μαθητές ακολουθούν την
εξής πορεία:
(1) Εντοπίζουν τις κύριες έννοιες του θέματος (τις αναζητούν και τις καταγράφουν).
(2) Ιεραρχούν τις έννοιες, προσδιορίζοντας την πιο γενική και περιεκτική έννοια,

τις λιγότερο γενικές και επιμέρους έννοιες, τις πιο ειδικές.
(3) Σχεδιάζουν τον χάρτη:

• Θέτουν κάθε έννοια σε κύκλο ή άλλο σχήμα.
• Κάτω από την έννοια αυτή τοποθετούν τις επιμέρους έννοιες.
• Στο κάτω μέρος του σχήματος τοποθετούν τις πιο ειδικές έννοιες (αν κρίνεται

σκόπιμο, συνεχίζουν, εξειδικεύοντας με παραδείγματα).
• Σχεδιάζουν γραμμές σύνδεσης μεταξύ των εννοιών, οι οποίες κατά τη γνώμη

τους σχετίζονται.
• Γράφουν, στην κάθε γραμμή σύνδεσης, κατάλληλες συνδετικές λέξεις, οι

οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι έννοιες μεταξύ
τους. Φροντίζουν, ώστε οι έννοιες, μαζί με τις συνδετικές τους λέξεις, να σχη-
ματίζουν λογικές προτάσεις.

• Ολοκληρώνουν τον χάρτη, δομώντας νέες σχέσεις μεταξύ εννοιών, τις οποίες
αρχικά μπορεί να μην είχαν εντοπίσει.
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Κάθε ομάδα, αφού ολοκληρώσει τον δικό της χάρτη, τον συγκρίνει με τους χάρτες
των άλλων ομάδων. Με τη σύγκριση, οι μαθητές εντοπίζουν τυχόν λάθη, παραλεί-
ψεις, ασάφειες και αποκτούν συνολική αντίληψη του θέματος. Επανέρχονται και
διορθώνουν ή εμπλουτίζουν τον δικό τους χάρτη εννοιών. Στο τέλος, όλη η τάξη
μπορεί να δομήσει έναν συνολικό χάρτη εννοιών (π.χ. στον πίνακα ή σε χαρτόνι)
για το συγκεκριμένο θέμα, στον οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα, συνολικά,
όλης της επεξεργασίας και συζήτησης. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές
να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά χρώματα στον χάρτη εννοιών για να διαχωρί-
σουν, π.χ. τη σπουδαιότερη αιτία ενός περιβαλλοντικού προβλήματος (με έντονο
κόκκινο χρώμα), το πιο επείγον ή σημαντικό μέτρο που πρέπει να ληφθεί (π.χ. με
πράσινο χρώμα). Είναι σκόπιμο, να ακολουθηθεί κοινή χρωματική επισήμανση σε
όλες τις σχετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορούν οι μαθητές εύκολα και άμεσα
να συγκρίνουν χάρτες εννοιών που αναφέρονται σε διαφορετικά προβλήματα.

Κατά τη διαμόρφωση του χάρτη εννοιών ενός θέματος, ο εκπαιδευτικός:
• εξηγεί στους μαθητές, με παραδείγματα, τι είναι οι έννοιες και ποια είναι η ση-

μασία τους στον γραπτό και στον προφορικό λόγο,
• θέτει ερωτήματα προκειμένου να τους βοηθήσει να επισημάνουν τις κομβικές

έννοιες του θέματος, δηλαδή τις έννοιες-κλειδιά,
• θέτει ερωτήματα που αποσκοπούν στην ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των

εννοιών,
• συμβουλεύει τους μαθητές να προσπαθήσουν αρχικά να συνδέσουν νοερά τις

κατάλληλες έννοιες και κατόπιν να τις αποτυπώσουν σε χάρτη,
• υπενθυμίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν απλές λέξεις και να είναι όσο το δυ-

νατόν σύντομοι και σαφείς όταν εκφράζουν τις έννοιες και τις συνδετικές λέξεις
στον χάρτη εννοιών,

• καθοδηγεί τους μαθητές να δομούν χάρτες εννοιών με τρόπο ώστε να γίνονται
αμέσως κατανοητοί από οποιονδήποτε χρειασθεί να τους μελετήσει.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχολιασμός
φωτογραφιών».

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η χρήση και ο σχολιασμός φωτογραφιών αποτελούν ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο
διδασκαλίας, καθώς οι φωτογραφίες ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητή, κυ-
ρίως όταν απεικονίζουν με ενδιαφέροντα τρόπο γνωστό θέμα. Στην περίπτωση
αυτή, ο μαθητής μπορεί να συνδέσει προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις με τη
φωτογραφία.

Η διαμόρφωση κατάλληλων ερωτήσεων σχετικά με το θέμα που εικονίζεται στη
φωτογραφία αποτελεί χρήσιμη τεχνική για:

• τη διερεύνηση διαφορετικών απόψεων για το ίδιο θέμα,
• τη διευκρίνιση αξιών και στάσεων, καθώς και
• την άντληση θεμάτων συζήτησης.
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τον πλούτο ζωής και να εισαχθούν στην έννοια της βιοποι-

κιλότητας και στα επίπεδα στα οποία αυτή διακρίνεται (γενετική, ειδών, οι-
κοσυστημάτων).

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
• Να κατανοήσουν την έννοια της τροφικής αλυσίδας και του τροφικού πλέγ-

ματος.
• Να αντιληφθούν ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται άμεσα με

τη διατήρηση της ζωής στον Πλανήτη.
• Να καταστούν ικανοί να διακρίνουν τις απειλές (φυσικές και ανθρωπογενείς)

που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα σήμερα.
• Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέ-

ψης και λήψης αποφάσεων.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ, καθώς και αναζήτησης, συλλογής,

σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών από το Διαδίκτυο.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 1).

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η συζήτηση ως διδακτική τεχνική συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με ένα θέμα. Αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών ως προς την
αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και στη διατύπωση συμπερασμάτων ή εναλ-
λακτικών λύσεων. Χρήσιμο είναι, ο εκπαιδευτικός να παρέχει στην αρχή της συζή-
τησης διευκρινίσεις για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (χρονική διάρκεια,
στάδια, μέθοδος, κ.ά.). Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία μιας συζήτησης
είναι οι μαθητές να έχουν γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της συζήτησης, οπότε
η τεχνική αυτή συνδυάζεται και με άλλες διδακτικές τεχνικές, όπως: εισήγηση και
ερωτήσεις - απαντήσεις. Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επιμέρους
ομάδες ή στην τάξη.

Συζήτηση στην ομάδα
Οι ομάδες προτείνεται να αποτελούνται από πέντε άτομα και να είναι μικτές ως
προς το φύλο. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να θέσουν τους βασικούς
άξονες και τα κομβικά ερωτήματα της συζήτησης και δίνει οδηγίες σχετικά με τη
διεξαγωγή της συζήτησης, π.χ. να εκφράζουν όλοι οι μαθητές τις απόψεις τους, να
ακούν με προσοχή ο ένας τον άλλο, να τηρούν τον χρόνο, κ.ά. Συμβουλεύει, επί-
σης, κάθε ομάδα να ορίσει έναν μαθητή, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση στην
ομάδα του και θα φροντίσει για την τήρηση της διαδικασίας, καθώς και έναν μα-
θητή ο οποίος θα συγκεντρώσει τις απόψεις της ομάδας του και θα τις παρουσιάσει
στην τάξη, ενημερώνει δε τις ομάδες για τη χρονική διάρκεια των παρουσιάσεων.
Όταν η συζήτηση στην ομάδα ολοκληρωθεί, σκόπιμο είναι να γίνουν τα ακόλουθα:

• Η κάθε ομάδα ετοιμάζει σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συζή-
τησης, καθώς επίσης, αξιολογεί τον τρόπο που εργάσθηκε.

21

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Ας μιλήσουμε για
τη βιοποικιλότητα
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Συζήτηση στην τάξη
Ο εκπαιδευτικός ορίζει την έναρξη των παρουσιάσεων. Οι εκπρόσωποι των ομά-
δων παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στην τάξη. Περιστοιχίζονται
από τα μέλη της ομάδας τους, ώστε να αισθάνονται όλοι υπεύθυνοι και αλληλέγ-
γυοι, αλλά και να γίνονται εύκολα συμπληρώσεις, αν χρειασθεί. Όταν ο εκπρόσω-
πος της ομάδας ολοκληρώσει, μπορούν να γίνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις
από τα λοιπά μέλη. Ακολουθεί ο εκπρόσωπος της επόμενης ομάδας, κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η ευκαιρία για σύγκριση των απόψεων, εμπλουτισμό,
σύνθεση και αξιολόγηση. Ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην
τάξη, επισημαίνει ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αρκεί να τεκμηριώνονται με
επιχειρήματα. Φροντίζει η συζήτηση να παραμένει επικεντρωμένη στο θέμα και
εμψυχώνει τους μαθητές παροτρύνοντάς τους να εκφράζονται με επιχειρήματα
και χωρίς διάθεση ανταγωνισμού.

Επίσης, συντονίζει τη συζήτηση και βοηθά τους μαθητές να συνθέτουν τις εκφρα-
σμένες θέσεις των ομάδων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τη διαδικασία
αυτή επιδιώκεται:

- να δοθεί έμφαση σε ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν,
- να εμπλουτισθούν και να επεκταθούν κάποιες από τις ιδέες που εκφράσθηκαν,
- να διευκρινισθούν θέματα που τέθηκαν,
- να συζητηθούν ορισμένα από τα αποτελέσματα και
- να εξετασθούν τυχόν συνέπειες και να συσχετισθούν αξίες.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές, εκτός από την ορνιθοπανίδα, μπορούν
να πραγματευθούν ευρύτερα την πανίδα και τη χλωρίδα της Ελλάδας.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Χαρτο-
γράφηση εννοιών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 2) και «Συζή-
τηση» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).

> Δραστηριότητα 6
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις έννοιες «λειτουργία» και «αξία» σε ένα οικοσύστημα.
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις λειτουργίες που επιτελούν τα οικοσυστήματα

και τα οφέλη που προσδίδουν στον άνθρωπο.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, αναζήτησης, σύνθεσης και

παρουσίασης πληροφοριών, καθώς και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητες 1-3
Στις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Συζή-
τηση» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2) και «Αναζήτηση πληρο-
φοριών». Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις
λειτουργίες και τις αξίες των οικοσυστημάτων στη βιβλιοθήκη του σχολείου,
στο Διαδίκτυο, καθώς και από επιλεγμένους οργανισμούς και υπηρεσίες (π.χ.
ΕΚΒΥ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δασαρχεία).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στη συγκεκριμένη διδακτική τεχνική οι μαθητές, για να συλλέξουν στοιχεία και
εποπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες), ανατρέχουν σε πηγές πληρο-
φόρησης, όπως είναι:

• έντυπες εκδόσεις (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, ημερήσιος και περιοδικός Τύπος,
ενημερωτικά φυλλάδια, κ.ά.),

• οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROM, DVD-ROM, ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα, κ.ά.),
• Διαδίκτυο,
• οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα.

Ο εκπαιδευτικός δίνει σαφείς οδηγίες στους μαθητές σχετικά με το υλικό που θα
αναζητήσουν και επισημαίνει ότι ένας γρήγορος τρόπος κατανόησης αν αυτό τους
αφορά ή όχι, είναι η καλή ανάγνωση του πίνακα των περιεχομένων. Τους παροτρύ-
νει επίσης, να εξετάζουν τα σχήματα, τους χάρτες, τα γραφήματα, το φωτογραφικό
υλικό, που περιλαμβάνεται στις πηγές που βρήκαν, ώστε να αντιλαμβάνονται εάν
το θέμα τους αφορά. Εξηγεί στους μαθητές ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν
μικρά αυτούσια τμήματα από τα κείμενα που μελετούν (με αναφορά στην πηγή) ή
να τα χρησιμοποιήσουν ως βάση για να διαμορφώσουν δικά τους κείμενα. Ιδιαί-
τερη σημασία δίνεται στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι μαθητές θα ανα-
φερθούν στις πηγές που χρησιμοποίησαν.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχολιασμός
φωτογραφιών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 4).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Οι λειτουργίες
και οι αξίες
των οικοσυστημάτων
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα οικοσυστήματα.
• Να καταστούν ικανοί να διακρίνουν τις απειλές, σε φυσικές και ανθρωπογενείς.
• Να διακρίνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε εκείνες που προκαλούν

πιέσεις και υποβαθμίζουν τις προστατευόμενες περιοχές και σε εκείνες που
συμβάλλουν στην αειφορική ανάπτυξή τους.

• Να προβληματισθούν για τους τρόπους αντιμετώπισης των παραγόντων που
αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν τα οικοσυστήματα.

• Να αποκτήσουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για την προστασία της
φύσης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητες 1-2
Βοηθήστε τους μαθητές να επισημάνουν και να κατανοήσουν τις πιέσεις που
ασκούνται στις φυσικές περιοχές και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στα οι-
κοσυστήματά τους. Επιχειρήστε να κάνετε συνδέσεις των πιέσεων με τις αν-
θρώπινες επιλογές και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Στη δραστηριότητα αυτή
χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2,
Δραστηριότητα 2).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Απειλές και 
προβλήματα

των φυσικών
περιοχών
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην προστασία της φύσης σε

διαφορετικές εποχές (ιστορική εξέλιξη της ιδέας περί προστασίας της φύσης).
• Να κατανοήσουν τις διαστάσεις του όρου «προστασία της φύσης» και τις σύγ-

χρονες αντιλήψεις για την έννοια της προστασίας της φύσης.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδες, αναζήτησης, σύνθεσης και

αξιολόγησης πληροφοριών, καθώς και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, χαρτόνια, μαρκαδόροι, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα1 
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 1). Οι ιδέες εκφράζονται
αυθόρμητα και καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό, στον πίνακα, χωρίς
κριτική. Ακολουθεί συζήτηση και ομαδοποίηση των ιδεών. Η ομαδοποίηση
πρέπει να προσανατολισθεί στην ανάδειξη των δύο κύριων τάσεων όσον
αφορά στην αντίληψη για την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης: την αν-
θρωποκεντρική και τη βιοκεντρική. Στην πρώτη περίπτωση, ο άνθρωπος
αναμένει κάποιου είδους οφέλη από τη φύση (της αποδίδει οικονομική αξία),
ενώ στη δεύτερη περίπτωση της αποδίδει αξία καθαυτή, δηλαδή η αξία της
φύσης είναι εγγενής. Ο σκοπός της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και
φύσης υπηρετείται όταν στην αναγνώριση της εγγενούς αξίας της φύσης
προστίθενται και οικονομικά επιχειρήματα για τη διατήρησή της. Ως παρά-
δειγμα, η διατήρηση των δασών ευνοεί την παραγωγή αγαθών με εμπορική
αξία και προάγει την απασχόληση και ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες.

