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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο: α) να καταδείξει την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ρόλου της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) προς την κατεύθυνση της προστασίας των ελληνικών 
υγροτόπων, β) να διερευνήσει πιθανά εμπόδια κατά την προσέγγιση και διδακτική αντιμετώπιση 
των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των προβλημάτων τους, στο πλαίσιο της ΠΕ και γ) να 
παρουσιάσει εμπειρίες θετικής εφαρμογής προγραμμάτων ΠΕ για υγροτοπικά οικοσυστήματα. 
Επειδή οι κίνδυνοι για την υποβάθμιση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων εξακολουθούν να 
υπάρχουν, η ΠΕ είναι αναγκαίο και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση της προστασίας τους.  Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ΠΕ για υγρότοπους, θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και τη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων και για αυτό ο ρόλος τους είναι αναγκαίο να ενισχυθεί.   
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ABSTRACT 
The present study aims to: a) show the necessity for the reinforcement of the role of 
Environmental Education (EE) for the protection of Greek wetlands, b) investigate likely obstacles 
in the approach and the didactic confrontation of wetlands ecosystems and their problems, in the 
frame of EE and c) present experiences of positive application of EE programs for wetlands 
ecosystems. Considering the continuous existence of dangers regarding the degradation of 
wetlands ecosystems, the EE is essential and it can play a significant role in the protection of these 
ecosystems.  Special designing programs for wetlands, could contribute in the acquisition of basic 
knowledge and the formation of positive attitudes and therefore their role is necessary to be 
reinforced. 
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1. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
 
Η Ελλάδα, μία χώρα έκτασης 130.918 χλμ., διαθέτει 378 υγρότοπους, με συνολικό εμβαδόν 
2.000.000 στρμ. (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας, 1994) και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά 
τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού, συγκριτικά με άλλες Μεσογειακές χώρες (Κουβέλης, 1998).   
Οι υγρότοποι, αναδεικνύονται ως παραγωγικότατα οικοσυστήματα, μεγάλης σημασίας που 
επιτελούν πολλαπλές και πολύπλοκες λειτουργίες και προσφέρουν ανεκτίμητα αγαθά και 
υπηρεσίες στον άνθρωπο. Λειτουργούν π.χ. ως αποθήκες νερού του υδρολογικού κύκλου, 
ρυθμίζουν πλημμυρικά φαινόμενα και τη θερμοκρασία των παράκτιων περιοχών, στηρίζουν τη 
βιοποικιλότητα.   
Για την Ελλάδα, μία χώρα με μεγάλη βιοποικιλότητα, με έντονο ανάγλυφο και συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες σε νερό, οι υγρότοποι, αναδεικνύονται ως οικοσυστήματα μεγάλης 
σημασίας.   Ωστόσο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, καταφέραμε να μειώσουμε κατά 
2/3 την έκταση των υγροτόπων  (Τσιούρης & Γεράκης, 1991).  Σήμερα το 1/3 των υγροτοπικών 
εκτάσεων που απομένει, κινδυνεύει από ποικίλες ηθελημένες και αθέλητες ανθρώπινες 
επεμβάσεις και δραστηριότητες, μη ενταγμένες σε βιώσιμες στρατηγικές διαχείρισης των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων που προκαλούν μεταξύ άλλων, μεταβολές στον υδρολογικό κύκλο 
και στις βιοκοινωνίες, με συνέπειες στη μείωση της βιοποικιλότητας.  Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η 
προσπάθεια καταγραφής των υγροτόπων, δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ η ελαστικότητα του 
υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου έχει ως συνέπεια τη συνέχιση της υποβάθμισης των ελληνικών 
υγροσυστημάτων.  Παρότι μετά από τη σύμβαση Ramsar του 1971, άρχισε να διαμορφώνεται ένα 
γενικότερο πλαίσιο προστασίας ορισμένων υγροτόπων, ωστόσο το πλαίσιο αυτό, δεν θα μπορούσε 
ακόμη να χαρακτηρισθεί ως αποτελεσματικό (Πυροβέτση, 2000).  
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ορθολογική διαχείριση των ελληνικών 
υγροτόπων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτούς.  Η ΠΕ, η οποία 
είναι προσανατολισμένη από τη γέννηση και τα πρώτα βήματά της, στη μελέτη και την επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων (UNESCO, 1980), θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά 
προς την κατεύθυνση προστασίας των υγροτόπων.  
Βεβαίως, ο ρόλος της ΠΕ, δεν περιορίζεται μόνο στα υγροτοπικά οικοσυστήματα και εννοείται ότι 
αυτή, μπορεί και είναι αναγκαίο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μελέτη και την προστασία 
όλων των οικοσυστημάτων (δάση, παράκτια, λιβάδια, κλπ).  Η παρούσα εργασία, εστιάζει στο 
αντικείμενο «υγροτοπικά οικοσυστήματα», θεωρώντας το ως ένα παράδειγμα, θέματος ΠΕ που 
εμπλέκει οικολογικές έννοιες. 
