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ΘΕΜΑ: « Η ΜΕΟΓΕΙΟ ΠΟΤ ΜΑ ΕΝΩΝΕΙ. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ 
ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΩΝ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΣΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ  ΣΗ 
ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ»  

 

Κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2012-13 η Περιβαλλοντικό Ομϊδα του 1ου Γυμναςύου 
Ηλιούπολησ υλοπούηςε πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ αγωγόσ με θϋμα « Η Μεςόγειοσ 
που μασ ενώνει. Η ςυμβολό των υδροβιότοπων του τόπου μασ ςτη διατόρηςη τησ 
ιςορροπύασ του οικοςυςτόματοσ τησ Μεςογεύου».  

Με το ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα  επιχειρόςαμε να ϋρθουμε ςε επαφό με το 
οικοςύςτημα των υδροβιότοπων του τόπου μασ, να γνωρύςουμε  τη ζωό  μϋςα  και 
γύρω από αυτούσ καταγρϊφοντασ τη χλωρύδα και την πανύδα καθώσ επύςησ τισ 
ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ που αναπτύςςονται ςτην ευρύτερη περιοχό. Σαυτόχρονα 
εξετϊςαμε  τα προβλόματα και τουσ κινδύνουσ που αντιμετωπύζει το υδϊτινο 
οικοςύςτημα.  

Με μελϋτη περύπτωςησ τουσ υδροβιότοπουσ του Αμβρακικού Κόλπου ερευνόςαμε 
το ρόλο που παύζει η περιοχό ενόσ υδροβιότοπου ςτη ζωό των ανθρώπων που ζουν εκεύ.                                                                                                                                                 
το πρόγραμμα ςυμμετεύχαν 30 μαθητϋσ. 

 Οι ςτόχοι του προγρϊμματοσ όταν: 

• Να ευαιςθητοποιηθούν οι μαθητϋσ απϋναντι ςτα περιβαλλοντικϊ 
προβλόματα και ιδιαύτερα ςε αυτϊ των υδροβιότοπων. 

• Να γνωρύςουν τη λειτουργύα και τισ αξύεσ των υδροβιότοπων. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα παρϋμβαςησ. 

• Να μϊθουν να ερευνούν και να ςυνεργϊζονται. 

• Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και δεξιότητεσ. 

• Na διευρύνουν τισ γνώςεισ τουσ γύρω από τουσ υδροβιότοπουσ του 
τόπου μασ που προςτατεύονται από τη ύμβαςη Ramsar και  να κϊνουν γνωςτό 
την τερϊςτια ςημαςύα τουσ αφού γύρω τουσ ανθύζει ϋνα μεγϊλο πλόθοσ από 
ζωό. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ χρηςιμοποιόςαμε τισ εξόσ 
Διδακτικϋσ τρατηγικϋσ - Δραςτηριότητεσ:  

1. Καταιγιςμό ιδεών  

2. Αφόρμηςη και επιλογό θϋματοσ  



3. Έρευνα – καταγραφό – παρατόρηςη – ςυζότηςη – ςυνεντεύξεισ και 
πειρϊματα 

4. Υύλλα εργαςύασ και ερωτηματολόγιο με ςκοπό την μελϋτη τησ 
βιοποικιλότητασ 

5. Δρϊςη πεδύου – Επιςκϋψεισ ςε υδροβιότοπουσ:  

Α. ε ςυνεργαςύα με την Ορνιθολογικό  Εταιρύα πραγματοποιόθηκε 
πρόγραμμα ςτο «Πϊρκο Αντώνησ Σρύτςησ». Οι μαθητϋσ εύχαν την 
ευκαιρύα να παρατηρόςουν τη χλωρύδα και την πανύδα ενόσ 
υδροβιότοπου, να παύξουν περιβαλλοντικϊ παιχνύδια τροφικόσ 
αλυςύδασ, να προβληματιςτούν και να ευαιςθητοποιηθούν. 

 Β. Επύςησ, υλοποιόθηκε πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ αγωγόσ ςτο 
ΚΠΕ Αρϊχθου, ςτον Αμβρακικό Κόλπο. 

6. Υωτογρϊφηςη, ςυγγραφό θεατρικού κειμϋνου και παρουςύαςό του ςτο 
πολιτιςτικό διόμερο του ςχολεύου.  

7. Δημιουργύα αφύςασ, πύνακα με κολλϊζ ςε ςυνεργαςύα με αντύςτοιχουσ 
φορεύσ: Κϋντρα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ Αργυρούπολησ και Αρϊχθου, με 
Δόμουσ, με την Oρνιθολογικό Eταιρύα και με τη περιβαλλοντικό οργϊνωςη 
WWF. 

8. ύνθεςη και εκτϋλεςη ϋξι τραγουδιών ςχετικών με το θϋμα. 

9. υνεργαςύα με την Ελληνικό Εταιρεύα Προςταςύασ τησ Υύςησ, όπου Η 
Περιβαλλοντικό Ομϊδα ςυμμετϋχει ςτο διεθνϋσ πρόγραμμα «Νϋοι 
δημοςιογρϊφοι για το Περιβϊλλον». 

10. υνεργαςύα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα E – twinning “European 
Ecocitizen” που επύςησ πραγματοποιεύται ςτο ςχολεύο. 

Σο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε  τη φετινό ςχολικό χρονιϊ και παρουςιϊςτηκε ςτην 
αύθουςα εκδηλώςεων του ςχολεύου κατϊ το διόμερο πολιτιςτικών εκδηλώςεων και ςτο 
Παλαιό Πανεπιςτόμιο Αθηνών  ςτισ 21-5-2013 ςτο πλαύςιο των δραςτηριοτότων τησ 
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ.  

Με τισ δραςτηριότητεσ αυτϋσ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ, οι μαθητϋσ τησ 15ησ 
Περιβαλλοντικόσ Ομϊδασ ευαιςθητοποιόθηκαν ςημαντικϊ απϋναντι ςτα ςύγχρονα 
περιβαλλοντικϊ προβλόματα, γνώριςαν ποικύλεσ πλευρϋσ τουσ, καλλιϋργηςαν την 
κριτικό τουσ ικανότητα και τη δημιουργικότητϊ τουσ, ανϋπτυξαν πρωτοβουλύεσ και 
δρϊςεισ και ςυνεργϊςτηκαν με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και με όλη την εκπαιδευτικό 
κοινότητα προσ την κατεύθυνςη τησ καλλιϋργειασ υπεύθυνησ περιβαλλοντικόσ 
ςυνεύδηςησ. 

 

Η υπεύθυνη του Προγρϊμματοσ 

Παπαευθυμύου Ευδοξύα 

 