> Δραστηριότητα 2
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφθούν παράγωγα της λέξης «προστασία»,
να αναζητήσουν συνώνυμες λέξεις και ορισμούς σε διάφορες πηγές (λεξικά,
βιβλία, Διαδίκτυο, κ.ά.), να παρουσιάσουν το υλικό στην τάξη και, με βάση
τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, να διατυπώσουν έναν πλήρη ορισμό της έν-
νοιας της προστασίας. Συζητώντας τους λόγους για τους οποίους «κάτι αξίζει
να προστατευθεί» προβάλλουν οι έννοιες της αξίας και του κινδύνου. Ζητή-
στε από τους μαθητές να σκεφθούν, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ποια
είναι τα κυριότερα αγαθά. Η κάθε ομάδα καταγράφει σε χαρτόνι τις προτά-
σεις τις και στη συνέχεια τις παρουσιάζει στην τάξη. Ακολουθεί συζήτηση,
όπου οι μαθητές καλούνται να συμφωνήσουν στα πέντε σπουδαιότερα
αγαθά που πρέπει να προστατευθούν σήμερα. Αναμένεται ότι ένα από αυτά
θα είναι η φύση.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Οι μαθητές θα πρέπει, από τη
μελέτη των κειμένων, να διαπιστώσουν ότι οι λόγοι προστασίας της φύσης
ήταν διαφορετικοί σε κάθε εποχή, π.χ. θρησκευτικοί λόγοι, λόγοι διατήρησης
των θηραμάτων, υγιεινής, διαχειριστικοί για μη εξάντληση φυσικών πόρων.
Μπορείτε να αναφερθείτε στην ποίηση του 16ου αιώνα, όπου ανιχνεύεται η
νοσταλγία για τη φύση που χάνεται, καθώς και σε κείμενα της εποχής της
βιομηχανικής επανάστασης, όπου είναι έκδηλη η αγωνία για την υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος.
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Προστατεύοντας το
περιβάλλον
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν την έννοια της προστατευόμενης περιοχής.
• Να αντιληφθούν τα γνωρίσματα που πρέπει να έχει μια περιοχή για να χαρα-

κτηρισθεί ως προστατευόμενη.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές και να κατα-

στούν ικανοί να αναφέρουν παραδείγματα προστατευόμενων περιοχών στην
Ελλάδα και στον κόσμο.

• Να μάθουν ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών,
καθώς και ποικίλα συστήματα ταξινόμησης.

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ, καθώς και αναζήτησης, συλλογής,
σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών από το Διαδίκτυο.

• Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέ-
ψης και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 1).

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Προκαλέστε
συζήτηση σχετικά με το γεγονός της αύξησης του αριθμού των προστατευό-
μενων περιοχών, καθώς και για την αλλαγή στην αντίληψη των ανθρώπων
ως προς την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
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μια προστατευόμενη

περιοχή;
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν ότι προστατευόμενες περιοχές υπάρχουν σε όλον τον Πλα-

νήτη και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για αυτές.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα να εντοπίζουν τα κοινά γνωρίσματα και τις

διαφορές που μπορεί να έχουν.
• Να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τις προστατευόμενες περιοχές

στη σύγχρονη εποχή.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης και δημι-

ουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο, χαρτόνια, κόλλες και υλικά ζωγρα-
φικής.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 1).

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Συζή-
τηση» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2) και «Αναζήτηση πληρο-
φοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ενθαρρύνετε τους
μαθητές να συλλέξουν πληροφοριακό υλικό για την προστατευόμενη πε-
ριοχή που επέλεξαν στην ομάδα τους και να το παρουσιάσουν στην τάξη.
Παροτρύνετε τις ομάδες να παρουσιάσουν όχι μόνο τον φυσικό πλούτο της
προστατευόμενης περιοχής, αλλά και στοιχεία σχετικά με το γενικότερο οι-
κονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της χώρας στην οποία ανήκει.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Ως προς τα ερωτήματα που τί-
θενται, οι ομοιότητες αφορούν στην υψηλή βιοποικιλότητα που υπάρχει σε
κάθε προστατευόμενη περιοχή. Οι διαφορές, αφορούν κυρίως στις ανθρώ-
πινες δραστηριότητες που ασκούνται σε κάθε περιοχή και στον τρόπο που
αυτή υφίσταται διαχείριση. Επισημάνετε στους μαθητές τις διαφορετικές
χρήσεις της κάθε περιοχής και τον διαφορετικό βαθμό επέμβασης του αν-
θρώπου. Προκαλέστε τον προβληματισμό τους και διερευνήστε την άποψή
τους στο συγκεκριμένο θέμα.

27
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Οι προστατευόμενες
περιοχές στον κόσμο
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Σκοποί
• Να μάθουν ότι υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες

διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.
• Να κατανοήσουν τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με

το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα να εντοπίζουν κοινά γνωρίσματα και διαφορές

που μπορεί να έχουν.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα

και ειδικότερα στον τόπο τους.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προσεκτικής ακρόασης, ανα-

ζήτησης, σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών, καθώς και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητες 1-9
Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην κατανόηση των κύριων γνωρισμάτων
κάθε κατηγορίας προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με την ελληνική νο-
μοθεσία. Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν και να αναδείξουν το
κύριο γνώρισμα κάθε κατηγορίας.
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές θεσμικό πλαί-

σιο μπορούν να αναγνωρισθούν προστατευόμενες περιοχές σε μια χώρα.
• Να μάθουν τις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, σύμ-

φωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο.
• Να κατανοήσουν τι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών

ΝATURA 2000.
• Να πληροφορηθούν για τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους και να

γνωρίσουν τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα

και στον τόπο τους.
• Να κατανοήσουν ότι μια προστατευόμενη περιοχή μπορεί να φέρει ποικίλους

χαρακτηρισμούς (π.χ. εθνικό πάρκο, περιοχή Δικτύου NATURA 2000, από-
θεμα βιόσφαιρας, κ.ά.).

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, αναζήτησης πληροφοριών
στο Διαδίκτυο, διατύπωσης απόψεων, γραπτής και προφορικής έκφρασης,
κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο, χάρτης της Ελλάδας.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 5
Διερευνήστε αν κάποιος μαθητής έχει επισκεφθεί κάποια προστατευόμενη
περιοχή και προτρέψτε τον να παρουσιάσει την εμπειρία του στην τάξη φέρ-
νοντας υλικό από την επίσκεψη (π.χ. φωτογραφίες, αναμνηστικά, κ.ά.) που
έχει στη διάθεσή του. Δώστε αρκετό χρόνο να παρουσιάσει την εμπειρία
του.

> Δραστηριότητα 6
Η ένταξη ορισμένων περιοχών σε καθεστώς προστασίας συχνά δημιουργεί
συγκρούσεις με υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες χρήσεις και προκαλεί τις αν-
τιδράσεις ποικίλων κοινωνικών ομάδων. Προκαλέστε τον προβληματισμό
των μαθητών σας. Ζητήστε τους να τοποθετηθούν προσωπικά απέναντι σε
τέτοιου είδους διλήμματα, ώστε να κατανοήσουν τις δυσκολίες που προκύ-
πτουν από την κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης.

> Δραστηριότητα 7
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι
ρόλων». Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές ομάδες που
πιθανώς εμπλέκονται (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο) στο ζήτημα. Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες, όσες και οι κοινωνικές ομάδες που εντοπίσθηκαν. Η
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επεξεργασθεί και να διατυπώσει γραπτώς τα
επιχειρήματά της. Στη συνέχεια, οι ομάδες παρουσιάζουν τα επιχειρήματά
τους στην τάξη. Προτεινόμενες ιδέες για εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες -
ρόλους στο παιχνίδι, δίνονται ακολούθως:
Ιδιοκτήτες γης: Υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις τους ανήκουν
βάσει τίτλων ιδιοκτησίας, τους οποίους έχουν κληρονομήσει από τους παπ-
πούδες τους. Εξάλλου, τόσους αιώνες μια χαρά προστάτευαν μόνοι τους τις
περιοχές αυτές.
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Οι προστατευόμενες
περιοχές στην Ελλάδα
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Κάτοικοι της περιοχής (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κ.λπ.): Νιώθουν αβεβαιότητα για το
μέλλον. Τώρα που οι περιοχές θα κηρυχθούν προστατευόμενες, δεν γνωρί-
ζουν ποιες θα είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις και με ποιον τρόπο οι αλλαγές
θα επηρεάσουν το εισόδημά τους.
Ειδικός επιστήμονας σε θέματα περιβάλλοντος: Υποστηρίζει την αναγκαιότητα προ-
στασίας και αειφορικής διαχείρισης των συγκεκριμένων περιοχών. Προσπα-
θεί να εξηγήσει την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και επίτευξης
της οικολογικής ισορροπίας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει διαταραχ-
θεί εξαιτίας της έντονης οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. εντατική γεωρ-
γική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση). Αναφέρεται στις μακροχρόνιες
αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει η έλλειψη προστασίας και η μη συνετή
διαχείριση των φυσικών πόρων των εν λόγω περιοχών, ακόμα και σε εκεί-
νους που σήμερα διαμαρτύρονται.
Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής ομάδας: Νιώθει λίγο δικαιωμένος από τις εξελίξεις,
γιατί με την ομάδα του, επί σειρά ετών προσπαθούν να πείσουν τους γεωργούς
και τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν είναι
επιβλαβείς για το περιβάλλον και επομένως και για τους ίδιους.
Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διευκρινίζει ότι η ένταξη μιας περιοχής στο Δί-
κτυο NATURA 2000 δεν συνεπάγεται απόλυτη προστασία και ότι επιτρέπεται
η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, αρκεί αυτές να είναι συμβατές με
τον «νέο» χαρακτήρα της περιοχής. Αναφέρει ότι στις περιοχές του Δικτύου
παρέχεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων χρήσεων, συμβατών με τον
χαρακτήρα της περιοχής, π.χ. ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κ.ά.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

Με το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές υποδύονται ρόλους συγκεκριμένων κοινωνικών
ομάδων ή ατόμων σε συνθήκες που προσομοιάζουν μια κατάσταση. Οι μαθητές,
συμμετέχοντας στο παιχνίδι ρόλων, κατανοούν πληρέστερα το πρόβλημα, διασα-
φηνίζουν τις αξίες των εμπλεκόμενων ομάδων και αναπτύσσουν ικανότητες επί-
λυσης προβλήματος, ενώ, ταυτόχρονα, προκαλείται η πλήρης ενεργοποίησή τους,
εκφράζονται συναισθήματα και αναπτύσσεται η ικανότητα διαπραγμάτευσης και
επικοινωνίας. Επίσης, ευνοείται η αλλαγή των στάσεων των μαθητών, αφού, μέσα
από το βίωμα του ρόλου, είναι πιθανόν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν αντιμετω-
πίζουν ορθά μέχρι στιγμής διάφορες καταστάσεις ή ότι δεν κατανοούν με πληρό-
τητα τη θέση των άλλων και συνεπώς οδηγούνται σε επανεξέταση των αντιλήψεων
και της συμπεριφοράς τους.

Η πορεία εφαρμογής σε κάθε παιχνίδι ρόλων ακολουθεί τρία στάδια:

1ο στάδιο: Σχεδιασμός του παιχνιδιού
Οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόβλημα. Μελετούν το υλικό που έχουν στη
διάθεσή τους και συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες, προσπαθώντας να απαντή-
σουν σε ερωτήματα όπως: «ποιες ομάδες εμπλέκονται, ποια θέση κρατούν, ποια είναι
τα επιχειρήματά τους;», «γιατί έχουν τη συγκεκριμένη θέση;», «ποιες αξίες βρίσκονται
πίσω από την κάθε θέση;», κ.ά.

• Διαμορφώνεται το σενάριο του παιχνιδιού και καθορίζονται οι ρόλοι.
• Καθορίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού (διάρκεια, αριθμός συμμετεχόντων,

κ.λπ.).
• Οι μαθητές συγκροτούν ισάριθμες με τους ρόλους ομάδες και κάθε ομάδα

επεξεργάζεται τον ρόλο της.

2ο στάδιο: Υλοποίηση του παιχνιδιού
• Οι μαθητές (υποδυόμενοι τα πρόσωπα της ιστορίας) παίζουν τον ρόλο τους,

σύμφωνα με το σενάριο και τους κανόνες που όρισαν.
• Όσο διαρκεί το παιχνίδι, οι μαθητές μιλούν σε πρώτο πρόσωπο, ενώ σε αυτό

το στάδιο δεν επιτρέπονται σχολιασμοί.
• Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι η τεκμηρίωση των

απόψεων που εκφράσθηκαν είναι ελλιπής. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται
το παιχνίδι και αρχίζει ξανά, όταν οι μαθητές συγκεντρώσουν και επεξεργα-
σθούν τις απαραίτητες πληροφορίες για την τεκμηρίωση των απόψεών τους.

3ο στάδιο: Μετά το παιχνίδι
Μετά το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες ενέρ-
γειες, π.χ. να διατυπώσουν και να κοινοποιήσουν προς την τοπική κοινωνία τις προ-
τάσεις-λύσεις που προέκυψαν από το παιχνίδι ή να οργανώσουν μια δημόσια
συζήτηση, κ.ά. Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός κρίνει σκόπιμο, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί αξιολόγηση του παιχνιδιού, προκειμένου να εντοπισθούν οι δυσκολίες και
τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Είναι σημαντικό να υπάρξουν αποτελέσματα που ικανοποιούν όλους τους μαθητές.
Για τον σκοπό αυτό, μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι μαθητές εγκαταλεί-
πουν τον ρόλο τους και μπορούν να σχολιάσουν την εμπειρία και τα συμπερά-
σματα που προκύπτουν όσον αφορά:

• στα βιώματα από την ερμηνεία των ρόλων,
• στη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στα πρόσωπα που υποδύθηκαν,
• στη διασύνδεση της άσκησης με το πρόβλημα που πραγματεύθηκαν.

Ο εκπαιδευτικός:
• καθορίζει το πρόβλημα και τους ρόλους με σαφήνεια,
• δίνει σαφείς οδηγίες,
• παροτρύνει τους μαθητές να είναι πειστικοί, αυθεντικοί και αυθόρμητοι,
• φροντίζει ώστε να δημιουργείται κλίμα σεβασμού και ελεύθερης έκφρασης,
• συνοψίζει και αναγράφει, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, τα κύρια σημεία της συ-

ζήτησης στον πίνακα,
• προβαίνει σε τελική σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων.
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> Δραστηριότητα 8 
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
ρίπτωσης». Ως παράδειγμα δίνεται η λίμνη Κερκίνη. Παροτρύνετε τους μα-
θητές να προτείνουν οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να
αναπτυχθούν στη λίμνη και καλέσθε τους να προβληματισθούν για τη συμ-
βατότητά τους με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η παρούσα διδακτική τεχνική αναφέρεται στη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγ-
μάτων που αφορούν σε πραγματικές ή υποθετικές καταστάσεις. Με τη μορφή σύν-
τομων κειμένων παρουσιάζονται στον μαθητή πραγματικά ή υποθετικά
παραδείγματα που αντανακλούν μια ευρύτερη κατάσταση, με σκοπό να αναλυ-
θούν σε βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα ζητήματα που ανα-
δύονται.

Η μελέτη περίπτωσης έχει δύο πεδία εφαρμογής. Στο πρώτο πεδίο, η περίπτωση
χρησιμοποιείται με σκοπό την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν
αποκτηθεί. Στο δεύτερο πεδίο, χρησιμοποιείται όταν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί
η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, με σκοπό την υποκίνηση της πορείας
προς τη μάθηση. Και στα δύο πεδία εφαρμογής, μέσα από την ενδελεχή διερεύ-
νηση της ειδικής περίπτωσης, εξάγονται γενικά συμπεράσματα.

