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Περίληψη:
Το δίκτυο ‘’Τα ελληνικά ποτάµια στη φύση, στην παράδοση και τον πολιτισµό’’ αφορά έµπρακτες
περιβαλλοντικές δραστηριότητες για κάθε ποταµό ή χείµαρρο αλλά και τη γύρω περιοχή τους. ∆ίνει
έµφαση στα γνωστικά στοιχεία των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και προβληµάτων της ποτάµιας,
παραποτάµιας και ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη συναισθηµατική, κοινωνική και πολιτισµική
τους διάσταση.
Επίσης, οι περισσότερες - από τις προτεινόµενες - δραστηριότητες λειτουργούν διαθεµατικά,
διεπιστηµονικά και πολυεπιστηµονικά, κυρίως µέσω της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειµένων
των φυσικών επιστηµών, αλλά και µέσω της σχέσης τους µε την ιστορία, την κοινωνιολογία, την
οικονοµία, τη θρησκειολογία, την αρχιτεκτονική και την αισθητική της - υπό µελέτη και έρευνα περιοχής.
Ακόµη, οι προτεινόµενες δραστηριότητες, αναπτύσσονται µέσω µιας προβληµατικής η οποία
µπορεί να ισχύσει για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο- ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο- Λύκειο)
προσαρµοσµένης βέβαια στις κατάλληλες - για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης - θεµατικές και
µεθοδολογικές τροποποιήσεις.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Το πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται στο ποτάµι, έχει ως βασικό στόχο
την ολοκληρωµένη προσέγγιση του οικοσυστήµατος του ποταµού και της γύρω περιοχής του, µε
θεµατικούς άξονες:
1. Ο ποταµός ως υδάτινο οικοσύστηµα.
2. Οι χρήσεις του νερού και της παραποτάµιας γης. Οι ανθρώπινες ασχολίες και επεµβάσεις στη
ροή του χρόνου.
3. Η κοινωνική, παραγωγική και πολιτιστική διάσταση της περιοχής.
4. Σύγχρονες αξίες και εναλλακτικές δραστηριότητες.
Τα µεθοδολογικά εργαλεία για την παιδαγωγική και επιστηµονική προσέγγιση περιλαµβάνουν:
• Εργασίες πεδίου.
• Εργασίες εργαστηρίου (χηµικές αναλύσεις, προσδιορισµός ειδών).
1

• Αναγνώριση πεδίου (επεµβάσεις, παρεµβάσεις, υποβάθµιση της οικολογικής ποιότητας κά).
• Είδη οχλήσεων που υφίσταται το ποτάµι (οργανική ρύπανση, αµµοληψίες, ευθυγραµµίσεις,
εγκιβωτισµοί, φράγµατα κά).
• Υδρολογικό καθεστώς (διακοπτόµενη ροή, λειψυδρία, πληµµυρικά φαινόµενα κά).
• Τύποι µικροενδιαιτηµάτων (παρόχθια βλάστηση, πέτρες, λάσπη, άµµος κά).
• Προσεγγίσεις των παραδοσιακών, οικονοµικών, παραγωγικών και πολιτισµικών συνιστωσών του
ποτάµιου οικοσυστήµατος.
• ∆ραστηριότητες και παιχνίδια στο πεδίο.
Σκοποί εργασίας:
• Η διασύνδεση ∆ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων σε µια ενιαία θεµατική και
µεθοδολογική προσέγγιση, µε τις αναγκαίες -για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης- προσαρµογές.
• Η ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, ιδεών και υλικών, µέσω επισκέψεων, σεµιναρίων,
αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών διαδικασιών, υιοθεσιών -ευαίσθητων οικολογικά- περιοχών και
άλλων κοινωνικο-οικολογικών δράσεων.
• Να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις αξίες και λειτουργίες του ποταµού
ή του χειµάρρου και της γύρω περιοχής του.
• Να µετρήσουν και να υπολογίσουν τα φυσικά- χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του
ποταµού.
• κ.α.
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