 
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
- στη βάση των ανθρώπινων επιλογών και δράσεων, εδράζουν λαθεμένες αξίες και γνώσεις, 
παρανοήσεις και βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις για τη σημασία και την αξία των υγροτόπων  
- η ΠΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο: να δομήσει βασικές οικολογικές έννοιες 
και εργαλεία σκέψης (διεπιστημονικότητα, σύνθετη συστημική σκέψη), να αντιμετωπίσει τις 
παρανοήσεις για τις λειτουργίες και το ρόλο των υγροτόπων και να διαμορφώσει ένα σύστημα 
στάσεων και αξιών, ικανό να συμβάλει στην προστασία των υγροτόπων   
- η θεμελιώδης σημασία της δόμησης βασικών οικολογικών εννοιών και απόκτησης οικολογικής 
γνώσης προκειμένου το άτομο να καταστεί ικανό να αξιολογεί τις συνέπειες μιας δεδομένης 
απόφασης και δράσης, η ανάπτυξη της συστημικής προσέγγισης και η υιοθέτηση διεπιστημονικών 
μεθόδων με κατεύθυνση τη λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τονίζεται ήδη από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη της Τιφλίδας (UNESCO, 1980 · Ballantyne και Packer, 1996 ·  
Hungerford et al., 1998 · Hungerford et al., 1990)  
- οι μεν κίνδυνοι για την υποβάθμιση των υγροτόπων εξακολουθούν να υπάρχουν, η δε 
ευαισθητοποίηση των μαθητών, σε θέματα σχετικά με τις λειτουργίες και τις αξίες των 
υγροτόπων, κατέχει θεμελιακή θέση στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διαχείρισή τους 
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(Γεράκης, 1990) 
- Η ευαισθητοποίηση αυτή μπορεί να προωθηθεί μέσα από την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, 
στο πλαίσιο της ΠΕ, κρίνεται αναγκαίο,  η ΠΕ να συμπεριλάβει με πιο συστηματικό τρόπο στη 
θεματική της, τη μελέτη των υγροτοπικών συστημάτων και των προβλημάτων τους, στην 
εκπαιδευτική πρακτική της.  
Τα υγροτοπικά οικοσυστήματα και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτά, εκτός του ότι είναι 
αναγκαίο αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο της ΠΕ, είναι ταυτόχρονα προκλητικό, προνομιούχο 
και ελκυστικό, για τους παρακάτω λόγους.  
Είναι προκλητικό, διότι ο πολυδιάστατος και πολύπλοκος χαρακτήρας των θεμάτων αυτών,  μας 
φέρνει αντιμέτωπους με ένα ιδιαίτερα σύνθετο εννοιολογικό περιεχόμενο που μας εμπλέκει με 
πολλές οικολογικές έννοιες.  Η πολυπλοκότητα αυτή, μας φέρνει αντιμέτωπους με τη 
διεπιστημονικότητα, η οποία είναι πρόκληση και ζητούμενο στην ΠΕ.  Η μελέτη προβλημάτων, 
σχετικών με την ορθολογική διαχείριση των υγροτόπων, μας φέρνει αντιμέτωπους με την έννοια 
της αειφορίας, η οποία είναι επίσης πρόκληση και ζητούμενο στην ΠΕ 
Είναι προνομιούχο, διότι η προσέγγιση τέτοιων σύνθετων φαινομένων μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της οικολογικής αντίληψης και σκέψης και στη σταδιακή διαμόρφωση της σύνθετης 
συστημικής σκέψης (Morin, 1999), απαραίτητο εργαλείο για τη σύγχρονη εποχή.  
Είναι ελκυστικό, διότι η ποικιλότητα των βιοτόπων, της βιοκοινότητας και του τοπίου, καθιστά 
τους υγρότοπους ελκυστικούς χώρους που ασκούν ιδιαίτερη γοητεία στους μαθητές. Οι χώροι 
αυτοί προσφέρονται για έρευνα και εκπαίδευση καθώς επιτρέπουν την ανάπτυξη ποικίλων 
δραστηριοτήτων, διδακτικών μεθόδων και εργαλείων (παρατηρήσεις υδρόβιων πουλιών, μελέτες 
πεδίου, πειράματα, κα).  
 
3. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  
 
Ο εντοπισμός μιας ασυμφωνίας: «ενώ η ΠΕ μπορεί και είναι αναγκαίο να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της προστασίας των υγροτόπων, αυτός ο ρόλος θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κανείς, ότι εμφανίζεται σήμερα ως ένα βαθμό περιορισμένος και υποτιμημένος, τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο».  
Ο περιορισμός και η υποτίμηση του ρόλου της ΠΕ προς την κατεύθυνση προστασίας των 
υγροτόπων, διαφαίνεται από α) τα βασικά κείμενα που αφορούν στη διαχείριση των υγροτόπων 
και στην ΠΕ (βλ. ειδικά εμπόδια και περιορισμοί) β) το ερευνητικό πεδίο και γ) τη σχολική 
πρακτική της ΠΕ και εντοπίζεται τόσο μέσα στους κόλπους της ΠΕ (θα λέγαμε ότι πρόκειται για 
μία αυτοϋποτίμηση και έναν αυτοπεριορισμό του ρόλου της) όσο και μέσα στους κόλπους των 
ειδικών για τη διαχείριση των υγροτόπων.  