Ειδικότερα:
• Ο εκπαιδευτικός επιλέγει μια περίπτωση, όσο το δυνατόν πλησιέστερη και κοντά

στην πραγματικότητα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες,
καθώς και τις γνώσεις και εμπειρίες τους, προκειμένου να πραγματευθούν το ζή-
τημα και να καταλήξουν σε προτάσεις. Η εργασία γίνεται σε ομάδες, ώστε να
υπάρχει αλληλεπίδραση.

• Οι μαθητές (μέσω εκπροσώπων των ομάδων εργασίας) παρουσιάζουν στην ολο-
μέλεια το προϊόν της εργασίας τους, την πορεία που ακολούθησαν, τις δυσκολίες
που συνάντησαν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Με τον τρόπο αυτόν,
αναπτύσσεται η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα, καθώς και η
κριτική και αναλυτική σκέψη τους. Αν η περίπτωση αντανακλά πραγματικές κα-
ταστάσεις, η άσκηση συμβάλλει και προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού
των στάσεων.

• Ο εκπαιδευτικός συνθέτει τα κύρια σημεία που παρουσιάσθηκαν, σχολιάζει, δια-
σαφηνίζει, διατυπώνει συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Βοηθά στην εξαγωγή
γενικών συμπερασμάτων και συνδέει τη συγκεκριμένη περίπτωση με το ευρύ-
τερο πλαίσιο στο οποίο υπάγεται. Τέλος, κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στα όσα έμα-
θαν οι μαθητές από τη μελέτη περίπτωσης και τα όσα ήδη γνωρίζουν ή πρόκειται
να μάθουν στη συνέχεια.
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Σκοποί
• Να μάθουν τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στον τόπο όπου

ζουν.
• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις συγκεκριμένες προστατευόμενες πε-

ριοχές και για το καθεστώς προστασίας τους.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκον-

ται στον τόπο τους.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, αναζήτησης, σύνθεσης και

αξιολόγησης πληροφοριών, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητες 1-2
Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες προσφέρονται για να ασχοληθούν οι μα-
θητές με το τοπικό τους περιβάλλον και την ευρύτερη περιοχή, γνωρίζοντας
έτσι καλύτερα τον τόπο όπου ζουν.

> Δραστηριότητες 3-4
Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να αναφέρονται σε πραγματική ή φαντα-
στική περιοχή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αντιληφθούν και να τεκμηριώ-
σουν την ανάγκη προστασίας μιας περιοχής με βάση τα γνωρίσματά της.
Αφιερώστε χρόνο για την ανάπτυξη προβληματισμού μεταξύ των μαθητών
σχετικά με το κατάλληλο καθεστώς προστασίας της περιοχής. Τέλος, αν πρό-
κειται για πραγματική περίπτωση, η Δραστηριότητα 4 μπορεί να δημοσιο-
ποιηθεί στο σχολείο, στον Δήμο ή και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη
Δραστηριότητα 3, χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση» (βλέπε
Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).
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Μαθαίνω τις
προστατευόμενες περιοχές
του τόπου μου
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Σκοποί
• Να αντιληφθούν ότι η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης δεν ση-

μαίνει αναγκαστικά και προστασία από παγκόσμιες περιβαλλοντικές απειλές,
όπως η κλιματική αλλαγή.

• Να κατανοήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη διατήρηση των
προστατευόμενων περιοχών και γενικότερα της ζωής στον Πλανήτη.

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γρα-

πτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας,
λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
ρίπτωσης» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 8). Διαθέστε χρόνο για
να αναπτυχθεί προβληματισμός γύρω από την έννοια της προστασίας, τα
αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συζητήστε πως επαναπροσ-
διορίζεται η έννοια της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης, υπό το
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Μελέτη
περίπτωσης» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 8) και «Διαλογική αν-
τιπαράθεση - Debate». Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, οι μαθητές
χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα υποστηρίζει με επιχειρήματα την
ανάγκη επέκτασης των αιολικών πάρκων και η δεύτερη την ανάγκη περιορι-
σμού των αιολικών πάρκων. Στη συνέχεια, οι ομάδες θα ανταλλάξουν τα επι-
χειρήματά τους και η κάθε ομάδα θα συντάξει αντεπιχειρήματα για να
αντικρούσει τα επιχειρήματα της άλλης ομάδας. Η αιολική ενέργεια θεωρείται
μια φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. Παρόλα αυτά, μέσα από τα
ένθετα που παρουσιάζονται στο Φύλλο Εργασίας, γίνεται φανερό ότι προκα-
λεί και αυτή επιπτώσεις στο περιβάλλον και δημιουργεί συγκρούσεις. Ενθαρ-
ρύνετε τους μαθητές να προβληματισθούν σχετικά με την αυξανόμενη
κατανάλωση ενέργειας και την ανάγκη, παράλληλα με την παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές, να επιδιώκεται περιορισμός της κατανάλωσης.
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ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - DEBATE

Στη συγκεκριμένη διδακτική τεχνική οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και εκ-
φράζουν αντίθετες θέσεις πάνω στο ζήτημα που επεξεργάζονται. Η διαδικασία
που ακολουθείται δίνεται ακολούθως:

• Εισαγωγή του ζητήματος (συνήθως από τον εκπαιδευτικό).
• Δημιουργία δύο ομάδων μαθητών, οι οποίες υποστηρίζουν αντίθετες απόψεις

επί του ζητήματος.
• Διεξαγωγή συζήτησης με ανταλλαγή επιχειρημάτων.
• Σύνοψη των πλέον αξιόλογων στοιχείων της επιχειρηματολογίας κάθε ομάδας.

Σημειώνεται ότι:
(α) Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει συντονιστή και γραμματέα.
(β) Εξαρχής, θα πρέπει να ορισθεί τριμελής επιτροπή για τον συντονισμό και την

αξιολόγηση της συζήτησης. Η τριμελής επιτροπή αξιολογεί την εργασία, με ποι-
κίλα κριτήρια όπως: σαφήνεια διατύπωσης των απόψεων, πειστικότητα της επι-
χειρηματολογίας, τεκμηρίωση των απόψεων, κ.ά.

(γ) Πριν από τη διεξαγωγή της συζήτησης, κάθε ομάδα θα πρέπει να προετοιμάσει
σε κείμενο (με τη μορφή καταλόγου) τις απόψεις που θα υποστηρίξει και τα επι-
χειρήματα που θα χρησιμοποιήσει. Οι ομάδες ανταλλάσσουν τον κατάλογο των
απόψεών τους.

(δ) Κάθε μαθητής, μέλος της ομάδας, πρέπει να προετοιμασθεί να αντικρούσει ένα
επιχείρημα της άλλης ομάδας.

(ε) Η συζήτηση αρχίζει με τον συντονιστή να εισάγει το ζήτημα και την πρώτη
ομάδα να θέτει το πρώτο της επιχείρημα. Η δεύτερη ομάδα αντικρούει, κ.λπ.

35

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 35



Σκοποί
• Να προβληματισθούν για τον ρόλο και την ευθύνη των διαφόρων κοινωνικών

ομάδων και ιδιαιτέρως της τοπικής κοινωνίας στην προστασία και διατήρηση
μιας προστατευόμενης περιοχής.

• Να διακρίνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε εκείνες που προκαλούν
πιέσεις και υποβαθμίζουν τις προστατευόμενες περιοχές και σε εκείνες που
συμβάλλουν στην αειφορική διαχείρισή τους.

• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην
αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γρα-
πτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας,
λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Μελέτη
περίπτωσης» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 8) και «Διαλογική αν-
τιπαράθεση - Debate» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 11, Δραστηριότητα 3). Είναι
σημαντικό να αναδειχθεί η ηθική διάσταση της αντιπαράθεσης. Πρόκειται
για την αντιπαράθεση δύο διαφορετικών κοσμολογικών αντιλήψεων για τη
θέση του ανθρώπου στον κόσμο. Οι μεν Βουσμάνοι θεωρούν τον εαυτό τους
μέρος του φυσικού κόσμου, οι δε εκπρόσωποι των δυτικών κοινωνιών εκ-
φράζουν την άποψη περί υπεροχής του ανθρώπου έναντι της φύσης.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι
ρόλων» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 7). Στη συνέχεια δίνον-
ται σύντομα σενάρια ρόλων:
Αγρότες: Υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα να απαγορευθεί η χρήση λιπα-
σμάτων και γεωργικών φαρμάκων ενέχει τον κίνδυνο να μειωθεί σοβαρά
η σοδειά τους, σε μια εποχή που το προϊόν τους έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.
Αυτό θα είχε ως συνέπεια να καταστραφούν οικονομικά. Θέτουν το ερώ-
τημα «ποιος είναι εκείνος που βάζει τη ζωή των πουλιών πάνω από τη ζωή του
ανθρώπου;».
Κάτοικοι που θέλουν να χτίσουν άμεσα σπίτια: Υποστηρίζουν ότι το μοναδικό πε-
ριουσιακό στοιχείο που διαθέτουν και στο οποίο θα μπορούσαν να χτί-
σουν ένα σπίτι για αυτούς και τα παιδιά τους βρίσκεται στη συγκεκριμένη
περιοχή. Η αλλαγή των όρων δόμησης θα τους καταδίκαζε να ζουν για
πάντα στο νοίκι.
Εκπρόσωπος ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων: Υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη
της περιοχής θα πρέπει να στηριχθεί στον τουρισμό και ιδιαίτερα στον
τουρισμό φύσης. Τα οφέλη του έχουν αντίκτυπο και σε άλλες επιχειρήσεις,
όπως είναι οι συνεταιρισμοί τοπικών προϊόντων, τα εστιατόρια και οι κα-
φετέριες του χωριού. Ήδη το 60% του εισοδήματος των ιδίων προέρχεται
από τους τουρίστες.
Εκπρόσωπος τοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης: Υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη
του χωριού όπως την γνωρίζουν οι κάτοικοι δεν είναι μονόδρομος. Οι βιο-
λογικές καλλιέργειες μπορούν να υποκαταστήσουν τις συμβατικές και μά-
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Απειλές και διαχείριση
των προστατευόμενων

περιοχών
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λιστα με μεγάλα οφέλη για τους αγρότες. Έτσι κι αλλιώς, η διεθνής αγορά
προσανατολίζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, διε-
ρωτώνται ως πότε θα γίνεται το χωριό θέμα στα τηλεοπτικά κανάλια εξαι-
τίας θανάτων σπάνιων πουλιών που οφείλονται στο παράνομο κυνήγι και
στις δηλητηριάσεις από τα γεωργικά φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια το
φαινόμενο έχει παραγίνει.
Βιοτέχνες: Υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα περιορισμού της λειτουργίας των
βιοτεχνιών τους σημαίνει ταυτόχρονα το κλείσιμό τους. Παρόλο που οι
βιοτεχνίες είναι μικρές, δίνουν δουλειά σε αρκετές οικογένειες. Μείωση
της παραγωγής τους σημαίνει μείωση της απασχόλησης, σε μια εποχή με
μεγάλη οικονομική κρίση.
Κυνηγοί: Υποστηρίζουν ότι είναι ελάχιστοι οι ασυνείδητοι κυνηγοί που σκο-
τώνουν σπάνια είδη πουλιών ή λαθροθηρεύουν. Μπορεί μάλιστα αυτή η
στάση να οφείλεται και στην άγνοια της σπουδαιότητάς των ειδών των
πουλιών. Οι κυνηγοί πάντα προστάτευαν τη φύση, γιατί αυτή τους προ-
σφέρει θηράματα και αναψυχή.
Εκπρόσωπος Δημοτικού Συμβουλίου: Υποστηρίζει ότι πιέζεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες περιβάλλοντος να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση και
εφαρμογή μέτρων. Ωστόσο, ο Δήμος αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των
κατοίκων και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Για τον λόγο αυτόν, άλ-
λωστε, προκάλεσε την ανοικτή συζήτηση, ώστε να καταλήξουν σε μια
κοινά αποδεκτή λύση.

> Δραστηριότητα 5
Δραστηριότητες των κατοίκων μιας περιοχής που προωθούν την αειφορική
ανάπτυξη είναι, για παράδειγμα, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και
ο αειφόρος τουρισμός (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Ενθαρρύνετε
τους μαθητές να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους καθεμία από
τις δραστηριότητες αυτές είναι σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας. Επίσης,
διερευνήστε τις διαφορές των επιλογών αυτών σε σύγκριση με άλλες που
προκαλούν μεγάλες οχλήσεις (π.χ. καλλιέργειες που απαιτούν υπερκατανά-
λωση υδατικών πόρων για την άρδευση και εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων
και γεωργικών φαρμάκων, γήπεδα γκολφ σε άνυδρες περιοχές).
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Σκοποί
• Να μάθουν ποιες υπηρεσίες, οργανισμοί και εν γένει ποιοι φορείς φέρουν ευ-

θύνη και δραστηριοποιούνται σήμερα για την προστασία και διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα.

• Να κατανοήσουν τον ρόλο και το έργο των Φορέων Διαχείρισης που λειτουρ-
γούν στις προστατευόμενες περιοχές.

• Να διερευνήσουν και να προβληματισθούν για τη σχέση που πρέπει να ανα-
πτύσσουν οι αρμόδιοι για τη διαχείριση φορείς με την τοπική κοινωνία.

• Να κατανοήσουν τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας και εν γένει της κοινωνίας
των πολιτών στην προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γρα-
πτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας,
λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Καταιγισμός
ιδεών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 1, Δραστηριότητα 1).

> Δραστηριότητα 5
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση».
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τη σημασία της συνεργασίας για τη προώθηση της διατή-

ρησης και της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
• Να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γρα-

πτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας
και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Βοηθήστε τους μαθητές να προετοιμάσουν τα ερωτήματα της συνέντευ-
ξης και ενθαρρύνετέ τους να σχολιάσουν τις απόψεις που κατέγραψαν.
Επίσης, βοηθήστε τους μαθητές να επικοινωνήσουν με περισσότερους
από έναν Φορείς Διαχείρισης.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14

Επικοινωνώντας με
τον Φορέα Διαχείρισης
της περιοχής
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II. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Α. Εθνικός Δρυμός Αίνου

Σκοποί
• Να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες για την Κεφαλονιά.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να γνωρίσουν τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου και να αντιληφθούν τα κύρια γνω-

ρίσματά του.
• Να αναπτύξουν προσωπικό ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση του θέ-

ματος.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής

ακρόασης και παρατήρησης, καθώς και δημιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Ενθαρρύνετε τους μαθητές που έχουν επισκεφθεί τον Εθνικό Δρυμό του
Αίνου να ανακαλέσουν την εμπειρία τους και να μιλήσουν στην τάξη για
αυτή. Σκοπός μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι να αποτελέσει έναυσμα για
συζήτηση που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για περαιτέρω διε-
ρεύνηση.

> Δραστηριότητα 2
Με αφορμή το παράδειγμα του Αίνου και της Πίνδου, μιλήστε στους μαθητές
για τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τη δημιουργία των ορεινών όγκων
στη χώρα μας. Αναφερθείτε στη μυθολογική εξήγηση (π.χ. Τηθύς) καθώς και
στην επιστημονική (γεωλογική εξέλιξη). Μπορείτε να δώσετε έτοιμους χάρ-
τες στους μαθητές ή να τους προτείνετε να τους αναζητήσουν οι ίδιοι στο
Διαδίκτυο (π.χ. Google Maps, Google Earth).

