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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Τν εκεξήζην πξόγξακκα ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο, ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε ηνπ εθδνρή
(2009), πξνηείλεη κηα δηεπξπκέλε νπηηθή σο πξνο ηε κειέηε ηνπ ζαιάζζηνπ
πεξηβάιινληνο. Με ηε ζπζηεκηθή θαη νιηζηηθή δηεξεύλεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ
ζην παξάθηην πεξηβάιινλ, ρεξζαίν θαη ζαιάζζην, επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο λα
αλαπηύμνπλ κηα ζπλνιηθή ζεώξεζε πνπ ζα ηνπο/ηηο βνεζήζεη λα αλαπηύμνπλ ηελ
«αίζζεζε ηεο βαζηάο ζπλέρεηαο» κέζα ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν. Ζ κεζνδνινγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο, βησκαηηθήο θαη
εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο θαη εκπεξηέρεη
πνηθηιία δηδαθηηθώλ ηερληθώλ όπσο
εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε κε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, επίιπζε πξνβιήκαηνο, κειέηε
πεξίπησζεο, ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ, ηζηνξηθή -δηαρξνληθή επηζθόπεζε, κειέηε
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, κειέηε πεδίνπ θαη δνκεκέλε ζπδήηεζε. Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίδεηαη ε αλαγθαηόηεηα γηα κηα πνιπεπίπεδε
αλάιεςε δξάζεο κε ζθνπό ηε ζπλεηδεηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο όηη πνιηηεία,
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη πνιίηεο-ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε γηα
ηε δηαθύιαμε όρη κόλν ηεο «ρξήζεο» ηνπ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθνύο θαη
νηθνλνκηθνύο όξνπο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα - Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη
πξνηάζεηο
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θάιαζζα, ζαιάζζην νηθνζύζηεκα, παξάθηηα δώλε, δηδαθηηθέο
ηερληθέο, παξαιία Αιίκνπ, Σαξσληθόο Κόιπνο, κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ

ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν εκεξήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο κε ηίηιν «Σν
Νεξφ - Η Θάιαζζα» είλαη δηάξθεηαο 7 δηδαθηηθψλ σξψλ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε
ηξηήκεξν πξφγξακκα δηάξθεηαο 18 σξψλ. Σν πξφγξακκα ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα (Π.Ο.) ηνπ ΚΠΔ ην 1998.
Δπηθαηξνπνηήζεθε σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη εκπινπηίζηεθε σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο

ηερληθέο ην Μάξηην ηνπ 2009 απφ ηελ Π.Ο. εθείλεο ηεο πεξηφδνπ χζηεξα απφ
ζεκηλάξην εζσηεξηθήο επηκφξθσζεο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ
(ΔΛΚΔΘΔ). Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο
ηνπ εζληθνχ ζεκαηηθνχ δηθηχνπ «Η Θάιαζζα» θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Καηεπζπληήξηνο άμνλαο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθε θαη δνκήζεθε ην παξφλ
πξφγξακκα είλαη ε ακθίδξνκε ζρέζε αλζξψπνπ θαη παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Η
ζρέζε απηή κπνξεί λα απνηππσζεί ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα κε αλαθνξά
ζηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θνηλσληθψλ θαη θπζηθψλ ζπζηεκάησλ (Anderson,
2007: ρήκα 1). Πξφθεηηαη γηα κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξάθηηνπ
νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφ πξνβιεκάησλ, ε νπνία δε κειεηά
ηνπο παξάγνληεο κεκνλσκέλα ζην πιαίζην κφλν ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ή ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.ά.) αιιά αλαδεηθλχεη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ απηψλ ζπλζέηνληαο κηα δπλακηθά
εμειηζζφκελε πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.
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Στήμα 1: Γνκή θαη δηαδηθαζίεο ησλ θνηλσληθν-νηθνινγηθώλ Παξάθηησλ Σπζηεκάησλ