Η έλλειψη σχετικών ερευνών και η απουσία της συνολικής και συστηματικής αξιολόγησης της 
ΠΕ, δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να τεκμηριώσουμε την παραπάνω άποψη βάσει ερευνητικών 
δεδομένων και για αυτό το λόγο, θα αρκεστούμε σε εκτιμήσεις που απορρέουν από τη σχετική 
βιβλιογραφία.  
Στο ερευνητικό πεδίο, υπάρχουν περιορισμένες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις 
δυνατότητες της ΠΕ για τους υγρότοπους, παρότι υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένης 
συμβολής της ΠΕ στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη ορισμένων τοπικών 
κοινωνιών (βλ. το παράδειγμα της Λίμνης Κερκίνης) (Πυροβέτση, 2000).  
Στη σχολική πρακτική της ΠΕ, η εμπλοκή εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα ΠΕ για 
τους υγρότοπους και τα προβλήματα τους, είναι μη συστηματική - περιστασιακή ενώ παράλληλα 
εμφανίζονται περιορισμένα σε αριθμό τα προγράμματα ΠΕ για υγρότοπους.  Στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για παράδειγμα, η οποία διαθέτει τον 
υγροβιότοπο μεγάλης σημασίας του έλους του Σχοινιά, σε σύνολο εξήντα (60) προγραμμάτων ΠΕ 
του Σχ. Έτους 2003-4, εμφανίζονται έντεκα (11) θέματα που αφορούν στο νερό, αλλά κανένα σε 
υγρότοπο, ενώ κατά το τρέχον σχ. Έτος 2004-05, σε σύνολο πενήντα επτά (57) προγραμμάτων 
ΠΕ, μόνο το ένα (1) πρόγραμμα εμφανίζεται να έχει κάποια σχέση με τη Λίμνη Τριχωνίδα.  
Από την παραπάνω προβληματική, ανακύπτουν ερωτήματα του τύπου: Από ποια εμπόδια και 
περιορισμούς πηγάζει η αδυναμία της ΠΕ να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο της, συμβάλλοντας 
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συστηματικά στην ορθολογική διαχείριση των υγροτόπων και την προστασία τους; Τα εμπόδια 
αυτά ανακύπτουν: α) από τη φύση της ΠΕ, από τη θέση της στο σχολικό πρόγραμμα, από την 
αναποτελεσματική πρακτική εφαρμογή της στο σχολείο; β) από το πλαίσιο λειτουργίας της, από 
τη δομή και το ρόλο του σημερινού σχολείου; γ) από τη φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου 
«υγρότοποι»; δ) από τους σχεδιασμούς των ειδικών;   
Είναι αυτονόητο, ότι ερωτήματα τέτοιου τύπου δεν μπορούν να απαντηθούν και να καλυφθούν 
πλήρως στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης μελέτης και ότι απαιτείται, η διεξαγωγή μιας 
σειράς κατάλληλα σχεδιασμένων ερευνών μεγάλης κλίμακας και σε βάθος χρόνου.   
Στην παρούσα μελέτη, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα, θα περιοριστούμε στον 
εντοπισμό, την καταγραφή, τη διερεύνηση και την κατηγοριοποίηση των περιορισμών και των 
εμποδίων που καθιστούν την ΠΕ, αδύναμη ως ένα βαθμό να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο της, 
συμβάλλοντας συστηματικά στην ορθολογική διαχείριση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.   
 
4. ΕΜΠΟΔΙΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ  
Ο ρόλος της ΠΕ προς την κατεύθυνση προστασίας των υγροτόπων, μπορεί να περιορίζεται και να 
υποτιμάται ως ένα βαθμό, από ποικίλους παράγοντες που υπεισέρχονται στους σχεδιασμούς, τη 
θεσμοθέτηση, την πρακτική εφαρμογή και τη διδακτική. Οι παράγοντες αυτοί που συνιστούν 
εμπόδια και περιορισμούς, μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 
§ Ειδικά εμπόδια και περιορισμοί που αφορούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

(υγρότοποι)  
§ Γενικά εμπόδια και περιορισμοί που αφορούν σε όλα τα θέματα που διαχειρίζεται η ΠΕ 

και  απορρέουν κυρίως από τη φύση και τη θέση της ΠΕ γενικά. 