> Δραστηριότητα 3
Μπορείτε να δώσετε έτοιμους χάρτες στους μαθητές ή να τους προτείνετε
να τους αναζητήσουν οι ίδιοι στο Διαδίκτυο (π.χ. Google Maps, Google
Earth). Βοηθήστε τους μαθητές να εντάξουν στον χάρτη της Κεφαλονιάς τον
Αίνο. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουν ότι οι δρόμοι και οι οικισμοί βρί-
σκονται περιφερειακά του Εθνικού Δρυμού του Αίνου.

> Δραστηριότητα 5
Οι Ενετοί ονόμαζαν τον Αίνο «Μαύρο Βουνό», γιατί καλυπτόταν από σκου-
ρόχρωμα έλατα, και όταν πλησίαζε κανείς με πλοίο την Κεφαλονιά, κυρίαρχη
εικόνα ήταν αυτή του σκοτεινού ορεινού όγκου να υψώνεται μπροστά του.

> Δραστηριότητα 6
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3).
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.1

Το ταξίδι ξεκινά…
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν μύθους, θρύλους και παραδόσεις που συνδέονται με τον Αίνο.
• Να αντιληφθούν ότι ο Αίνος είναι στενά συνδεδεμένος με τη λαϊκή παράδοση

της Κεφαλονιάς, γεγονός που φανερώνει τη σπουδαιότητά του για τη ζωή
των κατοίκων.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προσεκτικής ακρόασης, δη-
μιουργικής φαντασίας, διατύπωσης απόψεων και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 2
Τα ψηλά βουνά συνδέονται με μύθους και θρύλους, γεννήματα της λαϊκής
φαντασίας, που, ωστόσο, έχουν κάποιον ιστορικό πυρήνα. Η ιστορία δείχνει
ότι ο Αίνος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη ζωή των κατοίκων των γύρω πε-
ριοχών και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αυτούς.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ενθαρρύνετε
τους μαθητές να αναζητήσουν παραδείγματα βουνών που αποτέλεσαν κα-
τοικίες θεών της ελληνικής μυθολογίας (π.χ. Όλυμπος). Προκαλέστε συζή-
τηση με θέμα «Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να γεννήσει λατρευτικά ή
θρησκευτικά συναισθήματα στους ανθρώπους;».
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.2

Από τον μύθο
στην πραγματικότητα
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Σκοποί
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα του Αίνου.
• Να γνωρίσουν την κεφαλληνιακή ελάτη και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.
• Να μάθουν την ύπαρξη ενδημικών φυτών στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και τη

σημασία τους.
• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία της χλωρίδας του

Αίνου.
• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, κριτικής σκέψης,

λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησής τους, και δημιουργικής
φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, κόλλες, χαρτόνια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι».
Δείξτε στους μαθητές φωτογραφικό υλικό με φυτά του Αίνου. Οι μαθητές,
μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες, λύνουν το κρυπτόλεξο. Τα φυτά που πρέπει
να βρουν είναι: η κεφαλληνιακή ελάτη, το πουρνάρι, η κουτσουπιά, το ρείκι, ο
σχίνος, ο αγριοπανσές, το θυμάρι, η κόκκινη παιώνια.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Με τον όρο «παιχνίδι» νοούνται, όχι μόνο τα διάφορα ομαδικά και ατομικά παιχνί-
δια, αλλά και οι σωματικές και πνευματικές παιγνιώδεις ασκήσεις, όπως η λύση
σταυρόλεξων και γρίφων, η εργασία με μηχανικά παιχνίδια, οι λεκτικές ασκήσεις,
οι εργασίες με ξύλο και πηλό, η ζωγραφική, το τραγούδι, κ.ά. Τα παιχνίδια μπορούν
να πραγματοποιηθούν στο ύπαιθρο ή σε κλειστούς χώρους.

Πρωταρχικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι η ευχαρίστηση. Αν λείπει το στοιχείο
αυτό, τότε δεν μιλάμε για παιχνίδι. Ένα καλό εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να απο-
τελέσει αφετηρία για την ενεργοποίηση της φαντασίας, του προβληματισμού και
της μάθησης. Με το παιχνίδι, επίσης, ο μαθητής μαθαίνει να υπακούει σε κανόνες.

Η νεότερη παιδαγωγική θεωρεί το παιχνίδι ως σπουδαιότατη διδακτική τεχνική,
με την οποία επιτυγχάνεται η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η
διαμόρφωση στάσεων.

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ενθαρρύνετε
τους μαθητές να συλλέξουν το δικό τους υλικό για τη χλωρίδα του Αίνου και
να δημιουργήσουν ένα κολάζ. Το κολάζ μπορεί να αναρτηθεί στην τάξη, ή
σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου, κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Επιπρό-
σθετα, μπορείτε να προτείνετε τη διοργάνωση μικρής έκθεσης για την ενη-
μέρωση του συνόλου των μαθητών του σχολείου.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.3

Στον κόσμο των φυτών
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> Δραστηριότητα 6
Η κεφαλληνιακή ελάτη είναι ενδημικό είδος της Νότιας Ελλάδας, δηλαδή
εκτός από τον Αίνο συναντάται και σε άλλες περιοχές (π.χ. Πάρνηθα). Στον
Αίνο, όμως, λόγω της γεωμορφολογικής απομόνωσης, είναι προφυλαγμένο
από υβριδισμούς.

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως ενδημικό είδος ορίζεται το είδος που ζει μόνο μέσα σε έναν οριοθετημένο γε-
ωγραφικό χώρο στον οποίο και έχει δημιουργηθεί. Κατά τη χρήση του όρου είναι
απαραίτητο να ορίζεται ο χώρος, π.χ. ενδημικό Ολύμπου ή ενδημικό Ελλάδας.
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Σκοποί
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα που ζουν στον Αίνο.
• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία της πανίδας του Αίνου.
• Να αναγνωρίσουν λόγους για τους οποίους ο Αίνος χαρακτηρίζεται ως προ-

στατευόμενη περιοχή.
• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, κριτικής σκέψης,

λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησής τους και δημιουργικής
φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Παροτρύνετε τους μαθητές να αναζητήσουν οι ίδιοι σχετικό φωτογραφικό
υλικό με ζώα του Αίνου, σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις ή στο Διαδί-
κτυο.

> Δραστηριότητα 2
Συζητήστε με τους μαθητές για την έννοια της βιοποικιλότητας και την αξία
διατήρησής της.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Εξηγήστε στους μαθητές ότι
τα άλογα του Αίνου είναι απόγονοι ήμερων αλόγων που ξέφυγαν ή τα εγκα-
τέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους πριν από πολλές δεκαετίες και σήμερα έχουν
προσαρμοσθεί στην ελεύθερη διαβίωση στις δύσκολες συνθήκες του βου-
νού. Ως είδος, κατάγονται από τα άλογα της φυλής της Πίνδου, τα οποία αγό-
ραζαν οι Κεφαλλονίτες από τις ζωοπανηγύρεις της Αιτωλοακαρνανίας και
της Άρτας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.4

Τετράποδα και
πτερόεντα
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύ-

στημα.
• Να προβληματισθούν για τις πιθανές συνέπειες σημαντικών αλλαγών στα οι-

κοσυστήματα του Αίνου.
• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Αίνος χαρακτηρίσθηκε ως

προστατευόμενη περιοχή.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη διατήρηση του Αίνου.
• Να καλλιεργήσουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης και δη-

μιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν την τροφική αλυσίδα και τα τρο-
φικά πλέγματα, καθώς και τη σπουδαιότητα διατήρησης όλων των οργανι-
σμών για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Επισημάνετε, ότι, κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες και με οποιονδήποτε τρόπο, η εξαφάνιση ενός εί-
δους από το οικοσύστημα θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο οικοσύ-
στημα αυτό.

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Βοηθήστε τους μαθητές θέτον-
τας ερωτήματα, όπως: «τι θερμοκρασίες απαιτεί για την ανάπτυξή της η κεφαλ-
ληνιακή ελάτη;», «ποιες αλλαγές επιφέρουν οι πυρκαγιές στο οικοσύστημα;», κ.ά.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Ζητήστε από τους μαθητές να
ανακαλέσουν γνώσεις από τα προηγούμενα Φύλλα Εργασίας και να τεκμη-
ριώσουν τους λόγους για τους οποίους ο Αίνος πρέπει να είναι προστατευό-
μενη περιοχή. Βοηθήστε τους να κατανοήσουν τις έννοιες «προστασία» και
«προστατευόμενη περιοχή», με βάση το παράδειγμα του Αίνου. Το γεγονός
ότι ο Αίνος είναι ένας μικρός νησιωτικός εθνικός δρυμός υποδηλώνει, αφε-
νός τη σπουδαιότητά του και αφετέρου, το γεγονός ότι υπάρχουν συνθήκες
σχετικής απομόνωσης των ειδών. Αναδείξτε τη σημασία της αειφορικής δια-
χείρισης των προστατευόμενων περιοχών, αποσαφηνίζοντας ότι η προστα-
σία μιας περιοχής δεν αποκλείει την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων
σε αυτή. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, αναφερθείτε στους τρεις πυ-
λώνες της αειφόρου ανάπτυξης, ήτοι στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.5

Αίνος,
ένα πολύτιμο
οικοσύστημα
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντι-

μετωπίζει ο Αίνος.
• Να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων στον Εθνικό

Δρυμό Αίνου και στην ευρύτερη περιοχή.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής

ακρόασης, καθώς και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 3
Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ένα
είδος χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο. Προκαλέστε τον προβληματισμό
τους για τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην εξαφάνιση κά-
ποιων ειδών.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι
ρόλων» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 7).

> Δραστηριότητα 5
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).

> Δραστηριότητα 6
Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιδιώκεται να κατανοήσουν οι
μαθητές τη διαχρονικότητα των πιέσεων και των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο Αίνος. Μέσα από το παράδειγμα του Αίνου, μπορεί να γίνει σύν-
δεση με τις απειλές που αντιμετωπίζουν εν γένει σήμερα τα δάση και οι
δασικές περιοχές, όπως αυτές των πυρκαγιών και των επιδημιών εντόμων
και μυκήτων λόγω της κλιματικής αλλαγής.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.6

Πιέσεις και προβλήματα
στον Εθνικό Δρυμό

Αίνου
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τη σημασία της προώθησης δραστηριοτήτων που προ-

άγουν την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής (π.χ. εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού).

• Να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε
κάθε προσπάθεια προστασίας του Δρυμού.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής
ακρόασης, καθώς και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Δίλημμα». Οι
μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τις πολλαπλές πτυχές του διλήμματος
και να προβληματισθούν για τα κίνητρα που υπαγορεύουν τις πράξεις των
ανθρώπων, καθώς και για τις συγκρούσεις που μπορεί να επιφέρουν.

ΔΙΛΗΜΜΑ

Με τη διδακτική τεχνική του διλήμματος επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν

ικανοί να λάβουν και να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη θέση για την άρση ενός

διλήμματος. Στο δίλημμα περιγράφεται με συντομία μια προβληματική κατά-

σταση, συγκεκριμένη, πραγματική ή υποθετική που έχει όμως πάντα μια ηθική

διάσταση.

Οι μαθητές, αντιμετωπίζοντας ένα δίλημμα, εμπλέκονται προσωπικά σε αυτό, μα-

θαίνουν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, αναπτύσσουν ικανότητες επι-

κοινωνίας καθώς αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, κατανοούν την

προβληματική κατάσταση καθώς διασταυρώνουν τις απόψεις τους, διασαφηνί-

ζουν τις αξίες τους και εδραιώνουν τις πεποιθήσεις τους. Κατά την αντιμετώπιση

ενός διλήμματος, δημιουργούνται πολώσεις και συγκρούσεις, καθώς οι θέσεις αρ-

χικά είναι μόνο δύο, ναι ή όχι, καλή ή κακή λύση. Μέλημα του εκπαιδευτικού είναι,

μέσα από την ελεγχόμενη αυτή συγκρουσιακή κατάσταση, οι μαθητές να οδηγη-

θούν στην άρση του διλήμματος.

Το δίλημμα είναι τεχνική συγγενής με τη διαλογική αντιπαράθεση, διαφέρει όμως

ως προς τη διαδικασία, δηλαδή την πορεία που ακολουθείται κατά την εξέλιξη

των δύο στρατηγικών. Επίσης, ενώ η διαλογική αντιπαράθεση εστιάζει στην ανεύ-

ρεση επιχειρημάτων (υποκίνηση γνωστικού τομέα), στο δίλημμα, ο μαθητής κα-

λείται να πάρει θέση, υπακούοντας στις βαθύτερες αξίες του (υποκίνηση

συναισθηματικού τομέα).

Στην τεχνική του διλήμματος ακολουθείται η εξής πορεία:

Εισαγωγή στο δίλημμα
Οι μαθητές μελετούν το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα. Ο εκπαιδευτικός θέτει τα

βασικά ερωτήματα προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το

δίλημμα. Δηλαδή, να καθορίσουν τα άτομα ή τις ομάδες που εμπλέκονται, να διε-

ρευνήσουν τις αξίες που στηρίζουν τις θέσεις των πρωταγωνιστών, κ.ά. Σκοπός

της συζήτησης αυτής είναι να αναδειχθούν οι διαφορετικές απόψεις.
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Συζήτηση στις ομάδες
Οι μαθητές σχηματίζουν τόσες ομάδες όσες και οι βασικές απόψεις που διαμορ-
φώθηκαν από τη συζήτηση στην τάξη. Κάθε ομάδα ορίζει έναν γραμματέα και έναν
εκπρόσωπο για την ολομέλεια της τάξης. Η ομάδα διερευνά και προτείνει μία λύση
στο δίλημμα, την οποία και αιτιολογεί.

Συζήτηση στην τάξη
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει και αιτιολογεί την άποψη της ομάδας
του στην τάξη.

Νέα συζήτηση στις ομάδες
Οι μαθητές των ομάδων επανεξετάζουν τις απόψεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τη
συζήτηση στην τάξη και, εάν χρειάζεται, τις αναθεωρούν.

Νέα συζήτηση στην τάξη
Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει στην τάξη τις τελικές απόψεις της
ομάδας του έτσι όπως διαμορφώθηκαν και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους
τα μέλη της ομάδας του εμμένουν στην αρχική θέση τους ή την αναθεωρούν.

Σύνθεση
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να συνοψίσουν τις κύριες λύσεις εκθέτοντας
τα επιχειρήματά τους.

> Δραστηριότητα 2
Η περιοχή στους πρόποδες του Αίνου είναι αγροτική και οι κάτοικοι ασχο-
λούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Λόγω του Εθνικού Δρυ-
μού, οι κάτοικοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επίσης, θα μπορούσαν να εξετάσουν την
αντικατάσταση συμβατικών γεωργικών καλλιεργειών με βιολογικές, κίνηση
που θα συνέβαλε στη διατήρηση του περιβάλλοντος γενικότερα.

> Δραστηριότητα 3
Συζητήστε με τους μαθητές τις έννοιες «μαζικός τουρισμός», «εναλλακτικές
μορφές τουρισμού», «αειφόρος τουρισμός», κ.ά. Βοηθήστε τους να εντοπίσουν
τα κύρια γνωρίσματά τους. Παρακινείστε τους να προβληματισθούν για τις
συνέπειες που μπορεί να έχει η κάθε μορφή τουριστικής ανάπτυξης, μέσα
από το παράδειγμα του Αίνου.

