«Οι ∆ρόµοι του Νερού – Η Λίµνη της Καστοριάς». Ένα εκπαιδευτικό
πρόγραµµα τριήµερης διάρκειας του ΚΠΕ Καστοριάς.
∆ρ. Θ. Α. Μαρδίρης, Ν. Αντωνίου, Μ Γρηγορίου M.Sc., Κ. Μηντζιαρίδης, Α. Ατζέµη*, Κ.
Τζέρπος, Α. Πισιώτη
Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς
Λέξεις κλειδιά: Βιωµατική Μάθηση, ∆ραστηριότητες, Λίµνες, Νερό, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Θεµατική Ενότητα: Πρόγραµµα ΚΠΕ
Περίληψη
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα τριήµερης διάρκειας «Οι ∆ρόµοι του Νερού – Η Λίµνη της
Καστοριάς» υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ευέλικτα
σχεδιασµένο και µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών που το
παρακολουθούν προσφέρεται για µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Ο σχεδιασµός του
προγράµµατος είναι σύµφωνος µε τις κατευθυντήριες αρχές της Π.Ε. και τις σύγχρονες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές τεχνικές. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται οι
ενότητες: 1. Υποδοχή µαθητών και ενσωµάτωση στην οµάδα, 2. Θεωρητική προσέγγιση του
θέµατος (Νερό ως φυσικός πόρος και οικοσυστήµατα εσωτερικών υδάτων), 3. ∆ραστηριότητες
πεδίου (Λίµνη, Νεολιθικός Οικισµός, Ποτάµι), 4. Αξιοποίηση εργαστηρίων Βιολογίας και Χηµείας,
5. Στάδιο έκφρασης, 6. Αξιολόγηση του προγράµµατος. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι
δοµηµένο έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους συµµετέχοντες µαθητές και εκπαιδευτικούς να
έρθουν σε επαφή µε έννοιες που σχετίζονται µε το νερό και τους υγρότοπους, να γνωρίσουν τις
σχέσεις που χαρακτηρίζουν τα οικοσυστήµατα των εσωτερικών υδάτων, να προσεγγίσουν
βιωµατικά το υγροτοπικό περιβάλλον και τέλος να εκφράσουν τις γνώσεις, και τις εµπειρίες που
απέκτησαν. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό
υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
1. Εισαγωγή
Το νερό αποτελεί το βασικότερο παράγοντα της ζωής στον πλανήτη. Είναι η πιο διαδεδοµένη
ουσία, φυσική κληρονοµιά της ανθρωπότητας, πολύτιµη και απαραίτητη, όχι όµως ανεξάντλητη,
γι΄ αυτό απαιτείται σφαιρική κατανόηση της αξίας της και ορθή διαχείριση. Αδήριτη προβάλλει η
ανάγκη γνωριµίας των µορφών του νερού, η κατανόηση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων και των
µηχανισµών ανακύκλωσής του, του βιολογικού του ρόλου, των προβληµάτων που δηµιουργεί η µη
ορθολογική χρήση του και των δυνατών τρόπων αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών.
Ποικίλες οι µορφές παρουσίας του νερού και στη ∆. Μακεδονία (λίµνες ποτάµια, υψηλός δείκτης
βροχοπτώσεων κ.λπ.) αλλά και καθοριστική η συµβολή του στη δηµιουργία πολιτισµών. Από τη
νεολιθική εποχή (5500 π.Χ.) πολιτισµοί δηµιουργούνται στις όχθες της λίµνης της Καστοριάς
(Λιµναίος Οικισµός ∆ισπηλιού) και από τότε έως σήµερα η λίµνη διαδραµατίζει καθοριστικό
βιολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η λίµνη δεν είναι απλά µια συλλογή νερού, αλλά ένα οικοσύστηµα που
υποστηρίζει ποικιλία µορφών ζωής, αποτελεί παραγωγικό πόρο για τις ανθρώπινες κοινωνίες που
δρουν στην ευρύτερη περιοχή της και επηρεάζει την εξέλιξη τους. Ωστόσο η αλληλεπίδραση
ανθρώπου - λιµναίου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του λιµναίου περιβάλλοντος ως
παραγωγικού πόρου επέφερε διαταραχές στις λειτουργίες του οικοσυστήµατος οι οποίες σήµερα
καθιστούν άµεση την ανάγκη για γνώση, ευαισθητοποίηση, προστασία.
Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε σκόπιµος ο σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση του προγράµµατος
«οι ∆ρόµοι του Νερού – Η Λίµνη της Καστοριάς».
2. Σκοπός και στόχοι
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Σκοπός της υλοποίησης του προγράµµατος είναι η προσέγγιση υγροτοπικών οικοσυστηµάτων από
τους µαθητές, η ευαισθητοποίησή τους και η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση
φιλικών στάσεων σχετικά µ’ αυτά.
Στόχοι:
- Να γνωρίσουν οι µαθητές την αξία του νερού, τη συµβολή του στη δηµιουργία και εξέλιξη της
ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν παγκόσµιο κοινό πόρο.
- Να κατανοήσουν την έννοια του υγροτοπικού οικοσυστήµατος, τα δοµικά στοιχεία και τις
λειτουργίες του.
- Να προσεγγίσουν βιωµατικά τα οικοσυστήµατα της λίµνης της Καστοριάς και του ποταµού
Αλιάκµονα και να τα συγκρίνουν.
- Να διαπιστώσουν τη διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων κοινωνιών της περιοχής µε τα
υδατικά αυτά οικοσυστήµατα.
- Να ανιχνεύσουν τις στάσεις και τη συµπεριφορά των σηµερινών ανθρώπων σε σχέση µε το
λιµναίο περιβάλλον, να προβληµατιστούν και να κατανοήσουν την αξία της ευαισθητοποίησης των
πολιτών και την ανάγκη σχεδιασµού δράσεων που στοχεύουν στην προστασία και τη βιωσιµότητα
του περιβάλλοντος αυτού.
3. Μεθοδολογική προσέγγιση
Το αντικείµενο που διαπραγµατεύεται το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσεγγίζεται ολιστικά
στοχεύοντας στην ενεργοποίηση όλων των πλευρών της προσωπικότητας των µαθητών και
διεπιστηµονικά επιδιώκοντας τη σφαιρικότερη κατανόηση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Οι
δραστηριότητες που απαρτίζουν το πρόγραµµα ενθαρρύνουν τη συµµετοχική, βιωµατική µάθηση
δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, αυτενεργού δράσης, οµαδικής
εργασίας και απόκτησης άµεσων εµπειριών.
4. Ροή του προγράµµατος
Το πρόγραµµα «Οι δρόµοι του νερού – Η λίµνη της Καστοριάς» συνδέεται µε το αναλυτικό
πρόγραµµα και ολοκληρώνεται µέσα από έξι στάδια - ενότητες.
Στάδιο 1. Υποδοχή των µαθητών - ενσωµάτωση στην οµάδα, ενηµέρωση για το ρόλο και τις
δράσεις του ΚΠΕ Καστοριάς, δραστηριότητες που στοχεύουν στη γνωριµία των µαθητών µε τους
εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ.
Στάδιο 2. Θεωρητική προσέγγιση του θέµατος – Συζήτηση
Η θεωρητική προσέγγιση του θέµατος πραγµατοποιείται µε συζήτηση µεταξύ των µαθητών και των
εκπαιδευτικών του ΚΠΕ στοχεύοντας στην απόκτηση ενός γνωστικού υπόβαθρου που θα
υποστηρίζει τη συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες του προγράµµατος. Η συζήτηση
προκαλείται και υποστηρίζεται από την προβολή εύστοχα σχεδιασµένων διαφανειών που
προσεγγίζουν έννοιες και θέµατα όπως: φυσικές – χηµικές ιδιότητες του νερού, κατανοµή του
νερού στον πλανήτη, υδρολογικός κύκλος, διαχείριση υδάτινων πόρων, λιµναίο οικοσύστηµα,
δοµικά στοιχεία ενός λιµναίου οικοσυστήµατος, λεκάνη απορροής, φυσική εξέλιξη µιας λίµνης,
ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα, ρύπανση, ευτροφισµός, αξία του λιµναίου οικοσυστήµατος,
προβλήµατα που οι ανθρώπινες επεµβάσεις και οι φυσικές διεργασίες προκαλούν, µέτρα και
πρακτικές διαχείρισης της λίµνης που σκοπεύουν στη βιωσιµότητα του λιµναίου οικοσυστήµατος.
