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Περίληψη 
 Με δεδοµένη την αναγνώριση των πολύπλευρων αξιών που απορρέουν από τα 
λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα για τον άνθρωπο, µεταξύ αυτών και της εκπαιδευτικής αξίας, το  
υπό διαµόρφωση εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία επιδιώκει να 
αποτελέσει το γνωστικό υπόβαθρο για την υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που θα έχουν ως στόχους την κατανόηση από µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων 
του ∆ηµοτικού Σχολείου της δοµής και λειτουργίας του Μεσογειακού λιµνοθαλάσσιου 
οικοσυστήµατος και των ανθρωπογενών αλλοιώσεων των λιµνοθαλασσών, την ανάπτυξη φιλικών 
προς το περιβάλλον αντιλήψεων και στάσεων των µαθητών, καθώς και αισθηµάτων ενδιαφέροντος 
και ενεργούς συµµετοχής τους για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ως βασική 
εκπαιδευτική µεθοδολογική προσέγγιση επιλέχτηκε η «Εργασία Πεδίου» σε συνδυασµό µε 
ορισµένες πτυχές του µεθοδολογικού πλαισίου της «Επίλυσης Προβλήµατος». Το εκπαιδευτικό 
υλικό, που θα είναι σε ηλεκτρονική µορφή, αποτελείται από επτά αυτόνοµες ενότητες 
χαρακτηριζόµενες από κοινή διάρθρωση (1. Οικοσυστήµατα, 2. Το λιµνοθαλάσσιο περιβάλλον, 3. 
Οι οργανισµοί της λιµνοθάλασσας –φυτά, ασπόνδυλα ζώα, ψάρια, πουλιά –, Όργανα µετρήσεων 
και παρατηρήσεων, 5. Συλλογή και παρατήρηση των οργανισµών, 6. Αξία της λιµνοθάλάσσας και 
7. Η λιµνοθάλασσα κινδυνεύει).  
 Οι παράκτιες λιµνοθάλασσες παρουσιάζουν σηµαντικό και πολύπλευρο ενδιαφέρον, καθώς 
οι αξίες τους για τον άνθρωπο είναι ποικίλες. Σε αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η 
βιοποικιλότητα, η ποικιλία δηλαδή της µορφής ζωής, που αποτελεί αξιόλογο τµήµα της συνολικής 
βιολογικής αξίας του πλανήτη, η αλιευτική αξία, η επιστηµονική αξία, και η αξία της αναψυχής 
(Γεράκης & Κουτράκης, 1996). Οι λιµνοθάλασσες όµως έχουν και εκπαιδευτική αξία, καθώς 
θεωρείται ότι είναι ελκυστικοί τόποι για τον άνθρωπο, κυρίως κατά τη σχολική ηλικία· η γνωριµία 
µε τις λιµνοθάλασσες κρίνεται ότι δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν θέµατα των φυσικών 
επιστηµών, κυρίως της βιολογίας και της οικολογίας, αλλά και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστηµών, όπως επίσης και θέµατα της ανθρωπογενούς αλλοίωσης, προστασίας και διαχείρισης 
του φυσικού περιβάλλοντος (Γεράκης & Κουτράκης,  1996).  
 Ωστόσο, δεν έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα επιστηµονικώς τεκµηριωµένο εκπαιδευτικό 
υλικό για την κατανόηση από µαθητές των οικοσυστηµάτων αυτών καθώς και των αξιών και των 
ανθρωπογενών αλλοιώσεων των λιµνοθαλασσών της χώρας µας, αλλά και γενικότερα της 
Μεσογείου. 
 Τα οικοσυστήµατα των παράκτιων υφάλµυρων περιβαλλόντων της Μεσογείου αποτελούν 
ένα ιδιαίτερο τύπο οικοσυστήµατος µε προσδιορισµένα χαρακτηριστικά (π.χ. Guelorget & 
Perthuisot, 1992). Επιπλέον, πρόσφατα έγινε µια προσπάθεια σύνοψης των κοινών κύριων 
χαρακτηριστικών των Ελληνικών λιµνοθαλασσών (Α. Νικολαίδου, προσωπική επικοινωνία), των 
οποίων επιπλέον έχουν ήδη καταγραφεί οι αξίες και οι αλλοιώσεις τους (Τσιούρης & Γεράκης 
1991, Γεράκης & Κουτράκης 1996).  
 Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν κίνητρο για τη προσπάθεια δηµιουργίας σχετικού 
εκπαιδευτικού υλικού. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και η µελέτη ορισµένων 
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λιµνοθαλασσών (π.χ. Kevrekidis et al., 2000; Kevrekidis, 2004; Mogias & Kevrekidis, in 
publication) δηµιούργησαν το απαραίτητο γνωστικό πλαίσιο. Ως βασική µεθοδολογική προσέγγιση 
επιλέχθηκε η «Εργασία Πεδίου» (Field trip), που θεωρείται ότι µπορεί να δώσει πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα στο γνωστικό και συναισθηµατικό τοµέα, καθώς και στο τοµέα των 
δεξιοτήτων, περιλαµβάνεται δε στις κύριες στρατηγικές για τη διδασκαλία αξιών και θεωρείται 
υψηλής προτεραιότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Falk & Baling 1982,  Γεωργόπουλος & 
Τσαλίκη 1993). Η παραπάνω µεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε να συνυπάρχει µε ορισµένες 
πτυχές της µεθοδολογίας της «Επίλυσης προβλήµατος». Ανάλογη επιλογή έχει γίνει σε ένα 
σηµαντικό αριθµό πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που αφορούν σε θέµατα της θαλάσσιας 
βιολογίας και οικολογίας (π.χ. Hon 1969, Awkerman 1973). Ακόµη, επιλέχθηκε το υπό σχεδίαση 
εκπαιδευτικό υλικό να έχει ηλεκτρονική µορφή, εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η 
µορφή στη δηµιουργία δυναµικού περιβάλλοντος µάθησης. 
 Σκοπός του υπό διαµόρφωση εκπαιδευτικού υλικού είναι να αποτελέσει το γνωστικό 
υπόβαθρο για την υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα έχουν ως 
στόχους (α) την κατανόηση από µαθητές -των δύο τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου- 
της δοµής και λειτουργίας του Μεσογειακού λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος, και των 
ανθρωπογενών αλλοιώσεων των λιµνοθαλασσών (β) τη διαµόρφωση φιλικών προς το περιβάλλον 
αντιλήψεων και στάσεων των µαθητών και (γ) την ανάπτυξη αισθηµάτων ενδιαφέροντος και 
ενεργούς συµµετοχής τους για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από αυτόνοµες ενότητες, χαρακτηριζόµενες από κοινή 
διάρθρωση (π.χ. προγνωστική αξιολόγηση, διαδραστικό περιβάλλον µάθησης, τελική αξιολόγηση). 
Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