> Δραστηριότητα 5
Συζητήστε με τους μαθητές τη συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στην καθημερνή εκπαιδευτική πρακτική και στη διαμόρφωση ενεργών και
κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

> Δραστηριότητα 6
Επισημάνετε τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών και της ενεργού συμ-
μετοχής τους στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Πιθανά ερω-
τήματα για τους μαθητές είναι τα ακόλουθα: «μπορεί ο κάθε πολίτης να δράσει
από μόνος του;» «τι σημαίνει κίνηση πολιτών;», «σε ποιες άλλες περιπτώσεις
έχετε ακούσει να χρησιμοποιείται ο όρος;», κ.ά.

> Δραστηριότητα 7
Μερικές ιδέες για δραστηριότητες είναι να παρατηρήσουν πουλιά και ίχνη
ζώων στο έδαφος, να καταγράψουν φυτά, να εντοπίσουν απειλές και περι-
βαλλοντικά προβλήματα, να επισκεφθούν κατοικημένες περιοχές στους
πρόποδες του Αίνου, κ.ά.
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν τον Αίνο και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του.
• Να καταστούν ικανοί να προσεγγίσουν τον Αίνο με τις αισθήσεις.
• Να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σημασία του και τα οφέλη που προσδίδει στον

άνθρωπο.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τον Εθνικό Δρυμό.
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Αίνος

και να προτείνουν τρόπους για την αειφορική διαχείρισή του.
• Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισμού στον χώρο, παρατηρητικότη-

τας, εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γραπτής και προφορικής έκ-
φρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας, λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Χάρτης του Νομού Κεφαλονιάς, φωτογραφική μηχανή, κιάλια, σημειωματάρια,
μολύβια, υλικά ζωγραφικής (π.χ. μπλοκ, ξυλομπογιές, παστέλ νερομπογιές,
μαρκαδόροι).

Διδακτικές επισημάνσεις
Σε αυτό το Φύλλο Εργασίας χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πεδίου».

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ

Η μελέτη πεδίου αναφέρεται σε δραστηριότητες μαθητών οι οποίες πραγματοποι-
ούνται έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, σε υπαίθριους ή άλλους χώρους. Σκοπός
της μελέτης πεδίου είναι, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να
παρατηρήσουν, να συλλέξουν και να καταγράψουν δεδομένα και να αποκτήσουν,
μέσω της ερευνητικής διαδικασίας, εμπειρίες και γνώση.

Η εργασία που θα επιτελέσουν οι μαθητές στο πεδίο μπορεί να είναι πολλών
τύπων, καθώς ενδέχεται να εμπλέκει τους μαθητές: α) σε ένα είδος έρευνας, β) σε
μια επισκόπηση, γ) στην περιγραφή ενός χώρου, μιας κατασκευής, ενός αντικειμέ-
νου, κ.ά., που δεν μπορούν να παρατηρήσουν μέσα στην τάξη (π.χ. παρατήρηση
και περιγραφή ενός ηλιακού παθητικού συστήματος ή ενός αγροκτήματος).

Όπως όλες οι συμμετοχικές μέθοδοι, έτσι και η μελέτη πεδίου προϋποθέτει συ-
στηματική και προσεκτική προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Προ-
κειμένου η μελέτη πεδίου να είναι αποτελεσματική, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
φροντίσει ώστε η εργασία να είναι οριοθετημένη, οι δραστηριότητες των μαθη-
τών προσχεδιασμένες και συγκεκριμένες και η έξοδος καλά σχεδιασμένη και ορ-
γανωμένη.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μελέτης πεδίου περιλαμβάνει τρία στάδια: προ-
ετοιμασία, υλοποίηση και σύνθεση - παρουσίαση στην τάξη. Αναλυτικότερα:

Στάδιο 1 > Προετοιμασία
Η προετοιμασία αφορά σε ενέργειες του εκπαιδευτικού, τόσο ατομικές, όσο και σε
συνεργασία με τους μαθητές του.

1. Ατομικές ενέργειες του εκπαιδευτικού
• Εντοπίζει κατάλληλα θέματα για μελέτη πεδίου είτε στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί με την ομάδα του ή στην
καθημερινή διδακτική πράξη, στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μαθημάτων.
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• Εξετάζει τους τόπους διαμονής των μαθητών και διερευνά τις πιθανές τοπο-

θεσίες για μελέτη πεδίου. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να βρίσκονται στο

άμεσο περιβάλλον των μαθητών ή σε περιοχές αρκετά μακρύτερα.

• Εντοπίζει τις περιοχές που προσφέρονται καταρχήν και δημιουργεί αρχείο για

κάθε μία από αυτές, καταγράφοντας στοιχεία όπως: η ονομασία της, πού βρί-

σκεται, πώς προσεγγίζεται, τι μπορεί να προσφέρει σε μαθησιακό επίπεδο,

κ.λπ.

• Επιλέγει την πλέον ενδεδειγμένη περιοχή και πραγματοποιεί ο ίδιος προκα-

ταρκτική επίσκεψη, προκειμένου να εξοικειωθεί με το αντικείμενο της μελέτης.

Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο μετάβασης, τον χρόνο

που θα απαιτηθεί και το κόστος μεταφοράς, μελετά θέματα ασφάλειας μαθη-

τών, διαμονής και διατροφής, ξενάγησης ή μη στο πεδίο, τις πιθανές διαδρο-

μές, τα αντικείμενα που πρέπει να παρατηρήσουν οι μαθητές και τον χρόνο

που απαιτείται, κ.λπ. 

• Διαμορφώνει διδακτικό υλικό (δραστηριότητες) για την ενεργό εμπλοκή των

μαθητών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο, αλλά και πριν και μετά

από αυτή.

• Προετοιμάζει κατάλογο των υλικών που απαιτούνται.

• Διερευνά δυνατότητες συνεργασίας με άλλα άτομα ή οργανισμούς, συμπερι-

λαμβανόμενων των εκπαιδευτικών του σχολείου του.

• Επιλέγει τον καλύτερο χρόνο πραγματοποίησης της μελέτης πεδίου.

• Επιλύει θέματα σχετικά με την εξασφάλιση άδειας επίσκεψης στο πεδίο, εφό-

σον χρειάζεται.

• Ορίζει τους συνοδούς επίβλεψης των μαθητών.

• Ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου και τους γονείς των μαθητών.

2. Ενέργειες του εκπαιδευτικού σε συνεργασία με τους μαθητές
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές την τεχνική της μελέτης πεδίου, εφόσον οι

μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή και θέτει τους κανόνες. Ειδικότερα, ορ-

γανώνει προκαταρκτική συζήτηση, προκειμένου να καθορισθούν:

• Το αντικείμενο της μελέτης πεδίου.

• Ο σκοπός της μελέτης πεδίου. Τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν,

ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων που θα γίνουν στο πεδίο.

• Ο τόπος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

• Ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

• Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (εάν προβλέπεται εργασία σε ομάδες

πρέπει κάθε ομάδα να αναλάβει συγκεκριμένες δραστηριότητες).

• Οι πηγές πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν.

• Η διάρκεια της επίσκεψης.

• Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρειασθούν (π.χ. χάρτες, θερμόμετρα, σα-

κούλες δειγματοληψίας, ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι, κ.ά.).

• Η κατάλληλη ενδυμασία των μαθητών (π.χ. αδιάβροχο, καπέλο, μπότες, κ.ά.),

τα χρήματα που απαιτούνται, η διατροφή.

• Οι κανόνες συμπεριφοράς. Η επίσκεψη των μαθητών θα πρέπει να προκαλέσει

την ελάχιστη δυνατή όχληση τόσο στον φορέα που θα υποδεχθεί τους μαθη-

τές (π.χ. ένα Κέντρο Πληροφόρησης), όσο και στην ίδια την περιοχή.

• Η μορφή του τελικού προϊόντος μελέτης πεδίου.

Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό, ο εκπαιδευτικός να προσδιορίσει τον ρόλο του

και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, είναι χρήσιμο να προηγηθεί

μια προβολή στην αίθουσα διδασκαλίας, σχετικά με τον προς μελέτη χώρο, η οποία

θα εξάψει το ενδιαφέρον των μαθητών για την επίσκεψη. Χρήσιμο, επίσης, είναι

να εμπλακούν οι μαθητές στον σχεδιασμό της επίσκεψης, ετοιμάζοντας χάρτη, δια-

βάζοντας σχετικά άρθρα, κ.λπ.
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Στάδιο 2 > Εργασία στο πεδίο
Στο πεδίο, οι μαθητές, σε ομάδες ή και ατομικά, αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν
συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν και το είδος τους
εξαρτάται, κάθε φορά, από τις δυνατότητες του πεδίου. Τέτοιες δραστηριότητες
μπορεί να είναι: παρατήρηση και σύγκριση, χαρτογράφηση, δειγματοληψία, φω-
τογράφηση, συνεντεύξεις, κ.ά.

Στάδιο 3 > Σύνθεση και παρουσίαση στην τάξη
Μετά την εργασία στο πεδίο, ακολουθεί εργασία στην τάξη, όπου γίνεται η επε-
ξεργασία και ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι μαθητές, η οποία κα-
ταλήγει στη σύνθεση (επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν,
περιγραφή αποτελεσμάτων). Στο στάδιο αυτό, ενδέχεται οι μαθητές να συντάξουν
μια αναφορά στην οποία θα εκθέτουν τα βασικότερα σημεία της έρευνάς τους, να
συνθέσουν ένα φυλλάδιο εμπλουτισμένο με φωτογραφίες, διαγράμματα, σκίτσα,
σχεδιαγράμματα, ιστογράμματα κ.λπ. ή απλώς να εκθέσουν το υλικό που συγκέν-
τρωσαν, χρησιμοποιώντας γραπτά κείμενα. 

Τέλος, γίνεται σχολιασμός και αξιολόγηση της επίσκεψης.

> Δραστηριότητες 1, 3, 4
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ανακαλύψουν τον Αίνο, ακολουθώντας τις αι-
σθήσεις και τη φαντασία τους. Η όσφρηση, η ακοή, η αφή, η όραση και η
γεύση ενεργοποιούνται με απλές δραστηριότητες, τις οποίες οι μαθητές μπο-
ρούν να πραγματοποιήσουν, είτε ατομικά είτε σε ομάδα. Για να μπορέσουν
να ακούσουν ήχους ζώων και να αντιληφθούν τις κινήσεις τους, θα πρέπει
να κάνουν ησυχία. Ζητήστε τους να μείνουν σιωπηλοί για λίγα λεπτά, με κλει-
στά αλλά και με ανοικτά μάτια.

> Δραστηριότητα 5
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Αφιερώστε επαρκή χρόνο,
ώστε οι μαθητές να προβληματισθούν για κάθε ανθρώπινη παρέμβαση που
θεωρούν αρνητική ή θετική. Βοηθήστε τους να διατυπώσουν τους λόγους
για τους οποίους τη θεωρούν θετική ή αρνητική, αλλά και να διερευνήσουν
τις συνέπειές της στο περιβάλλον. Για τις αρνητικές παρεμβάσεις, παρακινή-
στε τους να προτείνουν λύσεις ώστε να αναστραφούν οι συνέπειές τους.
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Σκοποί
• Να καταστούν ικανοί να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε τρίτους.
• Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης και της εμπειρίας που

αποκόμισαν προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υλοποίησης παρουσιάσεων.
• Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής έκφρασης, ανάληψης πρωτοβου-

λιών και οργάνωσης εκδηλώσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοπoιείται η διδακτική τεχνική «Σχέδιο εργα-
σίας - Project». Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, προτείνονται οι ακό-
λουθες φάσεις:

α) Φάση προετοιμασίας
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συζητήσουν στην τάξη και να σχεδιάσουν τις
λεπτομέρειες της διοργάνωσης απαντώντας σε ερωτήματα όπως:

• Ποιος είναι ο σκοπός της εκδήλωσης;
• Με ποιους φορείς θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία;
• Πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και σε ποια αίθουσα ή άλλο χώρο;
• Με ποιους τρόπους θα γνωστοποιηθεί στην τοπική κοινωνία; Θα αποστα-

λούν προσκλήσεις; Αν ναι, σε ποιους;
• Θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό; Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει;

Ποιοι θα αναλάβουν την ετοιμασία και τη διανομή του;
• Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο

άλλων δραστηριοτήτων;
• Ποιοι θα ζωγραφίσουν και ποιοι θα αναλάβουν τη δημιουργία των κολάζ; 
• Ποιοι και με ποια κριτήρια θα κάνουν την επιλογή των φωτογραφιών του

Αίνου;
• Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την προετοιμασία και την υλοποίηση της

εκδήλωσης;
• Πόσο περίπου θα κοστίσει και πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν τα

έξοδα;

β) Φάση υλοποίησης
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συζητήσουν στην ομάδα και στην τάξη για τα
καθήκοντα που θα αναλάβει ο καθένας. Κάθε μαθητής να σημειώσει τα δικά
του καθήκοντα, καθώς και τα καθήκοντα της ομάδας του.

γ) Φάση αξιολόγησης
Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν στην ομάδα τους για την εκδή-
λωση που πραγματοποίησαν. Ερωτήματα προς απάντηση είναι «σε ποιο
βαθμό επιτεύχθηκε ο σκοπός της εκδήλωσης;», «τι πήγε καλά, τι όχι και γιατί;»,
«τελικά, άξιζε αυτή η προσπάθεια;» Κάθε ομάδα να ανακοινώσει τη γνώμη της
στην τάξη και να ακολουθήσει συζήτηση.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.9

Ενημερώνω
το σχολείο μου

για τον Αίνο
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53

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - PROJECT

Το σχέδιο εργασίας (Project) είναι μια ευέλικτη διδακτική τεχνική που αναφέρεται
στον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου. Οι μαθητές που
συμμετέχουν σε ένα σχέδιο εργασίας εργάζονται στο σχολείο ή σε άλλα μαθησιακά
περιβάλλοντα. Πηγές πληροφόρησης για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας
αποτελούν:
• το ίδιο το περιβάλλον (κάθε τοπικό περιβάλλον που συνδέεται με το θέμα του

σχεδίου εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί για την άντληση πληροφοριών κατά τη
διάρκεια μελετών στο πεδίο),

• οι άνθρωποι (εκπρόσωποι υπηρεσιών, άλλων δημόσιων οργανισμών, οργανώ-
σεων, παραγωγικών φορέων, μέλη της τοπικής κοινωνίας),

• έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, κ.λπ.

Η προσέγγιση των θεμάτων που μελετώνται είναι συστημική και διεπιστημονική.
Κατά την πορεία υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας υιοθετούνται και ειδικότερες
διδακτικές τεχνικές, όπως: η μελέτη στο πεδίο, η διάλεξη, η συζήτηση, η μελέτη
περίπτωσης, η χαρτογράφηση εννοιών, ο καταιγισμός ιδεών, η επισκόπηση, η ανα-
ζήτηση πληροφοριών, το παιχνίδι ρόλων, το δίλημμα, η ανάλυση και διασαφήνιση
αξιών, η έρευνα δράσης, ο περιβαλλοντικός έλεγχος, η προσομοίωση, τα παιχνίδια,
τα πειράματα, κ.ά.

Η μελέτη του θέματος γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τέλος των εργασιών να
συνοδεύεται και από ένα προϊόν, π.χ. μια έκθεση, ένα βιβλίο, μια εκδήλωση.

