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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ιδιαιτερότητα των µαγευτικών λιµνών Τριχωνίδας Λυσιµαχίας µε τις φυσικές 

οµορφιές γεµάτες χρώµατα, την πλούσια ορνιθοπανίδα και αλιεία, τους ασβεστούχους 

βάλτους, τo τεχνικό κανάλι µε το θυρόφραγµα, το δάσος Φράξου και ο πολιτιστικός 

πλούτος της περιοχής αποτελούν πόλο έλξης και προσέλκυσης ενδιαφέροντος για 

επιστήµονες, ερευνητές και απλούς φυσιολάτρες. Αναγνωρίζοντας την οικολογική, 

βιολογική και αισθητική αξία, η Λυσιµαχία µαζί µε τη µεγαλύτερη λίµνη της Ελλάδας 

την Τριχωνίδα αποτελούν ένα από τα πιο αξιόλογα υγροτοπικά σύστηµα πανελληνίως 

και για το λόγο αυτό αποτέλεσε το κριτήριο επιλογής του περιβαλλοντικού 

προγράµµατος. Βασική επιδίωξη προς τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Πειραµατικού 

Σχολείου Πανεπιστηµίου Πατρών ήταν η ενηµέρωση, η προβολή και η ανάδειξη των 

λιµνών καθώς η ευαισθητοποίηση τους για την προστασία, διαµορφώνοντας θετικές 

συµπεριφορές τόσο απέναντι στον εαυτό τους, όσο απέναντι στο σύνολο (οµάδα) και το 

φυσικό περιβάλλον. Η επιλογή του προγράµµατος έγινε για να διευρυνθούν τα όρια της 

γνώσης και της ενεργητικότητας των µαθητών για µια ισορροπηµένη κοινωνία µε τους 

συνανθρώπους και τη φύση (οικότοποι-χλωρίδα-πανίδα) και ενθαρρύνοντας τους ως 

προς την δηµιουργική επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Με ιδέες, επιτόπιες 

έρευνες στο πεδίο, γραπτές εργασίες, ερωτηµατολόγια, εισηγήσεις, προβολών 

ντοκιµαντέρ, αναζήτηση φωτογραφικού υλικού και συµµετοχή σε διαγωνισµό, οι 

µαθητές ολοκλήρωσαν µε επιτυχία το πρόγραµµα, αποµνηµονεύοντας το µήνυµα ότι ο 

άνθρωπος, φύση και περιβάλλον συνυπάρχουν και γι’ αυτό οφείλουµε να το 

προστατέψουµε.   

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: προστατευόµενη περιοχή, ορνιθοπανίδα, αειφορική διαχείριση, 

πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Οι λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµαχία διακρίνονται για την οικολογική τους αξία 

εξαιτίας της ποικιλίας των οικοτόπων και των ενδιαιτηµάτων αλλά και των 
ενδηµικών ειδών που απαντώνται εκεί. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΑΣΗ (ha) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

GR2310009 
ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α & 

ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ 
14279,8 pSCI 

Σχήµα 1: Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος-proposed Sites of Community Interest (pSCI) 
Natura 2000 

 
Είναι µια από τις 359 περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 

2000 σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των 
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φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» και 79/409/ΕΟΚ 
«για την διατήρηση των άγριων πουλιών». Ανήκει στο ∆ίκτυο Παρακολούθησης 
Σηµαντικών Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας (IBA GR91).  
 

