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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο υγρότοπος της Βραυρώνας βρίσκεται κοντά στο αρχαίο ναό της θεάς Αρτέµιδος και του
µουσείου Βραυρώνος. ∆ίπλα από το ναό ρέει ο Εράσινος ποταµός γνωστός από τα αρχαία
χρόνια για τις πληµµύρες που προκαλούσε. Στην εκβολή του Εράσινου ποταµού
σχηµατίζεται δέλτα που είναι µέρος ξεκούρασης για τα υδρόβια αποδηµητικά πουλιά.
Σήµερα, τα νερά του ποταµού τείνουν να στερέψουν λόγω άρδευσης των χωραφιών της
περιοχής και τα αποδηµητικά πουλιά κινδυνεύουν από τους κυνηγούς. Μαζί µε τους
µαθητές καταγράψαµε την σηµασία του υγρότοπου και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
τα οικοσυστήµατα και δώσαµε πιθανές λύσεις του προβλήµατος. Ο στόχος µας ήταν η
ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής για τη ιστορική και γεωγραφική σηµασία και την
ευαισθητοποίηση τους απέναντι στην απειλή της καταστροφής της χλωρίδας- πανίδας του
υγρότοπου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ Ο υγρότοπος της Βραυρώνας, καταγραφή προβληµάτων, πιθανές
λύσεις, χλωρίδα–πανίδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε 48 µαθητές από Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις µε τη συνεργασία 3
eκπαιδευτικών. Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν 6 µήνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1)Το ενδιαφέρον της διδακτικής οµάδας και των µαθητών για τον υγρότοπο της
Βραυρώνας που βρίσκεται στην περιοχή µας.
2)Ευαισθητοποίηση των µαθητών για τη χλωρίδα και πανίδα του υγρότοπου.
3)Το πρόγραµµα κρίνεται κατάλληλο για το γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών.

Φωτογραφία1: Η εκβολή του Εράσινου ποταµού που σχηµατίζει δέλτα
µε τη θάλασσα της περιοχής της Βραυρώνας.
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Μαθητές του σχολείου
Σύνολο μαθητών του
σχολείου
Μαθητές που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα

Σχήµα 1: Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (160) και οι µαθητές που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα (48).

Σχήµα 2: Μαθητές ανάλογα µε το φύλο, αγόρια (23) και κορίτσια (25).

Κατάταξη μαθητών ανάλογα με την
καταγωγή τους

Μαθητές διαφορετικής
πολιτισμικής προέλευσης 14
Μαθητές ελληνικής
προέλευσης 34

Σχήµα 3: Κατάταξη µαθητών ανάλογα µε την καταγωγή τους.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ∆οµιτισµού, στηριζόµενοι πάνω στις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών,
επεκτείνοντας και εµβαθύνοντας αυτές µε πειράµατα, παρατηρήσεις και υποθέσεις.
2. Οµαδοσυνεργατική, εργασία και έρευνα σε µικρές οµάδες εργασίας .
3.Εργασίες πεδίου µε συλλογή στοιχείων ,καταγραφή προβλήµατος ,πειράµατα ,
παρατηρήσεις, έρευνες.
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4. Παιχνίδια στη φύση .
5.∆ιεπιστηµονικό µοντέλο, εξέτασης του θέµατος, µέσα από πολλά µαθήµατα : Γλώσσα,
Φυσική, Χηµεία, Βιολογίας , Γεωγραφίας, Ιστορίας, κ.α.
6. Μαθητοκεντρικό, η ανάπτυξη του µαθήµατος γίνεται µέσα από διαδικασίες όπου οι
µαθητές νιώθουν πρωταγωνιστές.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1) Συλλογή ενηµερωτικού ( οπτικοακουστικού) υλικού σχετικά µε τους υγρότοπους ,
η χλωρίδα και η πανίδα στους υγρότοπους µε την επιστηµονική στήριξη των
ειδικών συνεργατών του οργανισµού «Μεσόγειος SOS».
2) Η σύνδεση του προγράµµατος µε πολλά γνωστικά αντικείµενα ( Γλώσσα,
Γεωγραφία, Ιστορία, Βιολογία, Φυσική, Χηµεία, κ.α.) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η διεπιστηµονικότητα του προγράµµατος
3) Επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο της Αργυρούπολης όπου οι µαθητές
4) Προετοιµασία για την επίσκεψη πεδίου, χωρισµός σε οµάδες και συντάχθηκε ο
κώδικας συµπεριφοράς των µαθητών στις µετακινήσεις.
5) Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»
όπου οι µαθητές θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρίας.
6) Επίσκεψη στον υγρότοπο της Βραυρώνας. Παρατηρήσεις και φωτογραφίσεις των
φυτών και των ζώων της περιοχής, παρατηρήσεις µε κιάλια διάφορών πτηνών.
Καταγραφή και αναγνώριση των ειδών που αναγνωρίσανε.
7) Στη επίσκεψη στον υγρότοπο οι µαθητές φωτογραφίζουν, ζωγραφίζουν, ψάχνουν
και καταγράφουν τα προβλήµατα και τις απειλές για τη ζωή και προτείνουν πιθανές
λύσεις.
8) Στο σχολείο γίνεται συζήτηση για την επεξεργασία των εµπειριών, των βιωµάτων
και των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
9) Παρατήρηση µικροοργανισµών και φυτών ( από δείγµα νερού) µε τη βοήθεια του
µικροσκοπίου και µεγενθυτικού φακού.
10) Σύνθεση εργασίας µε φωτογραφίες, ζωγραφιές, εκθέσεις και κολάζ και κατασκευή
µακέτας. Συγγραφή άρθρου στη σχολική εφηµερίδα µε σκοπό την ενηµέρωση των
µαθητών και γονέων για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το υγρότοπο.
Εκδήλωση, παρουσίαση εργασιών τους.

Φωτογραφία 2:Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης
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Φωτογραφία 3: Παρακολούθηση προγράµµατος της Ορνιθολογικής Εταιρίας
στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Φωτογραφία4: Ζωγραφιές των µαθητών « Τι είδαµε στο µικροσκόπιο».

Φωτογραφία 5: Ο Εράσινος ποταµός και το µουσείο Βραυρώνας.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α* ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3 *
4Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΣΤ’ ΤΑΞΗ

Οι Απόκριες, όπως σε κάθε τόπο, έτσι και στην Ελλάδα είναι µέρες γλεντιού. Αποκριά σηµαίνει καρναβάλι δηλαδή
«κάρνε, βάλε» που στα λατινικά σηµαίνει «κρέας, έχε γεια». Βασικό στοιχείο της Αποκριάς είναι οι µεταµφιέσεις και οι έξαλλες
εκδηλώσεις. Το πιο γνωστό καρναβάλι για το ξέφρενο ρυθµό του είναι το πατρινό καρναβάλι.
Τάσος Χατζή
( η συνέχεια στην σελίδα 4 )

Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΥΡΏΝΑΣ

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το σχολείο µας συµµετέχει στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα .Το θέµα του προγράµµατος είναι
<<O υγρότοπος της Βραυρώνας>>.

Εικόνα 1: Η µαθητική εφηµερίδα : «Η γνώµη µας»

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Το ενδιαφέρον, η συµµετοχή και ο ενθουσιασµός των µαθητών προς την
υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράµµατος.
2) Ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών
3) Έκθεση πάνω στο θέµα
4) Καλλιτεχνικές δραστηριότητες ( ζωγραφική, κολάζ, µακέτα)
5) Ανοιχτή συζήτηση πάνω στο θέµα
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