Η πορεία ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας στο σχολείο περιλαμβάνει:
• συγκρότηση της ομάδας,
• ενεργοποίηση των μαθητών για διατύπωση προτεινόμενων θεμάτων,
• ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα,
• επιλογή θέματος,
• διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας, σχεδιασμός και προ-

γραμματισμός εργασιών,
• υλοποίηση,
• ολοκλήρωση και παρουσίαση του τελικού προϊόντος, καθώς και
• αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας παρεμβάλλονται:
• φάσεις ανατροφοδότησης και επίλυσης τυχόν προβλημάτων διαπροσωπικών

σχέσεων ή λειτουργικότητας των ομάδων,
• φάσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας, που

αφορούν στην αξιολόγηση της προόδου των εργασιών και στον καθορισμό της
περαιτέρω πορείας.

Ο εκπαιδευτικός:
• καθοδηγεί και κατευθύνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εργασιών,
• δημιουργεί τις προϋποθέσεις που του παρέχουν τη δυνατότητα να αποσύρεται

από το προσκήνιο των διαδικασιών και επεμβαίνει, ως έμπειρος σύμβουλος, μόνο
όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια, υποδεικνύοντας πιθανούς τρόπους για την
επίλυση τυχόν προβλημάτων,

• προετοιμάζει την εργασία στο πεδίο, αν χρειάζεται,
• συμμετέχει διακριτικά στην καθοδήγηση και στον συντονισμό της ομάδας και
• συμμετέχει στην αξιολόγηση.
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Β. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Σκοποί
• Να ανακαλέσουν οι μαθητές προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες για τη Ζά-

κυνθο.
• Να γνωρίσουν τη γεωμορφολογία του νησιού και την κατανομή των οικισμών.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να γνωρίσουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τα κύρια γνωρί-

σματά του.
• Να αντιληφθούν ότι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου αποτελεί τη σπου-

δαιότερη περιοχή ωοτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta σε ολό-
κληρη τη Μεσόγειο.

• Να αναπτύξουν προσωπικό ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση του θέ-
ματος.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής
ακρόασης, δημιουργικής φαντασίας, διατύπωσης απόψεων και κριτικής σκέ-
ψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, κόλλες, χαρτόνια, Η/Υ, Διαδίκτυο, χάρτης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Μπορείτε να δώσετε τον χάρτη στους μαθητές ή να τους ζητήσετε να τον
αναζητήσουν οι ίδιοι στο Διαδίκτυο (π.χ. Google Maps, Google Earth).

> Δραστηριότητα 5
Ενθαρρύνετε τους μαθητές που έχουν επισκεφθεί το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου να μιλήσουν στην τάξη για την εμπειρία τους. Βοηθήστε
με τις κατάλληλες ερωτήσεις. Επίσης, παροτρύνετέ τους να αναζητήσουν και
να φέρουν στην τάξη τυχόν φωτογραφίες ή άλλο υλικό που έχουν κρατήσει
από την επίσκεψή τους. Το υλικό αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει συζήτηση
στην τάξη και να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για περαιτέρω διε-
ρεύνηση.

> Δραστηριότητα 6
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Παροτρύνετε
τους μαθητές να συζητήσουν για τα ζητήματα που εντόπισαν κατά την
πρώτη τους απόπειρα διερεύνησης του νησιού και του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου. Η προκαταρκτική συζήτηση είναι σημαντική, καθώς μπο-
ρεί να αναδείξει ερωτήματα τα οποία οι μαθητές θα διερευνήσουν σε επό-
μενα Φύλλα Εργασίας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.1

Η Ζάκυνθος
και το Εθνικό

Θαλάσσιο Πάρκο της
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν μύθους, θρύλους και παραδόσεις που συνδέονται με την πε-

ριοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
• Να αντιληφθούν ότι η θαλάσσια χελώνα κατέχει σημαντική θέση στις μυθο-

λογίες πολλών λαών.
• Να καλλιεργήσουν ικανότητες διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προσεκτικής ακρόασης, δη-

μιουργικής φαντασίας, διατύπωσης απόψεων και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί παράδειγμα διαθεματικής προ-
σέγγισης της γνώσης, π.χ. η χελώνα, εκτός από ζωικό είδος, προσεγγίζεται
και ως θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και αποδίδεται καλλιτεχνικά μέσω της
απεικόνισής της σε νομίσματα, τα οποία με τη διακίνησή τους στηρίζουν την
οικονομία.

> Δραστηριότητα 2
Η αναφορά της θαλάσσιας χελώνας σε κοσμολογικούς μύθους διαφορετι-
κών λαών σχετίζεται με το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο αρχαία είδη
ζώων του Πλανήτη.

> Δραστηριότητα 4
Πολλά βυζαντινά μοναστήρια που βρίσκονταν εκτός αστικών περιοχών πε-
ριβάλλονταν με οχυρές εγκαταστάσεις για τον φόβο των πειρατών. Ζητήστε
από τους μαθητές να αναφερθούν σε σχετικά παραδείγματα.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.2

Εξερευνώντας
το παρελθόν
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Σκοποί
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα και τη βλάστηση του Εθνικού Θαλάσσιου

Πάρκου Ζακύνθου.
• Να μάθουν ότι τα φυτά, ανάλογα με τον τόπο που φυτρώνουν (π.χ. αμμώδεις

ακτές, βραχώδεις ακτές, μέσα στο νερό), έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανι-
σμούς προσαρμογής.

• Να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία των λιβαδιών της Ποσειδωνίας.
• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία της χλωρίδας και της βλά-

στησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης,

διατύπωσης απόψεων και δημιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, κόλλες, χαρτόνια, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομπο-
γιές, νερομπογιές, παστέλ, μαρκαδόροι), Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις
> Δραστηριότητα 1

Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση πλη-
ροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3).

> Δραστηριότητα 2
Πρόκειται για μια φράση που συναντάται στην Α΄ Ραψωδία της Ιλιάδας (Όμηρος,
Α 327). Σημαίνει στην ακρογιαλιά, δίπλα στη θάλασσα. Παρά θίν ‘αλός περπατού-
σαν ο Ταλθύβιος και ο Ευρυβάτης για να πάρουν την Βρισηίδα από τον Αχιλλέα.

> Δραστηριότητες 3-4
Στις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3).

> Δραστηριότητα 5
Δείξτε στους μαθητές φωτογραφικό υλικό με χαρακτηριστικά φυτά του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ζητήστε να εντοπίσουν σε ποιον τύπο βλάστη-
σης ανήκουν, σύμφωνα με το ένθετο κείμενο που διάβασαν.

> Δραστηριότητα 6
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματεύεται την έννοια των ενδημικών
ειδών. Βοηθήστε τους μαθητές να την κατανοήσουν. Αναδείξτε τη σημασία δια-
τήρησης των συγκεκριμένων ειδών. Συσχετίστε την ύπαρξη ενδημικών ειδών
σε μια περιοχή με την ανάγκη προστασίας της περιοχής.

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως ενδημικό είδος ορίζεται το είδος που ζει μόνο μέσα σε έναν οριοθετημένο γεω-
γραφικό χώρο στον οποίο και έχει δημιουργηθεί. Κατά τη χρήση του όρου είναι απα-
ραίτητο να ορίζεται ο χώρος, π.χ. ενδημικό Ολύμπου ή ενδημικό Ελλάδας.

> Δραστηριότητα 7
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση πλη-
ροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Βοηθήστε τους μα-
θητές να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν τα λιβάδια της Pοσειδωνίας για
το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα λιβάδια της Pοσειδωνίας προστατεύονται από
διεθνείς συμβάσεις και την Κοινοτική νομοθεσία. Προτρέψτε τους μαθητές να
αναζητήσουν από το Διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες και να συζητήσουν για
την ανάγκη προστασίας τους.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.3

Από την ακτή
στα βαθιά νερά
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του κόλπου του Λαγανά για την επι-

βίωση της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, στην Ελλάδα και ευρύτερα.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη διατήρηση του είδους.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης και δημιουργι-

κής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομπογιές, νερομπογιές,
παστέλ, μαρκαδόροι). Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκεται να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ο κόλπος
του Λαγανά είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για την αναπαραγωγή της θαλάσσιας
χελώνας Caretta caretta, χωρίς να αποτελεί τη μοναδική περιοχή που αναπαρά-
γεται το είδος στην Ελλάδα και στον κόσμο. Προτρέψτε τους να αναζητήσουν
πληροφορίες για τους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας και να
αξιολογήσουν τη σημασία του κόλπου του Λαγανά, σε εθνικό επίπεδο και σε
παγκόσμιo.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Ζητήστε από τους μαθητές να κα-
ταγράψουν τις ιδιαιτερότητες αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta. Προτρέψτε τους να προβληματισθούν γιατί οι ιδιαιτερότητες αυτές την
καθιστούν είδος που χρήζει προστασίας.

> Δραστηριότητα 5
Αξιοποιήστε χαρτογραφικό υλικό του σχολείου ή αναζητήστε σχετικό υλικό, με
τους μαθητές σας, από το Διαδίκτυο (π.χ. Google Maps, Google Earth). Ζητήστε
τους να βρουν πληροφορίες για τα ρεύματα που αναφέρονται στο ένθετο κεί-
μενο του Φύλλου Εργασίας και να χαράξουν τις πιθανές διαδρομές που μπορεί
να ακολούθησε η χελώνα της ιστορίας.

> Δραστηριότητα 6
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση πλη-
ροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ενθαρρύνετε τους
μαθητές να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν μια
μικρή ιστορία ή ένα ποίημα για μια θαλάσσια χελώνα. Βοηθήστε τους να κατα-
νοήσουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η χελώνα μπορεί να συμ-
μετέχει στην ιστορία ή να εμφανίζεται σε ένα ποίημα. Είτε ως πρωταγωνίστρια,
είτε ως αφηγητής μιας ιστορίας, είτε ως σύμβολο. Συζητήστε για την ελευθερία
που προσδίδει η «ποιητική άδεια» στον δημιουργό, να χρησιμοποιεί ένα θέμα,
αλλά και για τα διάφορα νοήματα που μπορεί να κρύβει η γραφή του.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4

Η θαλάσσια χελώνα
Caretta caretta
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus και τα ιδιαίτερα

γνωρίσματά της.
• Να κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία της και να καταστούν ικανοί να αιτιολο-

γήσουν γιατί το συγκεκριμένο είδος έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενο.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη διατήρηση του είδους.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, κατανόησης

των άλλων, κριτικής σκέψης και δημιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομπογιές, νερομπο-
γιές, παστέλ, μαρκαδόροι).

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ζητήστε από
τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και στη συνέχεια να το συγκρίνουν με το
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Δεδομένου ότι είναι τα μοναδικά θα-
λάσσια πάρκα της χώρας, προτρέψτε τους να συζητήσουν για ποιους λόγους
οι θαλάσσιες αυτές περιοχές χαρακτηρίσθηκαν ως προστατευόμενες.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Αναζή-
τηση πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3) και «Θε-
ατρικό παιχνίδι». Για την αναζήτηση των πληροφοριών οι μαθητές μπορούν
να χωρισθούν σε ομάδες. Όταν συλλέξουν το απαραίτητο υλικό βοηθήστε
τους να οργανώσουν μικρή έκθεση για την παρουσίασή του στην υπόλοιπη
σχολική κοινότητα. Αντλώντας στοιχεία από το υλικό, οι μαθητές μπορούν
επίσης να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα παιχνίδι ρόλων, μια παν-
τομίμα, ένα θεατρικό παιχνίδι, κ.ά.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.5

…κι άλλο ένα
προστατευόμενο είδος,

η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus
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59

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η θεατρική πράξη προσδιορίζεται από τη διπλή ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας.
Ενώ, δηλαδή, στο παιχνίδι ο μαθητής έχει έναν και μοναδικό παραλήπτη (τον συμ-
παίχτη του), στο θεατρικό παιχνίδι έχει τον/τους συμπαίχτες του και το κοινό των
θεατών (δάσκαλο και άλλους μαθητές). Συνεπώς, θεατρικό παιχνίδι, υπάρχει από
τη στιγμή που κάποιος εκφράζεται για τους άλλους με την κίνηση ή και τον λόγο.
Το θεατρικό παιχνίδι ή θεατρική έκφραση περιλαμβάνει ασκήσεις αυτοσχεδιασμού
και μίμησης, ασκήσεις που αναφέρονται στη γλώσσα της φαντασίας, ασκήσεις θε-
ατρικής μύησης, ασκήσεις που εισάγουν πιο άμεσα στη θεατρική παράσταση, κ.ά.

Το θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο επιτρέπει στους μαθητές να εκφρασθούν συλ-
λογικά και συνεπάγεται, πρώτα από όλα, τη χαρά να παίζεις. Επομένως, δεν είναι
δυνατόν να επιβεβαιωθεί με άλλον τρόπο, πέρα από την ευχαρίστηση όλων όσων
συμμετέχουν (μαθητών-παιχτών και μαθητών-θεατών). Το θεατρικό παιχνίδι δια-
κόπτεται από τη στιγμή που παύει να υπάρχει η χαρά του παιχνιδιού.

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στο θεατρικό παιχνίδι. Υπενθυμίζει τους
κανόνες του παιχνιδιού, δίνει τα υλικά, οργανώνει τον χώρο, μοιράζει ενδεχομένως
τους ρόλους, παρακολουθεί και προωθεί την ανάπτυξη του παιχνιδιού, ενώ όταν
χρειασθεί να παρέμβει απευθύνεται στο πρόσωπο που υποδύεται ο μαθητής και
όχι στον ίδιο τον μαθητή. Ο εκπαιδευτικός, επίσης, πρέπει με εύσχημο τρόπο να
διακόπτει το παιχνίδι, όταν π.χ. διαρκεί πολλή ώρα και οι μαθητές εκνευρίζονται.

Μετά την ολοκλήρωση του θεατρικού παιχνιδιού και με πρωτοβουλία του εκπαι-
δευτικού, πρέπει να συζητηθούν όλα όσα ξεχάσθηκαν, δεν αποδόθηκαν σωστά ή
θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Με λίγα λόγια, ο εκπαιδευτικός είναι συγχρόνως
μέσα και έξω από το παιχνίδι, διορατικός για το άμεσο και μακρύτερο μέλλον, την
ίδια στιγμή εμπνευστής, εμψυχωτής και κριτικός.

Με το θεατρικό παιχνίδι, ο μαθητής αναπτύσσει ικανότητες δημιουργικής φαντα-
σίας και κίνησης. Γενικά, το θεατρικό παιχνίδι οξύνει στον μαθητή την ικανότητα
της επικοινωνίας με τους άλλους. Ειδικότερα, ο μαθητής ασκείται στο να βλέπει
και να τον βλέπουν, στο να ακούει και να απαντά, στο να κατανοεί και να γίνεται
κατανοητός σε πολλά επίπεδα, ανάλογα με τα θέματα που επιλέγονται.
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν την πλούσια πανίδα και ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα του Εθνι-

κού Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου.
• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία της πανίδας του Εθνι-

κού Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου και να καταστούν ικανοί να διατυπώσουν
επιχειρήματα για την προστασία της.

• Να κατανοήσουν τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύ-
στημα.

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, κριτικής σκέψης,
λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης
και δημιουργικής φαντασίας.