Α) ΕΙΔΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ)  
Τα εμπόδια αυτά μπορούν να διακριθούν περαιτέρω ως εξής: 
A.1 Εμπόδια και περιορισμοί που απορρέουν από τους σχεδιασμούς των ειδικών  
A.2 Εμπόδια διδακτικής που απορρέουν από τη φύση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 

(υγρότοποι) και τη διδακτική του διαχείριση στο πλαίσιο της ΠΕ   
A.1 Εμπόδια και περιορισμοί που απορρέουν από τους σχεδιασμούς των ειδικών  
Ανατρέχοντας σε  βασικά κείμενα που αφορούν α) στη διαχείριση των υγροτόπων και β) στην ΠΕ, 
διαπιστώνουμε ότι:  
- η ΠΕ προβάλλεται περιορισμένα και ως ένα βαθμό υποτιμάται ο ρόλος της μέσα στα βασικά 
κείμενα των ειδικών για τη διαχείριση των υγροτόπων και ταυτόχρονα, 
- εμφανίζονται πολύ περιορισμένες άμεσες και ρητές αναφορές για τους υγρότοπους, μέσα στα 
βασικά κείμενα της ΠΕ. 
Η περιορισμένη προβολή της ΠΕ μέσα από τα βασικά κείμενα των ειδικών για τη διαχείριση 
των  υγροτόπων, συνιστά υποτίμηση του ρόλου της ΠΕ;  
Στo πλαίσιο της στρατηγικής για την προστασία και τη διαχείριση των υγροτόπων, διαπιστώνεται 
ότι θεμελιακή θέση κατέχει η «ευαισθητοποίηση του κοινού» για τις λειτουργίες των υγροτόπων 
και η «ευαισθητοποίηση μέσα από την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων», όμως, αυτή καθεαυτή η 
έννοια της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», δεν αναφέρεται (Γεράκης 1990, σελ. 603-606).  
Συνήθως, στα άμεσα μέτρα, αναφέρεται η οργάνωση εκστρατείας για ευαισθητοποίηση, στα δε 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, η ΠΕ, δεν αναφέρεται καθόλου.   
Στη «Μεγάλη στρατηγική για τη διαχείριση των Μεσογειακών υγροτόπων και των πουλιών για το 
έτος 2000 και μετά» (Anonymus, 1992), αναφέρεται η έννοια κοινό (public), δηλαδή, πάλι 
παρατηρείται μεταφορά του κέντρου βάρους της στρατηγικής, «στην ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού» ενώ δεν αναφέρεται η έννοια ΠΕ.  Επίσης, σε σημαντικά συνέδρια και 
συναντήσεις εργασίας για τους ελληνικούς υγρότοπους, δίνεται και πάλι έμφαση «στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες των υγροτόπων …» (Γεράκης, 1990), ενώ ο όρος ΠΕ 
παραλείπεται.  Διαφαίνεται λοιπόν ότι στην προβληματική των ειδικών επιστημόνων για τους 
υγρότοπους, δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση για την ΠΕ.   Η στάση αυτή, μαρτυρά ίσως μία 
υποτίμηση στη δυνατότητα και δυναμική της ΠΕ για τη διαχείριση των προστατευομένων ή 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων όπως είναι οι υγρότοποι.  
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Η μη άμεση αναφορά στους υγρότοπους μέσα στα βασικά κείμενα της ΠΕ,  συνιστά παράλειψη 
ή προκύπτει από τη δυσκολία της έννοιας των υγροτόπων;  
Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι απουσιάζει οποιαδήποτε άμεση αναφορά στους υγρότοπους, μέσα 
από τα τελικά κείμενα της 1ης και 2ης  Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για την ΠΕ, στην Τιφλίδα και τη 
Μόσχα (UNESCO, 1978 · UNESCO-UNEP, 1987) αντίστοιχα, καθώς και στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Θεσσαλονίκης (Scoullos, 1998). Υπάρχουν έμμεσες αναφορές στα υδατικά 
οικοσυστήματα, στη διαχείριση ορισμένων ποτάμιων λεκανών (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.- Ελληνική Εταιρεία, 
1999b, σελ. 23-24) και αναφορά για λίμνες, ποτάμια και άλλα οικοσυστήματα (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.- 
Ελληνική Εταιρεία, 1999α, σελ 57).  Σχολιάζοντας το παραπάνω γεγονός, θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι αυτό δεν συνιστά παράλειψη, διότι οι υγροβιότοποι υπονοούνται, ή ότι, 
πρόκειται για παράλειψη, η οποία όμως αποδίδεται στο γεγονός ότι είναι δύσκολο να οριστεί η 
έννοια του υγρότοπου και να απαντηθεί το ερώτημα «τι είναι και τι δεν είναι υγρότοπος».   Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η μη άμεση και ρητή αναφορά στον όρο «υγρότοποι» συνιστά μία ασάφεια που 
περιορίζει ως ένα βαθμό τη σημασία των υγροτόπων.  