  
Σχήµα 2: δορυφορική εικόνα περιοχής 

µελέτης (Google earth) 
 

Σχήµα 3: αεροφωτογραφία Λυσιµαχίας 
(www.airphotos.gr) 

 

 

Έτσι αποφασίστηκε από κοινού να µελετήσουµε την συγκεκριµένη 
προστατευόµενη περιοχή µιας και το οικολογικό µας ενδιαφέρον ήταν έντονο. Ο δε 
τίτλος όµως, Λίµνες Ζωής προήλθε από το διεθνές δίκτυο λιµνών / υγροτόπων Λίµνες 

Ζωής-Living Lakes.  
Η σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ∆ηµοτικό και η 

αναγκαιότητα των µαθητών να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τα υδατικά 
αλλά και τα χερσαία οικοσυστήµατα της περιοχής κατανοώντας το ρόλο που παίζει ο 
άνθρωπος στην ζωή µας ήταν το περιβαλλοντικό κριτήριο επιλογής του θέµατος.  
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Γνωστικοί: 

• Να αποκτήσουν γνώσεις για την ευρύτερη περιοχή των Λιµνών, µέσα από την 
µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και τη γνωριµία µε τη γεωγραφία της 
περιοχής. 

• Να µάθουν να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να συνεργάζονται, να 
ταξινοµούν το πληροφοριακό υλικό, να προχωρούν σε δράσεις, να αξιολογούν 
τα αποτελέσµατα αυτών των δράσεων, να καταλήγουν σε συµπεράσµατα.  

• Να λειτουργούν ως ισότιµα µέλη της οµάδας, καταθέτοντας τις απόψεις τους, 
τις εµπειρίες τους, τα επιχειρήµατα τους. 

• Να µάθουν να σκέφτονται και να µην είναι απλώς δέκτες πληροφοριών 
(καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης). 

 
Συναισθηµατικοί 

• Να αγαπούν και να σέβονται το φυσικό περιβάλλον. 
• Να µάθουν να σέβονται τους συνανθρώπους τους και να ενδιαφέρονται για το 

καλό του κοινωνικού συνόλου. 
• Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη προστασία και διατήρηση των 

προστατευόµενων περιοχών. 
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• Να συνδέσουν τις λίµνες µε τη ζωή. 
 
Ψυχοκινητικοί 

• Να επινοούν ποικίλες, σύνθετες και πρωτότυπες λύσεις σε καταστάσεις 
προβληµατισµού, στα πλαίσια των ψυχοκινητικών τους δραστηριοτήτων. 

• Να συµµετέχουν σε ψυχοκινητικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια. 
• Να συµµετέχουν σε επισκέψεις πεδίου (υπαίθρια έρευνα). 

  
Σχήµα 5: επίσκεψη στον αύλακα του 
Κέντρου Περιβάλλοντος Τριχωνίδας 

Σχήµα 6: δειγµατοληψία νερού (H2O) και 
καταγραφή θερµοκρασίας και pH 

 

Κοινωνικοί 
• Να υιοθετούν στόχους, κανόνες, µέσα και µεθόδους εργασίας κοινής 

αποδοχής, ώστε να αισθάνονται χρήσιµα, υπεύθυνα και ισότιµα µέλη της 
οµάδας.. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη θέση και τη δυναµικότητα τους στη κοινωνία, ώστε 
να συνεργαστούν και να αναλάβουν κατάλληλη δράση για να βελτιώσουν το 
περιβάλλον που νοσεί. 

• Να αναπτύξουν πνεύµα αποδοχής, φιλίας και συνεργασία µε τους συµµαθητές 
τους. 

 
Περιβαλλοντικοί 

• Να γνωρίσουν το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). 
• Να διαπιστώσουν µέσα από το πέρασµα του χρόνου την αλλαγή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 
• Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα στο φυσικό 

περιβάλλον και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. 
• Να συνειδητοποιήσουν το πρόβληµα της ρύπανσης των λιµνών. 
• Να µάθουν να αγαπούν και να σέβονται το περιβάλλον όπου ζουν,  ώστε να το 

φροντίζουν και να το προστατεύουν, αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση. 
 
Άλλοι στόχοι 

• Να φέρουµε τους µαθητές σε επαφή µε τις νέες τεχνολογίες µε την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αναζήτηση πληροφοριών από το 
διαδίκτυο. 