Στάδιο 3. ∆ραστηριότητες πεδίου
α) Εργασία πεδίου στη λίµνη
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, εφοδιάζονται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό και ακολουθούν
ειδικά σχεδιασµένη παραλίµνια διαδροµή. Κατά τη διαδροµή γίνεται αναφορά στη γεωµορφολογία
της περιοχής, παρατήρηση µέρους της λεκάνης απορροής και του υδρογραφικού δικτύου,
παρατήρηση και καταγραφή της παραλίµνιας βλάστησης, παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή
ειδών ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας της λίµνης, δειγµατοληψία νερού και µικροοργανισµών,
µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού της λίµνης, συσχέτιση των παραµέτρων
αυτών µε τη διατήρηση της ζωής στη λίµνη, εξαγωγή συµπερασµάτων για την ποιοτική κατάσταση
του λιµναίου οικοσυστήµατος, εντοπισµός των ανθρώπινων επεµβάσεων και αναφορά των
προβληµάτων που αυτές προκαλούν, συζήτηση µε κατοίκους της περιοχής – συλλογή
πληροφοριών.
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β) Επίσκεψη στο Νεολιθικό Λιµναίο Οικισµό του ∆ισπηλιού
Στοχεύοντας στην κατανόηση του ρόλου του λιµναίου οικοσυστήµατος ως παράγοντα που
καθορίζει και διαµορφώνει την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών που ζουν και αναπτύσσονται
κοντά σ΄ αυτό πραγµατοποιείται επίσκεψη στο χώρο αναπαράστασης του προϊστορικού λιµναίου
οικισµού του ∆ισπηλιού. Πέρα από την πολιτιστική αξία της λίµνης όπως αναφέρεται παραπάνω, οι
µαθητές διαπιστώνουν επίσης την άµεση σχέση του ανθρώπου της εποχής εκείνης µε το λιµναίο
περιβάλλον.
γ) Εργασία πεδίου στην κοιλάδα του ποταµού Αλιάκµονα
Κατά την επίσκεψη στο χώρο οι µαθητές χωρισµένοι στις οµάδες τους παρατηρούν τη
γεωµορφολογία της περιοχής, πραγµατοποιούν µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων, της
ταχύτητας και της παροχής του νερού του ποταµού, πραγµατοποιούν δειγµατοληψία νερού και
µακροασπόνδυλων οργανισµών – βιοδεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού του
ποταµού, παρατηρούν και καταγράφουν είδη παραποτάµιας βλάστησης, συµµετέχουν σε οµαδικά
παιχνίδια που στοχεύουν στην προσέγγιση της φύσης µε τις αισθήσεις, στην απόκτηση γνώσεων
και στην πρόκληση ενθουσιασµού και ψυχικής ευφορίας των µαθητών.
Στάδιο 3. Αξιοποίηση εργαστηρίων
Στα εργαστήρια χηµείας και βιολογίας του ΚΠΕ αξιοποιούνται τα δείγµατα νερού του ποταµού και
της λίµνης µε την ολοκλήρωση χηµικών αναλύσεων και τη δηµιουργία και παρατήρηση
παρασκευσµάτων µικροοργανισµών στα µικροσκόπια. Αξιοποιούνται επίσης τα δείγµατα των
µακροασπόνδυλων του ποταµού µε την παρατήρηση και αναγνώρισή τους στοχεύοντας στην
εκτίµηση της ποιότητας του νερού. Στο τέλος των εργαστηρίων οι µαθητές επεξεργάζονται τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων και των παρατηρήσεων και ανακοινώνουν τα συµπεράσµατά τους.
Στάδιο 4. Έκφραση των µαθητών
α) Στάδιο έκφρασης εµπνευσµένο από τη µέθοδο της ιστοριογραµµής
Συµµετέχοντας οι µαθητές σε ένα άρτια δοµηµένο σύνολο δραστηριοτήτων έκφρασης
εξωτερικεύουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατα που
προκλήθηκαν κατά τη µέχρι τώρα συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. Το είδος αλλά και η
αλληλουχία των δραστηριοτήτων έκφρασης αυτού του σταδίου ωθεί τους µαθητές να εκφραστούν
αβίαστα δηµιουργώντας ένα σκηνικό που απεικονίζει τους φυσικούς χώρους που επισκέφθηκαν
(λίµνη – ποτάµι). Στο σκηνικό εντάσσουν και ανθρώπινους χαρακτήρες και στη συνέχεια
δηµιουργούν µια ιστορία όπου εµπλέκονται οι ανθρώπινοι χαρακτήρες µε τα στοιχεία της φύσης,
αναδεικνύεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων και η σχέση τους µε το περιβάλλον του σκηνικού,
συνήθως αναδύονται περιβαλλοντικά προβλήµατα που αναλύονται και προτείνονται λύσεις µέσα
από την ανάληψη ρόλων από τους µαθητές κατά τη δραµατοποίηση της ιστορίας.