A.2 Εμπόδια διδακτικής που απορρέουν από τη φύση του συγκεκριμένου γνωστικού 

αντικειμένου (υγρότοποι) και τη διδακτική του διαχείριση στο πλαίσιο της ΠΕ   
Τα εμπόδια αυτά  μπορούν να διακριθούν περαιτέρω, σε:  
A.2.1 Εμπόδια που συνδέονται με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της λέξης «υγρότοποι»  
Η κυρίαρχη δυσκολία αφορά στον εννοιολογικό προσδιορισμό των υγροτόπων, «τι είναι και τι δεν 
είναι υγρότοπος», διότι από τη φύση του είναι δύσκολο να απαντηθεί επακριβώς κάθε ζήτημα που 
αφορά μεταβατικές ζώνες ή δυναμικές στο χώρο και στο χρόνο καταστάσεις (Ζαλίδης και 
Μαντζαβέλας, 1994).  Διεθνώς, ακόμη και οι ειδικές εκδόσεις για τους υγροτόπους, δεν 
αναφέρονται εκτενώς, στο τι είναι «υγρότοπος» (Mitsch and Gosselink, 1986).  Η δυσκολία αυτή, 
έχει ως συνέπεια, οι υγρότοποι, συχνά να αποφεύγονται, να εξαιρούνται και να μη αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης.  Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, γίνονται κάποιες συστηματικές και καλά 
σχεδιασμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.  Ειδικότερα στην 
Ελλάδα, ήδη από το 1998, στα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν κάποιες αναφορές στις έννοιες που 
σχετίζονται με τους υγρότοπους. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται καινοτόμα προγράμματα ΠΕ, 
ειδικά σχεδιασμένα για υγροτοπικές περιοχές (Πυροβέτση και άλλοι, 1993 · Πυροβέτση, 2000).  
A.2.2 Εμπόδια που συνδέονται με το σύνθετο περιεχόμενο της έννοιας υγρότοποι  
Πολυπλοκότητα – συνθετότητα φαινομένων 
Ο πολυδιάστατος και πολύπλοκος χαρακτήρας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των 
προβλημάτων τους (βλ. πολυπλοκότητα αλληλεπιδράσεων και τροφικών πλεγμάτων), μας φέρνει 
αντιμέτωπους με ένα ιδιαίτερα σύνθετο εννοιολογικό περιεχόμενο που μας εμπλέκει α) με πολλές 
οικολογικές έννοιες, αλλά και β) με έννοιες διαφορετικών γνωστικών περιοχών (κύκλος  νερού,  
διάβρωση,  βιοποικιλότητα, κ.ά.).  
Η συνθετότητα των φαινομένων αυτών, μπορεί να αντιμετωπιστεί διδακτικά: α)μέσα από 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις και β)μέσα από κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και τεχνικές, όπως 
π.χ. σχηματοποιήσεις, οπτικοποιήσεις, μοντελοποιήσεις, προσομοιώσεις (Okebukola, 1990· 
Febvre & Giordan, 1990). Λαμβάνοντας υπόψη όμως: α)την περιθωριακή θέση της ΠΕ στο 
σημερινό σχολείο, β) την ενασχόληση με την ΠΕ πολλών εκπαιδευτικών (φιλολόγων, θεολόγων) 
που δεν κατέχουν βασικές οικολογικές γνώσεις, γ) την οργάνωση της γνώσης/ύλης κατά 
ειδικότητα, σε στεγανοποιημένα, κλειστά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος που δεν 
επιτρέπει τη διεπιστημονικότητα/διαθεματικότητα, δ)την επικράτηση των παραδοσιακών μεθόδων 
διδασκαλίας (μετωπική διδασκαλία)  και ε)τη μη κατάκτηση της διεπιστημονικότητας στο πλαίσιο 
της ΠΕ, αντιλαμβανόμαστε, ότι τελικά, η διδακτική διαχείριση των υγροτόπων και των 
προβλημάτων τους στο πλαίσιο της ΠΕ, δεν μπορεί να γίνει με τρόπο συστηματικό και 
αποτελεσματικό. 
A.2.3 Εμπόδια που συνδέονται με τον εμπειρισμό και την αισθητηριακή αντίληψη, έχουν συνέπεια 
στην κατανόηση των μικρο ή υπερ μακροσκοπικών δομών και φαινομένων που λαμβάνουν χώρα 
στους υγρότοπους 
Οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν οτιδήποτε δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό μέσω των 
αισθήσεων τους, διότι έχουν την τάση να βασίζουν τους συλλογισμούς τους σε παρατηρήσιμα 
χαρακτηριστικά όταν έρθουν αντιμέτωποι μ’ ένα πρόβλημα.  Έτσι πράγματα που δεν είναι άμεσα 
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αντιληπτά και απ’ ευθείας παρατηρήσιμα είναι σαν να μην υπάρχουν με αποτέλεσμα να τους 
διαφεύγουν (Driver et al., 1985 · Astolfi & Drouin, 1987 · Agelidou et al., 2001).   