Οη πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο πξναλαθεξφκελεο ακθίδξνκεο ζρέζεο εθθξάδνληαη
απφ ηηο αθφινπζεο αλαθνξέο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ
ζέκαηνο:
• ην παξάθηην πεξηβάιινλ αλαπηχρζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο πνιηηηζκνχο.
• Η παξάθηηα δψλε αλ θαη απνηειεί ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεαλψλ, πεξηέρεη ην
90% ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ θαη είλαη ν ρψξνο φπνπ δηεμάγεηαη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο εκπνξηθήο αιηείαο (Μiller, 1999).
• Η Διιάδα κε ζπλνιηθή αθηνγξακκή πεξίπνπ 15.000 ρηιηνκέηξσλ έρεη ην
κεγαιχηεξν κήθνο αθηνγξακκήο απφ φιεο ηηο άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαη ηελ
4ε καθξχηεξε αθηνγξακκή ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο (Παλαγησηίδεο, 2009).
• Οη παξάθηηεο πεξηνρέο ππνζηεξίδνπλ κεγάιν κέξνο αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ
φπσο θαηνηθία, αιηεία, ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο, βηνκεραλία. Δλδεηθηηθφ ηεο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ γηα ηελ Διιάδα
είλαη φηη ην 70% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ην 80% ηεο βηνκεραλίαο ηεο θαη ην 90%
ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζε απηή ηε δψλε (Παλαγησηίδεο, 2009).

• Η παξάθηηα δψλε δηαζέηεη πςειή νηθνινγηθή αμία θαζψο εκπεξηθιείεη επαίζζεηα
θαη ππφ λνκνζεηηθή πξνζηαζία νηθνζπζηήκαηα (ιηκλνζάιαζζεο, δέιηα θιπ).
• Σν παξάθηην νηθνζχζηεκα ππνβαζκίδεηαη απφ ηηο εληαηηθέο θαη ελίνηε παξάλνκεο
κεζφδνπο αιηείαο, απφ ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ (νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο, θαηαζθεπέο ζηελ παξαιία θαη ηνλ αηγηαιφ) θαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε
ελαπφζεζε θαη απφξξηςε απνβιήησλ (Καξχδεο, 2009; Καξαπαλαγηψηε, 2011).
• Οη πνιιαπιέο ρξήζεηο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ
αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ (ζπκθεξφλησλ) θαζηζηνχλ αλαγθαίεο
ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηεο.
• Σν παξάθηην πεξηβάιινλ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο
βησκαηηθήο εκπεηξίαο.
• Σν ζέκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζπρλά
ην επηιέγνπλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ελφο ζρνιηθνχ πεξηβαιινληηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.
Όια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγγχηεηα ηνπ παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο
(αθηή Αιίκνπ) κε ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο
ζηήξημεο απφ ην ΔΛΚΔΘΔ ζπλέηεηλαλ έηζη ψζηε ην παξάθηην πεξηβάιινλ λα
απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
δξάζεσλ ηνπ Κέληξνπ.
Η επηινγή απηή εληζρχεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε γλψζε πνπ παξέρεηαη ζε
ζρέζε κε ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα κέζα απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ
είλαη ειιηπήο θαη απνζπαζκαηηθή. Η ηππηθή εθπαίδεπζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε, ηφζν
σο ζεσξία, φζν θαη κε ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη, ζηα ρεξζαία παξά ζηα
πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα. Αλαθέξεηαη δε, φηη ε κε επαξθήο αλαθνξά ζε βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο δπζρεξαίλεη ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ
εληαηνπνίεζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο (Αλαζηφπνπινο θ.ά., 2005, 2006). Σν
απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο γλσζηηθέο δπζθνιίεο
ζρεηηθά κε ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ
βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαθεχγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο
απφςεηο θαη απζφξκεηεο αληηιήςεηο ηηο νπνίεο έρνπλ δνκήζεη βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπο εκπεηξηψλ. Οη θπξηφηεξεο γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο
ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Driver et al, 2000, ΤΠΠΘ –ΠΙ, 2007):
• Αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε πδξφβησλ θπηψλ, πνιινί καζεηέο/ηξηεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ
κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην λεξφ θαη λα θηάζνπλ ζηα θπηά θαη θαηά ζπλέπεηα
δελ ηα ζεσξνχλ σο παξαγσγνχο. Οη δπζθνιίεο θαηαλφεζεο βαζηθψλ ελλνηψλ
εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε πην ζχλζεησλ ελλνηψλ, φπσο είλαη ε θσηνζχλζεζε.
• Πεξηγξάθνπλ ηε δηάιπζε (ι.ρ. αιαηηνχ ζην λεξφ) σο εμαθάληζε ηεο νπζίαο πνπ
δηαιχεηαη.
• πλήζσο θαηαιαβαίλνπλ ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ζε ζρέζε κε ην ηη ηξψλε νη ίδηνη
νη καζεηέο θαη εξκελεχνπλ ηα βέιε σο ηε δξάζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ηξψεη θη
φρη σο κεηαθνξά χιεο θαη ελέξγεηαο. Θεσξνχλ δε, φηη νη νξγαληζκνί πνπ
πεζαίλνπλ απιά εμαθαλίδνληαη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ δηαδηθαζίεο
πνπ δελ θαίλνληαη (απνηθνδφκεζε).
• Οη καζεηέο/ηξηεο δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο επηζηεκνληθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ
έκβησλ νξγαληζκψλ.
Μέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη
ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, επηδηψθεηαη ε επνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο

ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ν ελλνηνινγηθφο εκπινπηηζκφο
κεηαζρεκαηηζκφο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν επηζηεκνληθφ πξφηππν.

ή/θαη

ΣΟΥΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
κοπόρ
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα αλαζηνραζηνχλ θξηηηθά ηε δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ δηαρξνληθά
πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε επίθεληξν ην
ζαιάζζην θαη παξάθηην νηθνζχζηεκα. Τηνζεηψληαο κηα νιηζηηθή αθεηεξία,
βαζηζκέλε ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ζθνπεχεη ζηελ αλαδεκηνπξγία κηαο
ζπλνιηθήο αληίιεςεο θαη ζεψξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ νη
καζεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ ηελ «αίζζεζε ηεο βαζηάο ζπλέρεηαο» πνπ ζπλδέεη ηηο
πξάμεηο ηνπ ζήκεξα κε ηηο κειινληηθέο ηνπο ζπλέπεηεο (Φινγαΐηε, 1998, ζ. 248).

ηόσοι
Μέζα απφ ην πξφγξακκα επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο, φπσο εληνπίδνληαη ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο
Σηθιίδαο (Φινγαΐηε, 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κπνξνχλ:
 Να αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξάθηηνπ
ηνπίνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηε
κεηαβιεηφηεηά ηνπ ζηνλ ηφπν θαη θπξίσο ζην ρξφλν.
 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο, ζαιάζζηνπ θαη
ρεξζαίνπ, σο νηθνζπζηήκαηνο θαη λα αληηιεθζνχλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, φπνπ θπξηαξρεί ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ
παξαγφλησλ.
 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο σο ξπζκηζηή ηνπ
θιίκαηνο θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ.
 Να εθηηκήζνπλ ζθαηξηθά ηελ αμία ηνπ παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο σο θπζηθνχ
πφξνπ, κε αλαθνξέο ζηελ αιηεία, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ αλαςπρή.
 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζην παξάθηην θαη
ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ην παξάθηην
νηθνζχζηεκα σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη λα ελδηαθεξζνχλ
ψζηε λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηε πξνζηαζία ηνπ.
 Να αλαπηχμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, αηζζεηηθέο θαη εζηθέο αμίεο, πνπ ζα
απνηειέζνπλ ηε βάζε ελφο απηνειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο, ηαμηλφκεζεο θαη
αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ.
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ.
 Να θηλεηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη
λα εξγάδνληαη νκαδηθά.
 Να απνθηήζνπλ εξεζίζκαηα ηέηνηα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, απαξαίηεην βήκα γηα ην
κεηαζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ

Γομή
Σν πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην ππώηο, γενικό μέπορ
πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ην ρψξν ηνπ ΚΠΔ. Αξρηθά
γίλεηαη δηεξεπλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ
ηνπο απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζην Κέληξν. ηε ζπλέρεηα ε εηζήγεζε απφ ηνλ Τπεχζπλν
ηνπ ΚΠΔ θαη ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί απνζθνπνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα
πιαηζησζεί ν ζπγθεθξηκέλνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην δεύηεπο,
ειδικό μέπορ αλαπηχζζνληαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ νη
καζεηέο/ηξηεο ζπλ-εξγαδφκελνη/εο ζε νκάδεο λα κειεηήζνπλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα, κε
ην ζπληνληζκφ δχν κειψλ ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ ΚΠΔ. ην ηπίηο μέπορ νη
καζεηέο/ηξηεο ρσξηζκέλνη/εο ζε νκάδεο πξαγκαηνπνηνχλ μελέηη πεδίος κε ηε ρξήζε
θχιισλ εξγαζίαο ζε πεξηνρή ηεο αθηήο Αιίκνπ. Σν πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη σο
πξνο ην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηερληθψλ
ζηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ φισλ ησλ
ηάμεσλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπ/ζεο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Σν δεχηεξν -εηδηθφ- κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηάδεη ην παξάθηην θαη ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ κε αλαθνξά ζηνλ
αξσληθφ Κφιπν θαη ζηελ αθηή ηνπ Αιίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη
ζην ρήκα 1. Η κεζνδνινγία ε νπνία επηιέρζεθε κε ζθνπφ ηελ θξηηηθή θαη
ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ κε ηνπηθέο αλαθνξέο, αληαλαθιά
ηηο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ
Αεηθνξία. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο
πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο. Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη
νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλνςίδνληαη ζην ρήκα 2.
ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
& ζεκαηηθέο ελφηεηεο - πεξηερφκελν
Α. ενόηηηα – Παπάκηια και θαλάζζια
οικοζςζηήμαηα Τδξφζθαηξα, θχθινο
λεξνχ, δηακφξθσζε αθηψλ, δηάβξσζε
αθηψλ, κηθξνθιίκα, ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα, ξνή ελέξγεηαο, ηξνθηθέο
ζρέζεηο, πνζεηδψληα ιηβάδηα.
Β. ενόηηηα – Ανθπωπογενείρ
δπαζηηπιόηηηερ και επιδπάζειρ ζηο
οικοζύζηημα (& ομάδερ):
1. Αιηεία
2. Ρχπαλζε απφ Ναπηηιία & ζθνππίδηα
3. Αζηηθά & βηνκεραληθά ιχκαηα
4. Οηθηζηηθή αλάπηπμε

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ & ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ
ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε
Πξνβνιή θσηνγξαθηψλ, ζθίηζσλ, βίληεν
Πινήγεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο Google Earth
Κάξηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο

Μειέηεο πεξηπηψζεσλ
Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο
ηζηνξηθή αλαδξνκή-ζχγθξηζε, επίιπζε πξνβιήκαηνο,
ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ
κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ηζηνξηθή αλαδξνκή, εθηίκεζε επηπηψζεσλ
ηζηνξηθή αλαδξνκή-ζχγθξηζε, ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ
Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ νινκέιεηα

Στήμα 2: Σπγθεληξσηηθόο πίλαθαο ελλνηνινγηθήο θαη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεπηέξνπ
κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θάιαζζα»