β) Οι µαθητές συµµετέχουν σε µεµονωµένες δραστηριότητες έκφρασης σύµφωνα µε τις δικές τους
επιθυµίες που µπορεί να είναι ένα παιχνίδι ρόλων, δηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου ή αφίσας,
εικαστικές δηµιουργίες µε χαρτί, πηλό φυσικά υλικά κ. α.
Στάδιο 5. Αξιολόγηση του προγράµµατος
Η αξιολόγηση ως προς τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τις εντυπώσεις και τους προβληµατισµούς
που προκλήθηκαν επιτυγχάνεται κυρίως µε τις δραστηριότητες έκφρασης που περιγράφηκαν
παραπάνω. Η αξιολόγηση ως προς τη διάθεση συµµετοχής των µαθητών στο πρόγραµµα, ως προς
την καταλληλότητα των προτεινόµενων δραστηριοτήτων, ως προς τα µέσα και τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν κατά την πραγµατοποίηση του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ειδικά
διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια όπου καταγράφονται οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των µαθητών
και των συνοδών εκπαιδευτικών.
5. Επίλογος
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που παρουσιάστηκε απευθύνεται στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση συνδέεται µε το αναλυτικό πρόγραµµα και υποστηρίζεται από ειδικά
σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Από την υλοποίηση του µέχρι
σήµερα φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό και αποδοτικό για τους µαθητές κινητοποιώντας το
ενδιαφέρον τους.
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Η ευέλικτη µορφή του επιτρέπει την ενσωµάτωση των αλλαγών που προκύπτουν από την εµπειρία
των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ και την αξιολόγηση του προγράµµατος από τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς που το παρακολουθούν. Το πρόγραµµα εκτός από την εφαρµογή του στο ΚΠΕ
Καστοριάς µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις µπορεί να αποτελέσει και πρόγραµµα οδηγό για τα
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή και να αξιοποιηθεί από άλλα ΚΠΕ και
από κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς και οµάδες πολιτών.
Βιβλιογραφία
- Hungerford H. R, Peyton R. B., & Wilke R. (1980). “Goals for curriculum development in
environmental education”. The Journal of Environmental Education, 11(3), 42-47.
- Hungerford H. R, Volk T. L. and Ramsey J. M. (1989). “A prototype environmental education
curriculum for the middle school”. Environmental education Series No. 29. Unesco – UNEP
International Environmental Education Programme. Paris, France. 161 pp.
- ΚΠΕ Καστοριάς (Μαρδίρης Θ., Αντωνίου Ν., Καζταρίδου Α., Μηντζιαρίδης Κ., Γρηγορίου Μ.,
Μιχαήλ Χ., Ατζέµη Α.) (2001). “Εργαστηριακές Ασκήσεις µε Μικροσκόπιο”, Εκδόσεις ΚΠΕ
Καστοριάς,Καστοριά.
- ΚΠΕ Καστοριάς (Μαρδίρης Θ., Αντωνίου Ν., Καζταρίδου Α., Μηντζιαρίδης Κ., Γρηγορίου Μ.,
Μιχαήλ Χ., Ατζέµη Α., Μπλιάγγας Μ., Τζέρπος Κ.) (2003). “Λίµνες: Πηγές Έµπνευσης για
Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης”, Εκδόσεις ΚΠΕ Καστοριάς, Καστοριά.
- Κουσουρής Θ. (1998). “Το νερό στη φύση, στην ανάπτυξη, στην προστασία του Περιβάλλοντος”.
Μονογραφίες Θαλασσίων Επιστηµών 1, ΕΚΘΕ, Αθήνα
- Miller T. G. (1998). “Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions”, 10th ed.
Wadsworth Publishing Company, ISBN 0-534-51912-1
- Παρασκευόπουλος Σ. και Κορφιάτης Κ. (2003). “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρίες και
Μέθοδοι”. Εκδοσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη
- Scofteland E. (1995). “Freshwater Resources Module”, UNESCO-UNEP, International
Environmental Education Programme (IEEP).

4