Δεν μπορούν να προσεγγιστούν μέσω της άμεσης εμπειρίας: 
-Ο μικρόκοσμος των υγροτόπων: δομές, φαινόμενα και διαδικασίες σε μικροσκοπικό επίπεδο  
Στους υγρότοπους, πολλές δομές υφίστανται σε μικροσκοπικό επίπεδο και πολλά φαινόμενα και 
διαδικασίες (παγίδευση ιζημάτων, απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα) λαμβάνουν χώρα επίσης 
σε μικροσκοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα όλα αυτά να μην είναι άμεσα ορατά στους μαθητές και 
τελικά να τους διαφεύγουν ή να μη κατανοούνται.  Οι αποικοδομητές, π.χ., επειδή δεν είναι άμεσα 
αντιληπτοί και παρατηρήσιμοι, συνήθως τους διαφεύγουν ή αγνοούνται οι λειτουργίες που αυτοί 
επιτελούν.  
-Ο μακρόκοσμος των υγροτόπων: Σχέσεις και ιδιότητες σε υπερμακροσκοπικό επίπεδο, μεγάλα 
χρονικά και χωρικά διαστήματα. 
Ένας υγρότοπος δεν είναι εύκολο να συλληφθεί στην ολότητά του ενώ οι σχέσεις και οι ιδιότητες 
του υγροτοπικού οικοσυστήματος που αναφέρονται σε υπερμακροσκοπικό επίπεδο (Gagliardi, 
Martinand & Souchon, 1991) δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές.   
Πολλά φαινόμενα και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στους υγρότοπους, εκτυλίσσονται πολύ 
αργά και σε χωρικά διαστήματα ασύλληπτα από το ανθρώπινο μάτι.  Αυτό δημιουργεί δυσκολίες 
στην αντίληψη του χρόνου, στην ερμηνεία του τοπίου και στην κατανόηση των σχετικών 
φαινομένων.  
-Οι χωρικές κατανομές των υγροτόπων και οι δυσκολίες πρόσβασης, δεν επιτρέπουν στους μαθητές 
να έχουν άμεση προσωπική εμπειρία. 
Οι περισσότεροι υγρότοποι, βρίσκονται έξω και μακριά από το άμεσο προσωπικό περιβάλλον των 
μαθητών ενώ συχνά υπάρχουν και ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 
μην έχουν τακτική και άμεση προσωπική επαφή με αυτούς.  Ακόμη όμως και στις επιτόπιες 
επισκέψεις, οι εμπειρίες που αποκτούν από αυτούς, είναι από «έξω», γνωρίζουν δηλαδή τους 
υγρότοπους, περπατώντας στις ακτές τους, στα όρια τους, αυτό όμως που συμβαίνει μέσα στους 
υγρότοπους, οι λειτουργίες δηλαδή, τους διαφεύγουν, καθόσον δεν υποπίπτουν στην 
αισθητηριακή τους αντίληψη.   
Η άποψη που διαμορφώνει ο μαθητής για τους υγρότοπους, τελικά είναι βασισμένη κυρίως α) στις 
εμπειρίες άλλων ανθρώπων και β) σε δικές του ποικίλες προσωπικές ερμηνείες που δεν πηγάζουν 
όμως από παρατηρήσεις αυτής καθεαυτής της πραγματικότητας.  Οι γνώσεις και οι απόψεις που 
δομούνται καταυτόν τον τρόπο, είναι περιορισμένες και εμπεριέχουν ποικίλες παρανοήσεις.    
A2.4 Σχετικές με τους υγρότοπους, κοινωνικές παρανοήσεις και ριζωμένες αντιλήψεις 
Για πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι οι υγρότοποι είναι τόποι άχρηστοι και εστίες 
μόλυνσης.  Η  επικρατούσα αυτή κοινωνική αντίληψη για τους υγρότοπους, οδήγησε στις μεγάλες 
αποξηράνσεις του παρελθόντος. Οι προϋπάρχουσες αυτές κοινωνικές αντιλήψεις και 
αναπαραστάσεις για τους υγρότοπους, επηρεάζουν τις αντιλήψεις των μαθητών και εάν δεν 
αντιμετωπιστούν μέσα από κατάλληλες διδακτικές ενέργειες, λειτουργούν ως εμπόδια και 
αντικίνητρα στη μάθηση του συγκεκριμένου αντικειμένου, καθώς μπλοκάρουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών για τους υγρότοπους και είναι πιθανόν αργότερα να οδηγήσουν σε λαθεμένες 
στρατηγικές διαχείρισης τους.  