• Να φέρουµε τους µαθητές σε επαφή µε τα γεωχαρτογραφικά συστήµατα, τα 
G.P.S. συστήµατα προσδιορισµού θέσης (στίγµατος) στη γη και µε 
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πρόγραµµα γραφικής απεικόνισης της γης και της περιοχής µελέτης από το 
διαδίκτυο µέσω Google Earth. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Η µέθοδος που υλοποίησε η εκπαιδευτική οµάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

ήταν η µέθοδος του Project και ο χωρισµός της οµάδας σε υποοµάδες ή ατοµικά µε 
ανάθεση εργασιών.   
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Οργάνωση και διαχωρισµός σε πέντε οµάδων, συζητήσεις για τρόπους 
εργασίας, στοχοθεσία. 

• Φάκελος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για κάθε µαθητή   
• Παρουσίαση µαθητικών εργασιών. 
• Παρουσίαση εισήγησης Προστατευόµενες Περιοχές νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας, η περίπτωση των λιµνών Τριχωνίδας Λυσιµαχίας 
• Προβολή ντοκυµαντέρ µέσω DVD-ROM για τις αξίες των λιµνών Τριχωνίδας 

Λυσιµαχίας . 
• Παρουσίαση εισήγησης και µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων 2 

Φεβρουαρίου 2008 «Υγιείς Υγρότοποι.- Υγιείς Άνθρωποι» 
• Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού ορνιθοπανίδας µιας και πάνω από 220 

είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί στην Τριχωνίδα Λυσιµαχία  
• Ταξινόµηση υλικού για την δηµιουργία θεµατικού χάρτη περιοχής µελέτης.  
• Παρουσίαση εισήγησης για την ορνιθοπανίδα των λιµνών και τα όρνια (Gyps 

fulvus) του όρους Αράκυνθου και των Στενών της Κλεισούρας. 
 

  
Σχήµα 7: εργασία και παρουσίαση 

φωτογραφιών για τα πούλια της περιοχής 
Σχήµα 8: παρατηρήσεις πουλιών στο Κέντρο 

Περιβάλλοντος Τριχωνίδας 
 

• Συµµετοχή στο διαγωνισµό του ραδιοτηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ µε τίτλο 
«∆ΩΣΕ ΣΥΝΘΗΜΑ για το Περιβάλλον». Με την συµµετοχή της τάξης στο 
διαγωνισµό τονίσαµε ότι η συµµετοχή µας δεν ήταν ο έπαινος και τα δώρα 
του διαγωνισµού αλλά η περιβαλλοντική µας ευαισθησία για ένα περιβάλλον 
που η καταστροφή από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι εµφανή, για ένα 
περιβάλλον που «νοσεί». 

• Παρουσίαση εισήγησης υλοποίησης και κατασκευής θεµατικού χάρτη 
Προστατευόµενης περιοχής  

• ∆ηµιουργία εικονογραφηµένου-θεµατικού χάρτη. Αντικείµενο της 
δραστηριότητας αυτής είναι η επινόηση νέων µαθησιακών καταστάσεων και 
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δραστηριοτήτων βασιζόµενων στην ιδέα της κατασκευής χάρτη, ανάγνωση 
και χρήσης του, ως µέσο για να παραχθούν νοήµατα χωρικής γνώσης, 
προσανατολισµού, συµβολισµού και αναπαράστασης οντοτήτων χώρου και να 
αναπτύξουν αν όχι πλήρως έννοιες, τουλάχιστον διαισθήσεις και 
αναπαραστάσεις, θετικές προς την οικοδόµηση των εµπλεκόµενων εννοιών 
και δεξιοτήτων.  