Η αλάπηπμε ηεο πξψηεο ελφηεηαο, πνπ αθνξά ζην παξάθηην θαη ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ηερληθήο ηεο εκπινπηηζκέλεο
εηζήγεζεο. ην πιαίζην απηφ αξρηθά επηιέγεηαη πινήγεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Google Earth κε βαζκηαία επηζθφπεζε πνπ μεθηλά απφ ηελ πδξφγεην θαη θαηαιήγεη
ζην αξσληθφ Κφιπν. Αθνινπζεί παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο ζεηξάο δηαθαλεηψλ (ζε
κνξθή Powerpoint) πνπ πεξηιακβάλεη εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα, ζθίηζα κε
ειάρηζην ιεθηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνβνιέο βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο. Καζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο/ζηηο
καζεηέο/ηξηεο λα εθθξάζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρεηηθά βηψκαηα θαη αληηιήςεηο ζε ζρέζε
κε ηελ ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο πνπ αθνξά ζηηο αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην παξάθηην νηθνζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη
σο καθξνδνκή ε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (Φινγαΐηε & Βαζάια,
1999). χκθσλα κε απηή νη καζεηέο κειεηνχλ επηιεγκέλα παξαδείγκαηα, κε αλαθνξά
ζην αξσληθφ Κφιπν θαη ηελ παξάθηηα δψλε. Με ηε ρξήζε κηθξψλ θεηκέλσλ,
εηθφλσλ θαη πηλάθσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα, πνπ
αληαλαθινχλ κηα επξχηεξε θαηάζηαζε κε ζθνπφ λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο ιχζεηο. Οη καζεηέο
ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, νη νπνίεο κειεηνχλ παξάιιεια ηέζζεξα βαζηθά
πξνβιήκαηα, δειαδή: ηελ εληαηηθή αιηεία, ηε ξχπαλζε απφ κεηαθνξέο θαη επηζθεπέο
πινίσλ, ηε ξχπαλζε απφ αζηηθά ιχκαηα θαη βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ηέινο ηηο
επηπηψζεηο ηεο νηθηζηηθήο - πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο.
Η ππώηη ομάδα επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ (θείκελα, εηθφλεο) θάλνληαο κηα ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζηηο ηερληθέο ηεο αιηείαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην καθξηλφ παξειζφλ
κέρξη ηηο κέξεο καο. Σν πξφβιεκα ηεο εληαηηθήο αιηείαο αλαδχεηαη κεηά ηα κέζα ηνπ
20νπ αηψλα, αθελφο ιφγσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ βειηίσζεο ηεο
ζρεηηθήο κε ηελ αιηεία ηερλνινγίαο. Ωο απνηέιεζκα ην 50% ησλ παγθφζκησλ
ηρζπναπνζεκάησλ έρεη εμαληιεζεί, πνιιά είδε απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαη ν
αξηζκφο ησλ κεγάισλ ςαξηψλ (ηφλνο, μηθίαο, κπαθαιηάξνο) έρεη κεησζεί θαηά 90%
απφ ην 1950 θαη κεηά (Greenpeace, 2010). Η νκάδα, αθνχ κειεηήζεη θαη ζπδεηήζεη
ηα επί κέξνπο δεηήκαηα αλαιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε εκηδνκεκέλνπ ελλνηνινγηθνχ
ράξηε. Με ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο ζχλζεηεο έλλνηεο πνπ ήδε
επεμεξγάζηεθαλ αθνινπζψληαο σο δνκή ηα ζηάδηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο
(εληνπηζκφο πξνβιήκαηνο, αίηηα, επηπηψζεηο, κέηξα αληηκεηψπηζεο) (Αγγειίδνπ &
Φινγαΐηε, 2007).
Η δεύηεπη ομάδα πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηα
δηεξρφκελα πινία θαη ηα λαππεγεία. Οη καζεηέο κειεηνχλ άξζξα απφ εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ ζε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο φπσο: ηα απφβιεηα ησλ πινίσλ, ε
απφξξηςε ζεληηλφλεξσλ, ε πηζαλή δηαξξνή πεηξειαίνπ θαη ε ρξήζε πθαινρξσκάησλ.
Δπίζεο κειεηάηαη θαη ε πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ πηζαλφλ
πξνέξρνληαη απφ αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο. Η νκάδα αθνχ αληηζηνηρίζεη ην είδνο ησλ
ξχπσλ κε ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο, αμηνινγεί ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ
ηνπο ξχπνπο απηνχο θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε θαηεγνξίεο (κηθξή, κέηξηα, κεγάιε)
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Σν κέγεζνο ησλ εθηηκψκελσλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θάζε ξχπνπ αλαπαξηζηάηαη κε θχθινπο
δηαβαζκηζκέλνπ κεγέζνπο (κηθξφο, κεζαίνο, κεγάινο: ρήκα 3). Η αμηνιφγεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα: ην κέγεζνο ξχπαλζεο, ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ - πξφιεςεο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπο.

Πηγέρ
Ρύπανζηρ

Πλοία, ζκάθη
πος σπηζιμοποιούν ηιρ
εγκαηαζηάζειρ
ηος Λιμένα
Πειπαιά και ηιρ
μαπίνερ ηος
απωνικού

Γιεπσόμενα
πλοία ανοισηά
ηος απωνικού

Δπιζκεςέρ πλοίων
Ανεξέλεγκηερ
και ζκαθών ζηο
σωμαηεπέρ ζηο
απωνικό
σεπζαίο, παπάκηιο
πεπιβάλλον ηος
απωνικού
(λ.σ. ζε νηζιά
όπωρ η αλαμίνα)

Δίδη Ρύπων

Δκηίμηζη
πεπιβαλλονηικών
επιπηώζεων
Δίδη πύπων: Βαξέα κέηαιια, Βνζξνιχκαηα, Πεηξειαηνεηδή θ.ά. πδξνγνλάλζξαθεο, ηεξεά απνξξίκκαηα

Δκηίμηζη πεπ/κών επιπηώζεων:

κηθξή

κέηξηα

κεγάιε

Στήμα 3: Πίλαθαο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ

Η ηπίηη ομάδα κειεηά ην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο απφ αζηηθά θαη βηνκεραληθά
ιχκαηα. Σα ζρεηηθά θείκελα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθά ρξνλνινγηθά ζεκεία (6νο
αη.π.ρ.,1929, 1959, 1985, 1994). Με ηε ρξήζε ράξηε ηεο Αηηηθήο, νη καζεηέο αθνχ
κειεηήζνπλ ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ (θείκελα θαη θσηνγξαθίεο) θαινχληαη αξρηθά λα
ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξηέιεο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. ηε ζπλέρεηα εληνπίδνπλ ζην
ράξηε ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα θαη θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ην
κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο ππνδνκέο
δηαρείξηζεο ιπκάησλ. Η δηαβάζκηζε γίλεηαη κε ηνπο αξηζκνχο 0, 1, 2 θαη 3, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε: θαζφινπ, κηθξή, κέηξηα θαη κεγάιε ξχπαλζε (ρήκα 4).

Στήμα 4: Χάξηεο εθηίκεζεο βαζκνύ ξύπαλζεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία.

Η ηέηαπηη ομάδα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο
(Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 1993, Γεκεηξίνπ, 2009) εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο
νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο εζηηάδνληαο ζηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ
Αιίκνπ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ γεο παιηφηεξα θαη ζήκεξα αλαδεηθλχνληαη
κέζα απφ ζχληνκα θείκελα θαη ηε ζχγθξηζε παιηψλ θσηνγξαθηψλ θαη
αεξνθσηνγξαθηψλ (1932, 1939, 1957) κε ζχγρξνλεο απεηθνλίζεηο ησλ ίδησλ αθξηβψο
ζεκείσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Earth. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ζηελ νκάδα ηηο

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί δηαρξνληθά θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο. Η δηαπιάηπλζε ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ, ε έληνλε αλνηθνδφκεζε, ην
κπάδσκα ησλ ξεκάησλ, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο καξίλαο Αιίκνπ θαη ε
θαηαπάηεζε ηεο παξαιίαο απφ επαγγεικαηίεο αλαγλσξίδνληαη σο ζεκαληηθνί
παξάγνληεο αιιαγήο ηεο παξάθηηαο δψλεο. Η δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζπκπιήξσζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθηζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο.
ην ηέινο νη ηέζζεξηο νκάδεο αιιεινελεκεξψλνληαη παξνπζηάδνληαο ζε
νινκέιεηα ηα δεηήκαηα ηα νπνία κειέηεζαλ. Ο δηάινγνο θαη ε ζχλζεζε απφςεσλ πνπ
αθνινπζεί ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ζπιιεηηνπξγία ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (πνιίηεο-ρξήζηεο, επηζηήκνλεο, ζεζκηθνί θνξείο: ζρήκα 5), σο
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.

Στήμα 5: Αιιειεμάξηεζε εκπιεθνκέλσλ κεξώλ γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε (από
ΔΛΚΔΘΔ)

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΓΙΟΤ
Η Μειέηε Πεδίνπ δηεμάγεηαη ζηε ζέζε «Λνπηξά Αιίκνπ». Οη ιφγνη πνπ
επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη νη αθφινπζνη:
- Βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ΚΠΔ
- ηελ αθηή εθβάιινπλ ηξία ξέκαηα απφ Βνξξά πξνο Νφην: Πηθξνδάθλεο, Αγ.
Γεκεηξίνπ θαη Γεξνπιάλνπ (ε πεξηνρή πνπ κειεηάκε νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθβνιέο
ησλ δχν ηειεπηαίσλ ξεκάησλ) θαη ε κνξθνινγία ηεο παξνπζηάδεη έληνλε
δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
- Δπί ηεο παξαιίαο ζπλήζσο ζπλαληψληαη λεθξνί θπηηθνί θαη δσηθνί ζαιάζζηνη
νξγαληζκνί, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο απφ ηνπο καζεηέο
- Η πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα κειέηε πιήζνπο αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ
(δφκεζε, παξαιηαθή ιεσθφξνο, επεκβάζεηο ζηνλ αηγηαιφ, θηφζθηα, αλαςπθηήξηα,
εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θ.ά.) θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζην παξάθηην
νηθνζχζηεκα (ξχπαλζε, θαηαζηξνθή αηγηαινχ, ζφξπβνο θαη άιιεο νριήζεηο, θ.ά.)
- Η πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη αιηεπηηθφ θαηαθχγην ησλ εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ
Αιίκνπ.
- Η ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο
παξαηεξεηήξην γηα ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε
λαπζηπινΐα, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηεο κε ηε καξίλα Αιίκνπ θαη ην ιηκάλη ηνπ
Πεηξαηά.
Κάζε καζεηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα, ζην πεδίν ρσξίδεηαη ζε 2
ππφ-νκάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη απηφλνκα θαη ησλ νπνίσλ ην