Β) ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕ  
Στη σχετική με την ΠΕ διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις που 
υπεισέρχονται κατά την εφαρμογή της ΠΕ, αποδίδονται σε γενικά εμπόδια και περιορισμούς όπως 
είναι το θεσμικό πλαίσιο, η πυκνότητα και ανελαστικότητα του αναλυτικού και του ωρολογίου 
προγράμματος, η στάση των διοικητικών και εκπαιδευτικών στελεχών, οι οικονομικές ανάγκες, η 
ελλιπής μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τομέα της ΠΕ και πολλοί άλλοι (Ham 
& Sewing, 1987-88 · Παπαδημητρίου, 1989 · Flogaitis & Alexopoulou, 1991· Παπαδημητρίου, 
1991 · Κωστάκος & Περάκη, 1992· Δίτσιου, 1993 · Βασάλα, 1994 · ΟΕΕΚ, 1994 · 
Παπαδημητρίου, 1995β · Αγγελίδου, 1996 · Roy et al., 1997 · Ρωμαντζής 1998 · Παπαπαύλου, 
1999 · Καλαϊτζίδης, 1999 · Θεοδωράκης και άλλοι, 1999 · Παπαδημητρίου, 1999 · Κατσίκης, 1999 
· Σκούλλος & Ψαλλιδάς, 1999 · Αγγελίδου & Κρητικού, 2005)  
Τα γενικά αυτά εμπόδια και περιορισμοί, μπορούν περαιτέρω να διακριθούν ως εξής: 
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B.1Εμπόδια και περιορισμοί που προκύπτουν από τη θέση της ΠΕ στο αναλυτικό και στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα και από την ανελαστικότητα του σχολείου 

Εδώ περιλαμβάνονται σοβαρές δυσκολίες που αφορούν στην έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών 
για  ενασχόληση με προγράμματα ΠΕ, στη δυσκολία προετοιμασίας ποιοτικών προγραμμάτων, 
στη δυσκολία επίτευξης διεπιστημονικών και συστημικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική 
πρακτική της ΠΕ, κ.ά.  
B.2 Εμπόδια & περιορισμοί που προκύπτουν από στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην ΠΕ 
Εδώ περιλαμβάνονται δυσκολίες που αναφέρονται στο μειωμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, 
στην έλλειψη συνεργατών, στην εχθρική στάση ή την αδιαφορία των εκπαιδευτικών ή του 
διευθυντή, κ.ά.  Οι στάσεις αυτές πηγάζουν είτε από τις προσωπικές αμφιβολίες των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητές τους να υλοποιήσουν προγράμματα ΠΕ, είτε από 
αντιλήψεις σχετικές με την αναποτελεσματικότητα ή την υποτίμηση των καινοτομιών.  Τα 
εμπόδια αυτά συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα κίνητρα και την έλλειψη επιμόρφωσης και 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών.  
B.3 Εμπόδια και περιορισμοί που συνδέονται με την στήριξη του προγράμματος και του θεσμού 

(θεσμικά) 
Εδώ περιλαμβάνονται δυσκολίες σχετικές με την ανεύρεση κατάλληλων υλικών, την ελλιπή 
οικονομική στήριξη, τη μη ικανοποιητική στήριξη εκ μέρους του Υπεύθυνου ΠΕ, κ.ά.  
B.4 Εμπόδια και περιορισμοί που συνδέονται με την έλλειψη συμφωνίας σε βασικά θέματα της ΠΕ 
Εδώ περιλαμβάνονται διάφορα εννοιολογικά εμπόδια (conceptual barriers) από τα οποία 
προκύπτουν  διαφοροποιήσεις και ασυμφωνίες σχετικά με τη φύση της ΠΕ, τη θέση της στο 
σχολικό πρόγραμμα, το περιεχόμενό της, κ.ά.   
B.5 Εμπόδια & περιορισμοί που σχετίζονται με ποικίλα εκπαιδευτικά και άλλα προσωπικά αίτια 
Εδώ περιλαμβάνονται δυσκολίες που αναφέρονται σε αποσπάσεις, αλλαγές σχολείων, λόγους 
υγείας, κούραση, κ.ά.  
Τα παραπάνω εμπόδια είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν, προκειμένου η ΠΕ να ανταποκριθεί 
επαρκώς στο ρόλο της, συμβάλλοντας συστηματικά στην ορθολογική διαχείριση των υγροτόπων 
και την προστασία τους.  
 
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ 
 
Παρότι εντοπίζονται ποικίλα εμπόδια και περιορισμοί που καθιστούν την ΠΕ, αδύναμη ως ένα 
βαθμό να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο της, συμβάλλοντας συστηματικά στην ορθολογική 
διαχείριση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, γίνονται κάποιες 
συστηματικές και καλά σχεδιασμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  Οι 
προσπάθειες αυτές αφορούν σε σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες, στην πραγματοποίηση  
συνεδρίων, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, στο σχεδιασμό Προγραμμάτων ΠΕ, κ.ά.  
1. Ερευνητικές προσπάθειες   
Στη χώρα μας εμφανίζεται μία σχετική ερευνητική δραστηριότητα που εστιάζει κυρίως στις 
πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών και αποσκοπεί στο σχεδιασμό ειδικών 
προγραμμάτων ΠΕ για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα ή στην ενίσχυση των απόψεων και στάσεων 
ειδικών ομάδων πληθυσμού (Πυροβέτση και άλλοι, 1993· Βαζαίου 2002· Αλάμπεη, 2002· 
Pyrovetsi, 1998· Pyrovetsi & Daoutopoulos 1989, 1990, 1991, 1997, 1999).  Επίσης την τελευταία 
δεκαετία, πραγματοποιούνται αρκετά συνέδρια σε διάφορα μέρη της χώρας μας, με ποικίλα 
σχετικά θέματα όπως π.χ. στην Αλεξανδρούπολη, το 2000, με θέμα «τα γλυκά επιφανειακά νερά» 
(Καλαϊτζίδης, 2000), στον Πόρο, το 2000, με θέμα την «εκπαίδευση για την αειφορία σε 
τουριστικά φορτισμένες υγροτοπικές περιοχές» (Παπαπαύλου, 2000).  Επίσης παρουσιάζονται 
εισηγήσεις με αντικείμενο σχετικό με τα υγροτοπικά οικοσυστήματα σε πανελλήνια συνέδρια, 
όπως το 1ο και 2ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ και το 1ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας (Ψαλλιδάς, 
2003).  