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υλοποίησης παρουσιάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητα 1). Τα πουλιά του κρυπτόλεξου
είναι: τρυγόνι, βαρβακίνα, τσαλαπετεινός, γκιώνης, αργυροτσικνιάς, βουβόκυ-
κνος, χελιδόνι, γλάρος, δεκαοχτούρα, μπεκάτσα, κοτσύφι, τσίχλα, πάπια, κοράκι,
αηδόνι, αρτέμης, μυγοχάφτης.

> Δραστηριότητα 3
Με αφορμή τον πλούτο της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου και ειδικότερα των νήσων Στροφάδων, συζητήστε με τους μαθη-
τές τη σημασία της βιοποικιλότητας, καθώς και την αναγκαιότητα προστα-
σίας των νησιών και εν γένει της προστατευόμενης περιοχής, ως ενδιάμεσου
μεταναστευτικού σταθμού των πουλιών.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχέδιο εργα-
σίας - Project» (βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.9, Δραστηριότητα 3).Στη δραστη-
ριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχέδιο εργασίας - Project»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.9, Δραστηριότητα 3).

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Βοηθήστε τους μαθητές να κα-
τανοήσουν τη σημασία της τροφικής αλυσίδας και του τροφικού πλέγματος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαταραχή από την εισβολή ενός είδους (π.χ.
αρουραίοι) στις νήσους Στροφάδες απειλεί με εξαφάνιση ένα είδος πουλιού,
τον αρτέμη. Προκαλέστε συζήτηση για τα πιθανά μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.6

Η ζωή μέσα και
έξω από το νερό
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύ-

στημα.
• Να προβληματισθούν για τις πιθανές συνέπειες σημαντικών αλλαγών στα οι-

κοσυστήματα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η περιοχή χαρακτηρίσθηκε

ως προστατευόμενη.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για το Εθνικό Θαλάσσιο

Πάρκο Ζακύνθου.
• Να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις
απέναντι σε κάθε προσπάθεια προστασίας της περιοχής.

• Να καλλιεργήσουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης, λήψης
αποφάσεων και δημιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν την τροφική αλυσίδα και τα τρο-
φικά πλέγματα, καθώς και τη σπουδαιότητα διατήρησης όλων των οργανι-
σμών σε ένα οικοσύστημα. Επισημάνετε, ότι, κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες και με οποιονδήποτε τρόπο, η εξαφάνιση ενός είδους από το οι-
κοσύστημα αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές σε αυτό.

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).

> Δραστηριότητα 5
Προτείνετε στους μαθητές να δημιουργήσουν μια ιστοριογραμμή με τις βα-
σικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο ένθετο κείμενο και καταλήγουν
στην ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ-
κου Ζακύνθου. Δίπλα σε κάθε ημερομηνία - σταθμό σημειώνουν τις ενέρ-
γειες που πραγματοποιήθηκαν.

> Δραστηριότητες 6-7
Στις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2).

> Δραστηριότητα 8
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Οι μαθητές καλούνται να διε-
ρευνήσουν τον ρόλο των ποικίλων κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται
στη διαχείριση μιας περιοχής, καθώς και την εκπροσώπησή τους στον
Φορέα Διαχείρισης.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7

Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου:
περιοχή υπό προστασία
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου από την άσκηση ποικίλων ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων.

• Να καταστούν ικανοί να συσχετίζουν τα προβλήματα της προστατευόμενης
περιοχής με τα αίτια που τα προκαλούν.

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις απειλές που αντιμετωπίζει η θαλάσσια χελώνα
Caretta caretta.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης, προσεκτικής
ακρόασης και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Ένα είδος, το οποίο έχει επιβιώσει για εκατομμύρια έτη, απειλείται σήμερα,
και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο που ο άνθρωπος διαχειρίζεται το πε-
ριβάλλον. Η καταγραφή των διαφόρων απειλών για τη θαλάσσια χελώνα
Caretta caretta και η συσχέτισή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες θα
καταστήσει σαφείς στους μαθητές τους λόγους για τους οποίους το συγκε-
κριμένο είδος χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Διαλογική
αντιπαράθεση - Debate» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 11, Δραστηριότητα 3).

62

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.8

Πιέσεις και προβλήματα
στο Εθνικό Θαλάσσιο

Πάρκο Ζακύνθου

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 62



Σκοποί
• Να προβληματισθούν για την ανάγκη και τη σημασία εξεύρεσης τρόπων για

την αειφορική διαχείριση της περιοχής.
• Να κατανοήσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αειφορική δια-

χείριση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
• Να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρι-

σμού και εφαρμογής των αρχών της αειφορίας στην άσκηση του τουρισμού
στην περιοχή, ώστε αφενός να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής,
και αφετέρου να διαφυλαχθεί το εισόδημα των κατοίκων.

• Να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των λοιπών οργανισμών που δρα-
στηριοποιούνται σε θέματα προστασίας της προστατευόμενης περιοχής.

• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστατευόμενη περιοχή.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής

ακρόασης, κριτικής σκέψης, διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, εκτός από τον οι-
κολογικό και καταδυτικό τουρισμό, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και
άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεζοπορικός, θρησκευτικός,
κ.λπ. Ζητήστε από τους μαθητές να αιτιολογήσουν με ποιους τρόπους μπο-
ρεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού στην περιοχή.

> Δραστηριότητα 2
Προτρέψτε τους μαθητές να προβληματισθούν για την αξία της εθελοντικής
εργασίας και να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος πολί-
της συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις.

> Δραστηριότητα 3
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούνται οι διδακτικές τεχνικές «Συζή-
τηση» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2) και «Αναζήτηση πληρο-
φοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Με τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και να αντιληφθούν την αξία του εθελοντι-
σμού και το νόημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Βοηθήστε τους μα-
θητές να αναζητήσουν πληροφορίες από το Διαδίκτυο και προκαλέστε
συζήτηση για τον εθελοντισμό.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
ρίπτωσης» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 8). Ζητήστε από τους
μαθητές να ανακαλέσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει για τη θα-
λάσσια χελώνα Caretta caretta και για τις απειλές που αντιμετωπίζει, προκει-
μένου να συντάξουν έναν πλήρη δεκάλογο «καλής συμπεριφοράς» για τις
παραλίες ωοτοκίας της.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.9

…και τι μπορούμε να
κάνουμε για αυτά;
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> Δραστηριότητα 6
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι
ρόλων» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 7). Σκοπός είναι να διε-
ρευνηθούν όλες οι όψεις του ζητήματος και να αναδειχθούν οι αντικρουό-
μενες αξίες και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα.

> Δραστηριότητα 7
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Διαλογική
αντιπαράθεση - Debate» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 11, Δραστηριότητα 3).
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και τα ιδιαίτερα γνωρί-

σματά του.
• Να καταστούν ικανοί να προσεγγίσουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

με τις αισθήσεις.
• Να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σημασία του και τα οφέλη που προσδίδει στον

άνθρωπο.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για την προστατευόμενη πε-

ριοχή.
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο

Ζακύνθου και τα προβλήματα που προκαλούνται από την άσκηση διαφόρων
παραγωγικών δραστηριοτήτων και να προτείνουν τρόπους για την αειφορική
διαχείρισή του.

• Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισμού στον χώρο, παρατηρητικότη-
τας, εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γραπτής και προφορικής έκ-
φρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας, λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Φωτογραφική μηχανή, κιάλια, σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις
Σε αυτό το Φύλλο Εργασίας χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
δίου» (βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.8). Σκόπιμο κρίνεται να εμπλέξετε τους μαθη-
τές στην προετοιμασία της επίσκεψης στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

> Δραστηριότητα 1
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ανακαλύψουν τον κόλπο του Λαγανά, ακο-
λουθώντας τις αισθήσεις και τη φαντασία τους. Για να μπορέσουν να ακού-
σουν ήχους ζώων και να αντιληφθούν τις κινήσεις τους, θα πρέπει να κάνουν
ησυχία. Ζητήστε τους να μείνουν σιωπηλοί για λίγα λεπτά, με κλειστά αλλά
και με ανοικτά μάτια.

> Δραστηριότητα 3
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να παρατηρήσουν τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στην περιοχή, να προβληματισθούν και να συζητήσουν για τις πιέσεις
που μπορεί να ασκήσουν στα οικοσυστήματα.

> Δραστηριότητες 4-5
Βοηθήστε τους μαθητές να επικοινωνήσουν με φορείς ή μέλη της τοπικής
κοινωνίας και να διερευνήσουν τις απόψεις και τις θέσεις της. Θα πρέπει να
σχεδιάσουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν. Ως
παράδειγμα, μπορούν να πάρουν συνεντεύξεις από ψαράδες για τις τεχνικές
αλιείας που χρησιμοποιούν, να διαπιστώσουν αν είναι ενημερωμένοι για το
τι επιτρέπεται εντός της προστατευόμενης περιοχής, να γνωρίσουν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, κ.λπ.

> Δραστηριότητα 6
Πριν από την επίσκεψη στην περιοχή, ενθαρρύνετε τους μαθητές να κατα-
γράψουν τα ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν σχετικά με το Εθνικό Θα-
λάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και να συντάξουν σχέδιο συνέντευξης με το
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
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Ας καταδυθούμε
σε κόσμους υδάτινους
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Σκοποί
• Να καταστούν ικανοί να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε τρί-

τους.
• Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης και της εμπειρίας που

αποκόμισαν προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υλοποίησης παρουσιάσεων.
• Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής έκφρασης, ανάληψης πρωτοβου-

λιών και οργάνωσης εκδηλώσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, χαρτόνια, κόλλα, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομ-
πογιές, μαρκαδόροι, παστέλ, νερομπογιές), H/Y.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχέδιο εργα-
σίας - Project» (βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.9, Δραστηριότητα 3).
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το σχολείο μου

για το Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο

Ζακύνθου
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Γ. Λίμνη Παμβώτιδα

Σκοποί
• Να γνωρίσουν τη λίμνη Παμβώτιδα και να αντιληφθούν τα κύρια γνωρί-

σματά της.
• Να αναπτύξουν προσωπικό ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση του θέ-

ματος.
• Να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τη λίμνη.
• Να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη λίμνη και στην

πόλη των Ιωαννίνων.
• Να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης χαρτών.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προσεκτικής ακρόασης, δη-

μιουργικής φαντασίας, διατύπωσης απόψεων και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομπογιές, μαρκαδό-
ροι, παστέλ, νερομπογιές).

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 5
Με αφορμή την ονομασία της λίμνης συζητήστε με τους μαθητές τη σχέση
της λίμνης με την οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των Ιωαννίνων.

> Δραστηριότητα 7
Όταν συλλεχθούν τα έργα που αναφέρονται στη λίμνη των Ιωαννίνων, ζη-
τήστε από τους μαθητές να τα παρουσιάσουν, σχολιάζοντας την εποχή που
δημιουργήθηκαν ή στην οποία αναφέρονται, τον τρόπο με τον οποίο πα-
ρουσιάζεται η λίμνη σε κάθε έργο, αν υπάρχουν διαφορές ή ομοιότητες με
τη σημερινή κατάσταση της λίμνης, κ.λπ.

> Δραστηριότητα 8
Αφήστε αρκετό χρόνο στους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα ό,τι θέλουν
να μάθουν για τη λίμνη. Καταγράψτε όλα τα ερωτήματα που αναδύθηκαν
από τη συζήτηση και αναρτήστε τα στην τάξη, έτσι ώστε, όταν οι μαθητές
διατρέξουν όλα τα Φύλλα Εργασίας, να επανέλθουν σε αυτά για να ελέγξουν
αν απαντήθηκαν και σε ποιον βαθμό.

67

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.1

Στα νερά
της Παμβώτιδας
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν μύθους, θρύλους και παραδόσεις που συνδέονται με τη λίμνη

Παμβώτιδα.
• Να αποκτήσουν γνώσεις για την ιστορία της λίμνης και της πόλης των Ιωαν-

νίνων στις διάφορες ιστορικές περιόδους.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προσεκτικής ακρόασης, δη-

μιουργικής φαντασίας, διατύπωσης απόψεων και κριτικής σκέψης.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ, Διαδίκτυο.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Η συνεχής κατοίκηση της πε-
ριοχής γύρω από τη λίμνη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την εκκίνηση
συζήτησης σχετικής με την άρρηκτη σχέση του υγρού στοιχείου με την ανά-
πτυξη των κοινωνιών. Δείξτε στους μαθητές φωτογραφίες ή διαφάνειες
άλλων πόλεων ή οικισμών χτισμένων δίπλα σε λίμνες ή σε ποτάμια, όπως
είναι σήμερα ή από παλαιότερες εποχές (π.χ. Καστοριά, Κάρλα).

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Σχέδιο εργα-
σίας - Project» (βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.9, Δραστηριότητα 3).

> Δραστηριότητες 2-6
Προτρέψτε τους μαθητές να δημιουργήσουν φάκελο με ιστορικά στοιχεία
για τη λίμνη.

> Δραστηριότητες 4-6
Στις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
ρίπτωσης» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 8).

> Δραστηριότητες 4-5
Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αποτελούν αφορμή να αναρωτηθούν οι
μαθητές, πώς ένα καιρικό φαινόμενο, όχι πολύ συνηθισμένο για το κλίμα της
Ελλάδας, γίνεται πηγή έμπνευσης για θρύλους και παραδόσεις. Προκαλέστε
συζήτηση για το πώς μπορεί να ανατρέπεται η καθημερινότητα των κατοί-
κων της πόλης με το πάγωμα της λίμνης. Ζητήστε τους να προβληματισθούν
για το τι συμβαίνει στα φυτά και στα ζώα της λίμνης. Κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης δραστηριότητας, μπορείτε να αναφερθείτε και στο φαινό-
μενο της διαστολής του νερού.
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Περίπλους στην
ιστορία της λίμνης

και της πόλης

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 68



Σκοποί
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα και τη βλάστηση της λίμνης (φυτά

που αναπτύσσονται στην όχθη της λίμνης, που επιπλέουν, που είναι προσκολ-
λημένα στον βυθό, κ.ά.).

• Να μάθουν για τους καλαμώνες και το ψαθί, να κατανοήσουν τη χρήση τους
στο παρελθόν και να προβληματισθούν για τη χρήση τους σήμερα.

• Να κατανοήσουν τον ρόλο των καλαμώνων στο οικοσύστημα.
• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης, λήψης απο-

φάσεων και δημιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Αναφερθείτε στους διαφόρους τύπους βλάστησης που αναπτύσσονται σε
μια λίμνη (π.χ. υδρόβια βλάστηση, ελοφυτική, παρόχθια). Δείξτε φωτογρα-
φικό υλικό από υδρόβια φυτά που αναπτύσσονται σε λίμνες ή σε άλλους
υγροτόπους στην Ελλάδα και αναφερθείτε στους μηχανισμούς προσαρμογής
των φυτών. Το κολάζ που θα δημιουργηθεί μπορείτε να το αναρτήσετε στην
τάξη και να χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία του Φύλλου Εργασίας Γ.9.

