© Γιώργος Αλεξανδρής/ Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης για σχολικές ομάδες:
Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης Κάρλας και του
Μαυροβουνίου
Ευγενία Πανώριου
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Σκοπός του υλικού
•

•

•

Βασικός σκοπός του υλικού
«Ανακαλύπτοντας τη φύση της λίμνης
Κάρλας και του Μαυροβουνίου» είναι
η ανάδειξη της σημασίας των
ταμιευτήρων της τέως λίμνης Κάρλας
και της ευρύτερης περιοχής
αρμοδιότητας του Φορέα.
Αφορά κυρίως σχολικές ομάδες ή
ομάδες ενηλίκων που επιθυμούν να
γνωρίσουν τη φύση της περιοχής.
Δημιουργήθηκε προκειμένου να
αξιοποιηθεί από το επιστημονικό
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης για
την υλοποίηση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης.

Γενικές αρχές
Ο άνθρωπος μέσα στη φύση, μαζί με τα υπόλοιπα είδη
Ενδιαφέρον για τον άλλο, ομαδικότητα, αποβολή ανταγωνιστικών
τάσεων
Αντιμετώπιση των μαθητών ως κριτικά σκεπτόμενα
πλάσματα (συζήτηση, ανάδειξη διαφορετικών
οπτικών, αποφυγή σωστού λάθους)
Ο εκπαιδευτικός δεν “είναι” η γνώση - βοηθά τα
παιδιά να τη χτίσουν όλοι μαζί.

Δομή του υλικού
Φύλλα Δραστηριότητας
για τον εκπαιδευτή

Φύλλα Δραστηριότητας
για τους συμμετέχοντες

Φύλλα
Αξιολόγησης

CD ενημερωτικού
υλικού

Δραστηριότητες
Οι 12 δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν αφορούν: α) στη βιοποικιλότητα της
περιοχής, β) στις επιπτώσεις από την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας που ολοκληρώθηκε
το 1962 και γ) στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ταμιευτήρες της τέως
λίμνης Κάρλας στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές).
• Δρ. 1 - 5: γνωριμία με τη βιοποικιλότητα (ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, βλάστηση) και
τα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής
• Δρ. 6 - 10: αλλαγές των χρήσεων γης και επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα
• Δρ. 11 – 12: έμφαση στη διαχείριση των ταμιευτήρων και
στις προοπτικές οικοανάπτυξης

Τρόποι χρήσης του υλικού
Ο εκπαιδευτής μπορεί να εφαρμόσει μεμονωμένα την κάθε δραστηριότητα ανάλογα με
τον τόπο εφαρμογής, την ηλικία των συμμετεχόντων, τον διαθέσιμο χρόνο και το ειδικό
ενδιαφέρον τους. Μπορεί επίσης να συνδυάσει δύο δραστηριότητες ή να επιλέξει
επιμέρους στοιχεία από κάθε δραστηριότητα ώστε να συνθέσει ένα δίωρο πρόγραμμα.
α/α

Δραστηριότητα

Τόπος

Ηλικία

Διάρκεια

Υ, Α

Ο

30

Υ

Ο

60

Υ,Α

Α,Β,Γ

90

1

Βρες το σμήνος σου

2

Παρατήρηση πουλιών στη λίμνη Κάρλα

3

Τα ψάρια θυμούνται…

4

Αναγνώριση φυτών

Υ

Ο

90

5

Το «θεριό» της λίμνης

Α

Α,Β,Γ

90

6

Πόσο νερό χρειάζεσαι;

Α

Α,Β

45

7

Ηχότοποι τότε και τώρα

Υ

Β,Γ

60

8

Όταν το τοπίο αλλάζει

Υ,Α

Β,Γ

60

9

Μία σπάνια παρέα

Υ και Α

Β,Γ

120

10

Οι μικροί οργανισμοί της λίμνης Κάρλας

Υ

Β,Γ

60

11

Η διαχείριση της λίμνης Κάρλας

Α

Β,Γ,Δ

60

12

Προώθησε ένα τοπικό προϊόν

Α

Β,Γ,Δ,Ε

90

Παιδαγωγικές μέθοδοι

Έρευνα πεδίου
Παραδοσιακά
παιχνίδια
Παιχνίδια ρόλων
Θεατρικές τεχνικές
Χάρτης εννοιών
Αφήγηση
Έμμετρος λόγος

Βρες το σμήνος σου
Παρατήρηση πουλιών στη
λίμνη Κάρλα
Τα ψάρια θυμούνται…
Αναγνώριση φυτών
Πόσο νερό χρειάζεσαι;
Ηχότοποι τότε και τώρα
Όταν το τοπίο αλλάζει
Μία σπάνια παρέα
Οι μικροί οργανισμοί της
λίμνης Κάρλας
Η διαχείριση της λίμνης
Κάρλας
Προώθησε ένα τοπικό προϊόν

Το «θεριό» της λίμνης
Σε εσωτερικό χώρο Με ερέθισμα τον θρύλο για το «θεριό» της λίμνης, οι μαθητές/τριες απεικονίζουν
τις ιδέες τους για τη μορφή του «θηρίου». Στη συνέχεια, συνδέουν το θηρίο του
θρύλου με τον υδροφόρο ορίζοντα και μέσα από πείραμα αντιλαμβάνονται τον
τρόπο κυκλοφορίας του νερού.

Ηχότοποι τότε και τώρα
Σε εξωτερικό χώρο

Οι μαθητές/τριες σε μικρές ομάδες καταγράφουν σε φύλλο που τους δίνεται την
ποικιλία και την ένταση των ήχων που παράγονται σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους αξιοποιώντας την ακοή τους αλλά και αφηγηματικά κείμενα που τα
μεταφέρουν στην εποχή πριν αλλά και μετά από την αποξήρανση της λίμνης.

Μία σπάνια παρέα
Σε εξωτερικό χώρο

Οι μαθητές/τριες διακρίνουν τις βασικές ανάγκες δύο απειλούμενων ειδών
πουλιών της περιοχής, του Αργυροπελεκάνου και του Μαυροπελαργού και
φτιάχνουν μάσκες για τα συγκεκριμένα είδη. Με τη βοήθεια του φύλλου που
τους δίνεται, αξιολογούν σε ποιον βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες των δύο ειδών
στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας και συμμετέχουν σε επιδαπέδιο παιχνίδι με
θέμα τις απειλές και τις ανάγκες τους.

Η διαχείριση της λίμνης Κάρλας
Σε εσωτερικό χώρο Παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές/τριες υποδύονται διαφορετικές ομάδες

ανθρώπων (ή και ζώων) και προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση σε
ένα τοπικό πρόβλημα.
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Καλή επιτυχία!