2. Δίκτυα ΠΕ και παιδαγωγικό υλικό 
Παράλληλα, λειτουργούν κάποια Δίκτυα ΠΕ με αντικείμενο τους υγροτόπους, έχει προχωρήσει ο  
σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ για υγροτοπικά οικοσυστήματα ενώ σε 
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μερικά Κέντρα ΠΕ, αναπτύσσονται προγράμματα ΠΕ σχετικά με υγροτόπους.  
3. Θετικές εμπειρίες σχεδιασμού & εφαρμογής προγραμμάτων ΠΕ για υγροτοπικά οικοσυστήματα 
 Υπάρχουν επίσης θετικές εμπειρίες σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΠΕ για 
υγροτοπικά οικοσυστήματα με αρχική καταγραφή των εμποδίων. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν: 
α) Σχεδιασμός προγραμμάτων ΠΕ που λαμβάνει υπόψη του τα υπάρχοντα εμπόδια για τον 
υγρότοπο της Κερκίνης, το 1987-8 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Pyrovetsi 1993 & 1997) και 
το 1991-4 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Πυροβέτση και άλλοι, 1993) και προγράμματα 
κατάρτισης για τους υγρότοπους και ΠΕ ειδική για ενήλικες, το 1989-90, σε ψαράδες και 
γεωργούς (Pyrovetsi & Daoutopoulos 1989 & 1991). 
β) Σχεδιασμός και δοκιμή διδασκαλίας, με αντικείμενο το «νερό και τις σχέσεις του με τη φύση και 
το σύγχρονο άνθρωπο», το 1992-3, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε γυμνάσια της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής στην ΠΕ (Αγγελίδου, 1996).  
Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ΠΕ για τους υγρότοπους, επιδρούν θετικά και μπορούν 
να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικών γνώσεων και στάσεων, και ο ρόλος τους θα πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν φιλικότερη περιβαλλοντική συμπεριφορά 
(Ψαλλιδάς & Πυροβέτση, 2005). 
Προοπτικές  
Παρά την ύπαρξη εμποδίων και ποικίλων περιορισμών, η ΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει 
καθοριστικά προς την κατεύθυνση μιας πιο ορθολογικής διαχείρισης των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων με στόχο την αειφορία. Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ΠΕ για τους 
υγρότοπους, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικών γνώσεων και στάσεων, και ο ρόλος 
τους θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν φιλικότερη περιβαλλοντική 
συμπεριφορά  (Ψαλλιδάς & Πυροβέτση, 2005).  Το παράδειγμα της λίμνης Κερκίνης, αναδεικνύει 
τις δυνατότητες της ΠΕ να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 
μιας τοπικής κοινωνίας (Πυροβέτση, 2000). Οι Middlestadt et al. (2001), επισημαίνουν την 
αναγκαιότητα προώθησης πρακτικών εξοικονόμησης νερού στις ημι-άνυδρες και άνυδρες 
περιοχές και υποστηρίζουν ότι η ΠΕ αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς αυτή την 
κατεύθυνση. Εάν ληφθούν ποικίλα μέτρα και πρωτοβουλίες, όπως π.χ. σχεδιασμός και ανάπτυξη 
κατάλληλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων ΠΕ σε υγρότοπους ιδιαίτερης οικολογικής 
σημασίας, πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ανάπτυξη ευέλικτων συνεργασιών 
μεταξύ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, κ.ά. τότε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μερικά 
χρόνια θα είναι ευνοϊκά για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το περιβάλλον. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) η ΠΕ εξακολουθεί να παραμένει περιθωριακή στο σύγχρονο σχολείο 
και να εφαρμόζεται περιστασιακά και β) οι οικολογικές γνώσεις είναι βασικές και αναγκαίες για 
την κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνδέονται με την υποβάθμιση των 
οικοσυστημάτων, θεωρείται σκόπιμος ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων ΠΕ, βασισμένων 
σε ένα μίνιμουμ οικολογικών γνώσεων και η ένταξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συστηματική απόκτηση βασικών οικολογικών γνώσεων εκ 
μέρους όλου του μαθητικού πληθυσμού.  Μια μη περιθωριακή ΠΕ που κατέχει τη θέση που της 
αρμόζει στην εκπαίδευση, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.  
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