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Ο προβληματισμός σχετικά με
τις πρώτες ύλες των συγκεκριμένων αντικειμένων μπορεί να επεκταθεί και
για άλλα υλικά παλαιότερων εποχών (όπως ξύλο, κεραμικά, κ.ά.), σε σχέση
με αυτά που κυριαρχούν σήμερα (π.χ. πλαστικό, αλουμίνιο, κ.ά.). Προτρέψτε
τους μαθητές να προβληματισθούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η
χρήση των σύγχρονων υλικών στο περιβάλλον. Επίσης, ζητήστε τους να ανα-
φερθούν στη σταδιακή εξαφάνιση της οικοτεχνίας και στην αντικατάστασή
της από βιομηχανίες μαζικής παραγωγής. Θέστε ερωτήματα, όπως: «πώς αλ-
λάζει η ζωή των ανθρώπων και των μικρών κοινωνιών, όταν εγκαταλείπουν τις
παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα;», «ποιες άλλες επαγγελματικές επιλο-
γές έχουν;», «ποιες οι συνέπειες για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση μιας
κοινωνίας;», κ.ά.
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Φυτά που πλέουν,
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Σκοποί
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα που ζουν στη λίμνη.
• Να κατανοήσουν τη σημασία των ενδημικών ειδών, όπως το ψάρι τσίμα της

Παμβώτιδας.
• Να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η Παμ-

βώτιδα έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενη περιοχή.
• Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία της πανίδας της λίμνης.
• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, κριτικής σκέψης,

λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και δημιουργικής φαν-
τασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την πληθώρα
των ειδών ζώων που ζουν στη λίμνη. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κατα-
νοήσουν την κατάταξη των διαφόρων ειδών σε επιμέρους κατηγορίες: που-
λιά, αμφίβια, κ.λπ.

> Δραστηριότητα 2
Τονίστε τη σημασία των ενδημικών ειδών και τον ρόλο τους στη διατήρηση
της βιοποικιλότητας. Συζητήσετε στην τάξη σχετικά με την ανάγκη προστα-
σίας των ενδημικών ειδών.

> Δραστηριότητα 4
Ορισμένα παραδείγματα εκφράσεων που αναφέρονται σε είδη πανίδας είναι:
«κόλλησε σαν χταπόδι», «οπλισμένος σαν αστακός», «πέρκα είμαι πιάνομαι χάν-
νος είμαι χάνομαι», «κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο», «εδώ
σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα», κ.ά.

> Δραστηριότητα 5
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Αναζήτηση
πληροφοριών» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 3, Δραστηριότητες 1-3). Ενθαρρύνετε
τους μαθητές να δημιουργήσουν φακέλους για καθένα από τα είδη ζώων,
με κείμενα και φωτογραφίες και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους στην τάξη.
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύ-

στημα.
• Να προβληματισθούν για τις πιθανές συνέπειες σημαντικών αλλαγών στα οι-

κοσυστήματα της λίμνης.
• Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η περιοχή χαρακτηρίσθηκε

ως προστατευόμενη.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη λίμνη Παμβώτιδα.
• Να καλλιεργήσουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης και δη-

μιουργικής φαντασίας.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν την τροφική αλυσίδα και τα τρο-
φικά πλέγματα, καθώς και τη σπουδαιότητα διατήρησης όλων των οργανι-
σμών σε ένα οικοσύστημα. Επισημάνετε ότι, κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες και με οποιονδήποτε τρόπο, η εξαφάνιση ενός είδους από το οι-
κοσύστημα αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές σε αυτό. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα οι κορμοράνοι είναι φυσικοί θηρευτές της τσίμας. Η αύξηση του
πληθυσμού των κορμοράνων δημιουργεί μια πρόσθετη απειλή στον εναπο-
μείναντα πληθυσμό του ψαριού.

> Δραστηριότητα 2
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Βοηθήστε τους μαθητές θέ-
τοντας ερωτήματα όπως: «ποια η σημασία των καλαμώνων για τα ζώα της λί-
μνης;», «από που προέρχεται το νερό της λίμνης;», «τι θα συμβεί εάν ελαττωθεί
η στάθμη του νερού;», «ποιες κοινωνικές ομάδες εξαρτώνται οικονομικά από τη
λίμνη;», κ.ά.

> Δραστηριότητα 3
Συζητήστε με τους μαθητές τις διαφορές μεταξύ των λειτουργιών που επι-
τελεί ένα οικοσύστημα και των αξιών του για τη φύση και τον άνθρωπο.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Συζήτηση»
(βλέπε Φύλλο Εργασίας 2, Δραστηριότητα 2). Ζητήστε από τους μαθητές να
ανακαλέσουν γνώσεις από τα προηγούμενα Φύλλα Εργασίας και να τεκμη-
ριώσουν τους λόγους για τους οποίους η περιοχή πρέπει να είναι προστα-
τευόμενη. Βοηθήστε τους να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της
προστασίας και της προστατευόμενης περιοχής, με βάση το παράδειγμα της
λίμνης Παμβώτιδας. Αναδείξτε τη σημασία της αειφορικής διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών, και ότι η προστασία μιας περιοχής δεν απο-
κλείει την άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτή. Ανάλογα με την
ηλικία των μαθητών, αναφερθείτε στους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανά-
πτυξης, ήτοι στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη
και στην κοινωνική συνοχή.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.5

Εξερευνώντας
κοινωνίες υδάτινες
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Σκοποί
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη

Παμβώτιδα από την άσκηση ποικίλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
• Να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες των περιβαλλον-

τικών προβλημάτων της Παμβώτιδας.
• Να καταστούν ικανοί να συσχετίζουν τα προβλήματα της λίμνης με τα αίτια

που τα προκαλούν.
• Να προβληματισθούν ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των

ζητημάτων που αφορούν στη λίμνη Παμβώτιδα και να διερευνήσουν τρό-
πους για την αειφορική διαχείρισή της.

• Να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας.

• Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι σε κάθε προσπάθεια που αποβλέ-
πει στην προστασία της λίμνης και εν γένει των φυσικών πόρων.

• Να προβληματισθούν για τους τρόπους εμπλοκής ή παρέμβασης των πολι-
τών στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

• Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής φαντασίας, εργασίας σε ομάδα, κρι-
τικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Βοηθήστε τους μαθητές να καταγράψουν τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη
λίμνη τα τελευταία έτη. Οι μετρήσιμες και ορατές αλλαγές μπορούν να απο-
τελέσουν αφορμή για συζήτηση σχετική με τους τρόπους άσκησης της δια-
χείρισης των φυσικών πόρων της λίμνης κατά το παρελθόν και σήμερα.

> Δραστηριότητα 2
Βοηθήστε τους μαθητές να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η λίμνη, μελετώντας τα σχετικά κείμενα. Στη δραστηριότητα αυτή, γίνεται
επισκόπηση των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λίμνη. Οι μα-
θητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι
πολυπαραγοντικό, καθώς συχνά εμπλέκονται πολλές κοινωνικές ομάδες και
υπάρχουν πολλαπλές διαστάσεις.

> Δραστηριότητα 3
Η δραστηριότητα αυτή πραγματεύεται την έννοια των ξενικών ειδών. Υπάρ-
χουν παραδείγματα ξενικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οποία έχουν εν-
ταχθεί χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις σε ελληνικά οικοσυστήματα, αλλά και
παραδείγματα που έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.

72

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.6

Πιέσεις και προβλήματα
της λίμνης
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Ξενικά είδη εισβολείς είναι τα ξένα προς την τοπική χλωρίδα ή πανίδα είδη, τα οποία
εισαγόμενα σε μία χώρα ή σε μία περιοχή, ξεφεύγουν από τον έλεγχο, δεν συναντούν
φυσικούς εχθρούς και λόγω της ανταγωνιστικής τους ικανότητας μετατρέπονται σε
εισβολείς, εκτοπίζοντας ή και εξαφανίζοντας αντίστοιχους ή και άλλους φυτικούς ή
ζωικούς οργανισμούς. 

Προκαλούν μεγάλες διαταραχές στα φυσικά οικοσυστήματα και στη λειτουργία
τους, αλλά και στις καλλιέργειες, διότι, πολλές φορές, λειτουργούν ως ζιζάνια κατα-
στρέφοντας καλλιέργειες ή αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, καθώς η εξάλειψή
τους είναι αρκετά δαπανηρή. 

Εκτός από τα είδη εισβολείς που τείνουν να επεκταθούν εις βάρος των εγχωρίων ει-
δών, ως εισβολείς, με όχι λιγότερες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και την οικονομία,
πρέπει να θεωρηθούν και οι παθογόνοι οργανισμοί, κυρίως μύκητες και έντομα, οι
οποίοι απειλούν με εξαφάνιση εγχώρια είδη ή προκαλούν σοβαρές ζημιές στις καλ-
λιέργειες.

> Δραστηριότητα 4
Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Παιχνίδι
ρόλων» (βλέπε Φύλλο Εργασίας 9, Δραστηριότητα 7).

73

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 73



Σκοποί
• Να προβληματισθούν για την ανάγκη και τη σημασία εξεύρεσης τρόπων για

την αειφορική διαχείριση της λίμνης.
• Να κατανοήσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την αειφορική δια-

χείριση της λίμνης.
• Να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρι-

σμού και εφαρμογής των αρχών της αειφορίας στην άσκηση του τουρισμού
στην περιοχή, ώστε αφενός να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής,
και αφετέρου να διαφυλαχθεί το εισόδημα των κατοίκων.

• Να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας και των λοιπών οργανισμών και που δραστηριοποιούνται
σε θέματα προστασίας.

• Να προβληματισθούν για τους τρόπους εμπλοκής ή παρέμβασης των πολι-
τών στα θέματα που συνδέονται με τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση
των φυσικών πόρων της περιοχής τους.

• Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε ομάδα, επικοινωνίας, προσεκτικής
ακρόασης, κριτικής σκέψης, διαπραγμάτευσης καθώς και λήψης αποφάσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν χάρτη εννοιών. Σε περίπτωση
που δεν γνωρίζουν την τεχνική, εξηγήστε ότι ξεκινούμε από τις γενικότερες
έννοιες για να καταλήξουμε στις ειδικές (π.χ. γεωργία - γεωργικά φάρμακα).
Είναι σημαντικό να δημιουργήσουν όσες περισσότερες συνδέσεις μπορούν,
προκειμένου να κατανοήσουν, όσο το δυνατόν πληρέστερα, τις σχέσεις ανά-
μεσα στις έννοιες.

> Δραστηριότητα 2
Προκαλέστε συζήτηση σχετική με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τη
λίμνη, καθώς και για τα αντικρουόμενα συμφέροντα που συχνά υφίστανται.
Ζητήστε τους να διατυπώσουν επιχειρήματα υπέρ της προστασίας της λί-
μνης βασιζόμενοι στα ιδιαίτερα γνωρίσματά της και στα οφέλη που προσφέ-
ρει στον άνθρωπο.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.7

….και τι μπορούμε
να κάνουμε για αυτά;
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Σκοποί
• Να γνωρίσουν τη λίμνη Παμβώτιδα και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.
• Να καταστούν ικανοί να προσεγγίσουν τη λίμνη με όλες τους τις αισθήσεις.
• Να κατανοήσουν την ιδιαίτερη σημασία της και τα οφέλη που προσδίδει στον

άνθρωπο.
• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη λίμνη.
• Να κατανοήσουν τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη από

την άσκηση διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων, και να προτείνουν τρό-
πους για την αειφορική διαχείρισή της.

• Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισμού στον χώρο, παρατηρητικότη-
τας, εργασίας σε ομάδα, διατύπωσης απόψεων, γραπτής και προφορικής έκ-
φρασης, κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας, λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων.

Υλικά
Χάρτης της λίμνης Παμβώτιδας, φωτογραφική μηχανή, κιάλια, σημειωματάρια,
μολύβια, υλικά ζωγραφικής (μπλοκ, ξυλομπογιές, παστέλ νερομπογιές, μαρ-
καδόροι).

Διδακτικές επισημάνσεις
Σε αυτό το Φύλλο Εργασίας χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική «Μελέτη πε-
δίου» (βλέπε Φύλλο Εργασίας Α.8). Σκόπιμο κρίνεται να εμπλέξετε τους μαθη-
τές στην προετοιμασία της επίσκεψης στη λίμνη Παμβώτιδα.

> Δραστηριότητα 2
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ανακαλύψουν τη λίμνη, ακολουθώντας τις αι-
σθήσεις και τη φαντασία τους. Η όσφρηση, η ακοή, η αφή, η όραση και η γεύση
ενεργοποιούνται με απλές δραστηριότητες, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να
πραγματοποιήσουν, είτε ατομικά είτε σε ομάδα. Για να μπορέσουν να ακού-
σουν ήχους ζώων και να αντιληφθούν τις κινήσεις τους, θα πρέπει να κάνουν
ησυχία. Ζητήστε τους να μείνουν σιωπηλοί για 10΄-15΄, με κλειστά, αλλά και
με ανοικτά μάτια. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σημείο
της λίμνης που γειτνιάζει με την πόλη και σε πιο απομακρυσμένο σημείο.

> Δραστηριότητα 3
Ανάλογα με την εποχή το χρώμα της λίμνης διαφέρει. Όταν το φαινόμενο
του ευτροφισμού βρίσκεται σε έξαρση (άνοιξη - καλοκαίρι), το χρώμα του
νερού είναι σκούρο πράσινο και η λίμνη αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή ως
αποτέλεσμα της σήψης των φυτών.

> Δραστηριότητα 4
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κινηθούν ελεύθερα στον χώρο και να παρα-
τηρήσουν ποικίλα στοιχεία της λίμνης. Αφήστε αρκετό χρόνο στη διάθεσή
τους για τη δραστηριότητα αυτή.

> Δραστηριότητα 6
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να παρατηρήσουν τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στην περιοχή, να προβληματισθούν και να συζητήσουν για τις πιέσεις
που μπορεί να ασκήσουν στα οικοσυστήματα.

> Δραστηριότητα 7
Πριν από την επίσκεψη στην περιοχή, ενθαρρύνετε τους μαθητές να κατα-
γράψουν τα ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν σχετικά με τη λίμνη και
να συντάξουν σχέδιο συνέντευξης με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.8

Σε διαδρομές και
απολαύσεις υδάτινες

Odigos_Gymnasio_80p_pantone_1545:Layout 1  6/24/09  3:31 PM  Page 75



Σκοποί
• Να καταστούν ικανοί να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε τρί-

τους.
• Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης και της εμπειρίας που

αποκόμισαν προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υλοποίησης παρουσιάσεων.
• Να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής έκφρασης, ανάληψης πρωτοβου-

λιών και οργάνωσης εκδηλώσεων.

Υλικά
Σημειωματάρια, μολύβια, Η/Υ.

Διδακτικές επισημάνσεις

> Δραστηριότητα 1
Εξηγήστε στους μαθητές ότι είναι σημαντικό να παρουσιάσουν τα αποτε-
λέσματα της εργασίας τους και την εμπειρία τους από την επίσκεψή τους
στη λίμνη, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές της γνώσης για τους συμ-
μαθητές τους.

> Δραστηριότητα 2
Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές
να οργανώσουν και να ταξινομήσουν το υλικό που συνέλεξαν για τη λίμνη.
Με τον τρόπο αυτόν μαθαίνουν τη διαδικασία οργάνωσης και ολοκληρωμέ-
νης παρουσίασης μιας εργασίας.

> Δραστηριότητα 3
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εμπεριέχει και προωθεί διαδικασία αξιολό-
γησης από τους ίδιους τους μαθητές, σχετικά με την εμπειρία τους από την
υλοποίηση δραστηριοτήτων ή προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.9

Ενημερώνω
το σχολείο μου 

με εφόδιο τη γνώση
του νερού
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