 

   
 

   
 

   
Σχήµα 9-14: στάδια υλοποίησης θεµατικού χάρτη Λίµνες Ζωής Τριχωνίδα Λυσιµαχία 

 
• Συµπλήρωση κρυπτόλεξου «Λίµνες Ζωής: Τριχωνίδα-Λυσιµαχία» µε σκοπό 

την υπενθύµιση όλων όσων ειπώθηκαν κατά την διάρκεια του προγράµµατος. 
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Η Τ Α Τ Ο Υ Α Λ Κ Υ Ο Ν Η Ι Α 
Π Α Κ Υ Ν Η Γ Ι Σ Α Π Ε Ρ Ο Π 
Α Τ Γ Ξ Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Α 
Τ Α Ν Ι Ρ Ε Θ Α Ο Μ ∆ ∆ ∆ Λ Μ 
Α Μ Λ Ο Σ Ε Τ ∆ Φ Τ Β Ι Γ Α Η 
Τ Σ Ν Α Ν Ο Γ Ω Β Ι Ο Σ Α Β Θ 
Ν Α Τ Λ Υ Μ Α Τ Α Τ Κ Π Γ Φ Ν 
Ι Π Η Λ Φ Ν Ε Ρ Ο Φ Ι ∆ Ο Μ Υ 
Κ Ι Ε Σ Ο Ν Σ Ι Μ Τ Α Κ Ρ Σ Σ 
Α Λ Υ Σ Ι Μ Α Χ Ι Α Κ Ζ Ν A Ο 
Σ Ξ Β Φ Π Ν Τ Ω Σ ∆ Τ Β Ι I Ε 
Π Τ Ι Α Γ Ι Τ Ν Λ Α Ι Γ Ο Ψ Σ 
Τ Ξ Ο Ε Θ Μ Β Ι Ο ∆ Φ Γ ∆ Ο Ω 
Ε Κ Α ∆ Σ Ο Ο ∆ Ρ Λ Υ Φ Η Κ ∆ 
Φ Η Κ Ι Α Ι Σ Α Τ Σ Ο Ρ Π Τ Υ 
 

1. Τριχωνίδα  (Το πέλαγος της Αιτωλίας) 
2. Βάθος (58 µέτρα η Τριχωνίδα) 
3. Λυσιµαχία 

4. Υγρότοπος 

5. Βάλτοι (Ασβεστούχοι) 
6. Αξίες (Βιολογική-Κτηνοτροφική κτλ) 
7. Κοψιάς (Cladium mariscus) 
8. Νερόφιδο (Natrix natrix) 
9. Νανογωβιός (Economidichtis trichonis) 
10. Αθερίνα (Atherina boyeri) 

 

11. Όρνιο (Gyps fulvus) 
12. Αλκυόνη (Alcedo atthis) 
13. Βίδρα (Lutra lutra) 
14. Λύµατα 

15. Λιπάσµατα 

16. Κυνήγι 

17. Απορρίµµατα 

18. Νοσεί (περιβάλλον) 
19. Προστασία 

20. ∆ώσε Σύνθηµα 

         
Σχήµα 15: Κοψιάς 
(Cladium mariscus) 

Σχήµα 16: Όρνιο (Gyps fulvus) Σχήµα 17: Ενηµερωτική 
πινακίδα-Προστασία 

 

• Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για την µελέτη στάσεων και προθέσεων 
συµπεριφοράς. 

• Εκδροµές πεδίου 
 Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας  (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.) 
Στον εκθεσιακό χώρο του κέντρου οι µαθητές µε έµφαση 
παρατηρούσαν και φωτογράφιζαν τους θεµατικούς πίνακες, τις 
φωτογραφίες, τα κείµενα για τους Ασβεστούχους Βάλτους, την λίµνη 
Τριχωνίδα και την ευρύτερη περιοχή, τις δράσεις του Προγράµµατος 
Life-φύση και τις δραστηριότητες των κατοίκων. Επιπλέον την µακέτα 
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της υδρολογικής λεκάνης, το πίνακα µε τα φυτά της περιοχής καθώς 
και το ενυδρείο µε τα ψάρια της λίµνης.  
Στην αίθουσα προβολής παρουσίασαν οι ειδικούς του κέντρου 
εισηγήσεις για τη σηµασία των λιµνών και την αξία των 
οικοσυστηµάτων.  
Στην θέση Αµπάρια Τριχωνίδας οι µαθητές µε την βοήθεια κιαλιών 
παρατηρούσαν την λίµνη Τριχωνίδας, τους καλαµιώνες µε τους 
ασβεστούχους βάλτους και ταυτόχρονα κατέγραφαν τα είδη πουλιών 
που διέκριναν. Τέλος πραγµατοποίησαν δειγµατοληψίες νερού (H2O) 
καταγράφοντας την θερµοκρασία και το pH.  
 Επίσκεψη στο Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης. 
 Επίσκεψη στην Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας και παρατήρηση πουλιών.  