ζπληνληζκφ αλαιακβάλνπλ νη 2 εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΚΠΔ πνπ αλέπηπμαλ ην δεχηεξν
(εηδηθφ) κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη, ε νκαδνζπλεξγαηηθή
κέζνδνο θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε πεδίνπ θαη εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο
θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο.
Η κειέηε πεδίνπ μεθηλά απφ ηηο εθβνιέο ηνπ ξέκαηνο Γεξνπιάλνπ ζην ζεκείν πνπ
ηέκλεη ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν απφ φπνπ είλαη νξαηφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Τκεηηνχ θαη θαηαιήγεη ζην
αξσληθφ Κφιπν. ην παξειζφλ (πξηλ ηελ ηζηκεληνπνίεζε ηεο Αζήλαο) ηα πιηθά
δηάβξσζεο πνπ κεηέθεξαλ ηα ξέκαηα ηξνθνδνηνχζαλ ην παξάθηην ζχζηεκα. ήκεξα,
απφ ην ζεκείν παξαηήξεζεο δηαθξίλνληαη ηφζν ε δηακφξθσζε ηεο θνίηεο κε ηζηκέλην
φζν θαη άιιεο παξεκβάζεηο ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξέκαηνο π.ρ. κπάδσκα
πξαλψλ, θαηαζηξνθή φρζεο, εθβνιέο αγσγψλ φκβξησλ πδάησλ θ.ά., ελψ είλαη
εκθαλήο θαη ε ξχπαλζε είηε απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα είηε απφ πγξά απφβιεηα, ηα
νπνία δεκηνπξγνχλ θαη επηξνθηθέο ζπλζήθεο ζην ζχζηεκα.
ηε ζπλέρεηα ε θάζε ππν-νκάδα ρσξίδεηαη ζε 2-3 κηθξφηεξεο νκάδεο ησλ 4-5
καζεηψλ, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ κηα ζεηξά εξγαζηψλ πεδίνπ κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ΚΠΔ. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηα αθφινπζα
ζέκαηα ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ζε θχιια εξγαζίαο:
• Καηξηθέο ζπλζήθεο θαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο αέξα,
ζρεηηθήο πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο λεξνχ θαη εδάθνπο, εθηίκεζε δηεχζπλζεο θαη
έληαζεο αλέκνπ θαη ειηνθάλεηαο.
• Μνξθνινγία ηεο αθηήο θαη ηνπ ππζκέλα (ηχπνο αθηήο, ηχπνο ππζκέλα,
θαηάζηαζε βπζνχ, θπηά ζηελ παξαιία).
• Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ.
• Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αθηή θαη ηε ζάιαζζα, πξνζθνξά ηνπο ζηνλ
άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία θαη εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ζην πεξηβάιινλ.
• Ρχπαλζε απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα ζηελ αθηή (θαηεγνξίεο πιηθψλ, εθηίκεζε
πνζφηεηαο θαη πηζαλήο πξνέιεπζήο ηνπο).
• πιινγή δεηγκάησλ λεθξψλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ,
θαηεγνξηνπνίεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπο κε ηε βνήζεηα απινπνηεκέλνπ νδεγνχ
πεδίνπ.
Με ην πέξαο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ππν-νκάδα γίλεηαη δηεμνδηθή
ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνινγηθή ζεκαζία θάπνησλ απφ
ηνπο πξνζδηνξηζζέληεο νξγαληζκνχο, αθνινπζεί αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζην ηέινο
πξνηείλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ. Δπίζεο πξνεηνηκάδεη ηελ παξνπζίαζε
ησλ επξεκάησλ ηνπο ζηελ νινκέιεηα.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ. ε
απηή, νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπνζεηνχλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο σο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη απνηηκνχλ ηελ
φιε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα (νξγαλσηηθά, καζεζηαθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά).
Σέινο, εθφζνλ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ ηε καζεηηθή νκάδα παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζην Δζληθφ ζεκαηηθφ δίθηπν «Η Θάιαζζα».