1. Οικοσυστήµατα. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει ορισµένες βασικές έννοιες της δοµής και 
λειτουργίας των οικοσυστηµάτων. 

2. Το περιβάλλον της λιµνοθάλασσας. Η ενότητα αυτή περιέχει βασικές πληροφορίες για τα 
σηµαντικότερα αβιοτικά χαρακτηριστικά του λιµνοθαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και 
περιγραφή οργάνων µέτρησης περιβαλλοντικών παραγόντων και οδηγίες χρήσης τους στο 
πεδίο. 

3. Οι οργανισµοί της λιµνοθάλασσας. Η ενότητα αυτή αποτελείται από τέσσερις υποενότητες 
(Φυτά, Ασπόνδυλα ζώα, Ψάρια και Πουλιά), κάθε µια από τις οποίες αναφέρεται σε µια από 
τις τέσσερις βασικότερες κατηγορίες οργανισµών του λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος 
(µακρόφυτα, µακροβενθική πανίδα, ιχθυοπανίδα, ορνιθοπανίδα). Κάθε υποενότητα περιέχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες (απλουστευµένη κλείδα αναγνώρισης ειδών, σκίτσο, 
φωτογραφία, περιγραφή, βίντεο) για την αναγνώριση των πιο κοινών ειδών της κατηγορίας 
αυτής, βασικές πληροφορίες για την βιολογία και οικολογία τους, πληροφορίες για τη 
συλλογή ή παρατήρηση των ειδών αυτών στο πεδίο (περιγραφή, εργαλεία, οδηγίες για τη 
διαδικασία συλλογής και παρατήρησης, καθώς και για την επεξεργασία του συλλεχθέντος 
υλικού κ.α.) 

4. Όργανα µετρήσεων και παρατηρήσεων. Στην ενότητα αυτή βρίσκονται συγκεντρωµένες οι 
πληροφορίες (περιγραφή, σκίτσο, φωτογραφίες, βίντεο) για την περιγραφή και χρήση των 
εργαλείων και οργάνων µέτρησης, συλλογής, παρατήρησης και επεξεργασίας των 
αβιοτικών και βιοτικών συστατικών του οικοσυστήµατος. 

5. Συλλογή και παρατήρηση των οργανισµών. Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρεις 
υποενότητες στις οποίες βρίσκονται συγκεντρωµένες οι οδηγίες για την προετοιµασία των 
µαθητών για την εργασία πεδίου, οδηγίες για τη διαδικασία µετρήσεων, συλλογής και 
παρατήρησης των βασικότερων αβιοτικών και βιοτικών συστατικών του οικοσυστήµατος 
στο πεδίο, καθώς και οδηγίες για την επεξεργασία του συλλεχθέντος υλικού. 

6. Η αξία της λιµνοθάλασσας. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει ορισµένες πληροφορίες (κείµενο, 
φωτογραφίες) για τις βασικότερες αξίες των λιµνοθαλασσών για τον άνθρωπο. 

7. Η λιµνοθάλασσα κινδυνεύει. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ορισµένες πληροφορίες 
(κείµενο, φωτογραφίες) για τις περισσότερο κοινές ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των 
λιµνοθαλασσών. 
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