• Πρόβα και τελική παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράµµατος στην τάξη 
µέσω PowerPoint και αξιολόγηση από τους µαθητές.  

• Παρουσίαση της τελικής εργασίας περιβαλλοντικού προγράµµατος στο 
σχολείο κ στους γονείς όλων των µαθητών του Πειραµατικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου στις 11 Ιουνίου 2008. ∆υστυχώς όµως δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω 
της πάψης λειτουργίας των σχολείων από το σεισµό της 8ης  Ιουνίου 2008 
µεγέθους 6.5 της κλίµακας Ρίχτερ.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η εκπόνηση του συγκεκριµένου προγράµµατος αποτέλεσε µια ιδιαίτερη ευχάριστη 

και εποικοδοµητική εµπειρία για όλους τους συµµετέχοντες, τους είκοσι εφτά 
µαθητές, τη δασκάλα και τον περιβαλλοντολόγο- εξωτερικό συνεργάτη. 
Από την διαµορφωτική αξιολόγηση που εφαρµόσαµε σ’όλα τα στάδια διεξαγωγής 

του προγράµµατος καθώς και από την τελική αξιολόγηση µέσω δραστηριοτήτων, 
ερωτηµατολογίων, κρυπτόλεξων, συνεντεύξεων µαθητών µπορούµε να 
υποστηρίξουµε ότι οι αρχικοί στόχοι του προγράµµατος επιτεύχθηκαν µε επιτυχία.  
Στη διάρκεια που βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκεκριµένη εργασία, παρουσιάστηκαν 
διάφορα προβλήµατα καθώς και ορισµένα θέµατα που δεν εξετάστηκαν, λόγω 
χρονικών κυρίως δυσκολιών. Παρόλα αυτά και µέσα από την όλη δραστηριότητα 
έγιναν γνωστά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της ευρύτερης περιοχής των λιµνών, 
αναδείχτηκε η αξία τους και η αξία των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων ενώ δόθηκε 
έµφαση στις δραστηριότητες των κατοίκων και στα περιβαλλοντικά προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν.  
Οι µαθητές απέκτησαν δεξιότητες κριτικής σκέψης, οµαδικής συνεργασίας, 

προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα, δηµιουργικής επίλυσης περιβαλλοντικών 
προβληµάτων και η σχολική ατµόσφαιρα µετατράπηκε από στατική σε δυναµική. 
∆ιεύρυναν τα όρια της γνώσης και της ενεργητικότητας τους. Έµαθαν να 

αξιολογούν τις προσπάθειες τους, να αναγνωρίζουν τα πρόβληµα των 
προστατευόµενων περιοχών, συνειδητοποιώντας ότι ένα βιώσιµο µέλλον υπηρετείτε 
από ενεργούς και ευαισθητοποιηµένους πολίτες, εθελοντές της φύσης που βιώνουν 
ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει ένα ισορροπηµένο φυσικό περιβάλλον το 
οποίο είναι υπόθεση όλων µας.   
Εδώ έρχεται να συµβάλλει δραστικά στην ενηµέρωση µαθητών αλλά και κατοίκων 

της περιοχής το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Λίµνες Ζωής Τριχωνίδα 
Λυσιµαχία που υιοθετήσαµε κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008.  
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