πλνςίδνληαο, ην πξφγξακκα ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο, αλαδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρηθή
επζχλε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (πνιίηεο, επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη πνιηηεία θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ) ζηε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη
ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αγγειίδνπ Δ., & Φινγαΐηε Δ. (2007). Μχεζε ησλ καζεηψλ ζηε ραξηνγξάθεζε
ελλνηψλ. ην Δ. Φινγαΐηε (επηκ.): Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο ζηε ζύγρξνλε
εθπαίδεπζε. 1ν Θεξηλφ ρνιείν, ΚΔΜΔΠΔ, ΣΔΑΠΗ, ΔΚΠΑ, 10-20 Ινπιίνπ,
Λεπθάδα.
Αλαζηφπνπινο Υ., Ξαλζάθνπ Γ., Αλδξεαδάθεο Ν. & Καΐια Μ. (2005).
Πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: Σν ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα. ην Μ. Καΐια, Θενδσξνπνχινπ Δ., Γεκεηξίνπ Α. Γ. Ξαλζάθνπ, Ν.
Αλαζηαζάηνο (επηκ.): Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη
εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο, 69-89). Αζήλα: Αηξαπφο.
Αλαζηφπνπινο, Υ., Ξαλζάθνπ, Γ. & Αλδξεαδάθεο, Ν. (2006). ρνιηθή επίδνζε θαη
πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απέλαληη ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ. ην Υ. Παπαειηνχ, Γ. Ξαλζάθνπ & . Υαηδερξήζηνπ (επηκ.):
Δθπαηδεπηηθή Σρνιηθή Ψπρνινγία (Τόκ.Β΄), 132-152. Αζήλα: Αηξαπφο.
Anderson C. (2007). Environmental Literacy Learning Progressions. Michigan State
University.
Γεσξγφπνπινο, Α. & Σζαιίθε Δ. (1993). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα:
Gutenberg.
Γεκεηξίνπ, Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ, Αεηθνξία. Θεζ/λίθε:
Δπίθεληξν.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson,V. (2000). Οηθν-δνκώληαο
ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ: Μηα παγθόζκηα ζύλνςε ησλ ηδεώλ ησλ
καζεηώλ (Π. Κφθθνηαο, επηκ., Μ. Υαηδή, Μεηθξ.). Αζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο
Γαξδαλφο.
Greenpeace (2010). Ψάξηα θαη ζαιαζζηλά ζην θόθθηλν. Αζήλα: Διιεληθφ Γξαθείν
Greenpeace.
Καξαπαλαγηψηε, Υ. (2011). Μηθξφ αιιά (επηθίλδπλα) Θαπκαηνπξγφ. Μεζόγεηνο, 71,
21-22.
Καξχδεο, Μ. (2009). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ. ην
Ξαλζάθνπ, Γ., Γεκεηξίνπ Α. Ληαξάθνπ Γ. Μ. Καΐια (επηκ): Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα Θεσξίαο, Έξεπλαο θαη Δθαξκνγώλ, 498-532. Αζήλα:
Αηξαπφο.
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο (2009). Δθπαηδεπηηθό πιηθό γηα
ην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν: «Ζ Θάιαζζα». Αξγπξνχπνιε: ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο.
Miller, G.T. (1999). Βηώλνληαο ζην Πεξηβάιινλ (ΗΗ): Πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθώλ
επηζηεκώλ (Σφκνο, Β, Έλαηε έθδνζε). Αζήλα: Ισλ.
Παλαγησηίδεο, Π. (2009). Παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ησλ παξάθηησλ
νηθνζπζηεκάησλ, αλάγθεο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο
(2009): Δθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν: «Ζ Θάιαζζα» .
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ & Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (2007).
Βηνινγία, Γ’ Γπκλαζίνπ (Βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό). Αζήλα: ΟΔΓΒ.
Φινγαΐηε, Δ. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Φινγαΐηε, Δ. (2006). Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα.
Φινγαΐηε, Δ. & Βαζάια, Π. (επηκ.) (1999). Τν Δλεξγεηαθό Εήηεκα: Πξνζεγγίζεηο θαη
Γηαζηάζεηο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.

