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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκεκριμένη εργασία έχει τη μορφή μιας καθαρής έρευνας πεδίου από όπου οι 

μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της. Έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε βιωματικά οι μαθητές να μπορούν μέσα από τους στόχους και προβληματισμούς 

να οδηγούνται σε αποτελέσματα-συμπεράσματα  και παράλληλα να έχουν προσωπική 

επαφή με το αντικείμενο της ερευνάς. Η αποκομιδή εμπειριών δε γίνεται μονό σε γενικό 

επίπεδο γνώσεων αλλά και σε ειδικό –τοπικό που έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον-

οικοσύστημα  στο οποίο ζουν. Ο μαθητής/ες έχουν να ασχοληθούν με την έννοια των 

όρων της Γεωγραφίας, Ζωολογίας, Φυτολογίας και Οικολογίας, οι οποίοι συνδέονται 

με το ποτάμι χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του/της για την αντίληψη του χώρου και 

του χρόνου, καταλαβαίνοντας έτσι το ρόλο τη χρησιμότητα και τη δράση του ποταμού 

στην περιοχή κατά το παρελθόν το παρόν και το μέλλον. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ποτάμι, οικοσύστημα, περιβάλλον, αειφορική διαχείριση, 

τοπική κοινωνία, συνεργασία. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ποτάμι είναι ένας ζωτικός παράγοντας ανάπτυξης μιας περιοχής. 

Η χρησιμότητα του ποταμού δεν είναι μονοδιάστατη, χαρακτηρίζεται από μια 

ποικιλομορφία θετικών χρήσεων και εφαρμογών  που επηρεάζουν και το 

οικοσύστημα του γενικότερου περιβάλλοντος αλλά και των γειτονικών ανθρωπίνων 

οικοσυστημάτων. Επομένως η γνωριμία με τον υδάτινο αυτό πόρο, η συλλογή 

γνώσεων που τον αφορούν, η μελέτη του από το παρελθόν μέχρι σήμερα, η 

αναγνώριση της χρησιμότητας του, η προσπάθεια αποφυγής ρύπανσης, κ.α. είναι 

αυτά που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στους μαθητές (μελλοντικούς 
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διαχειριστές του οικοσυστήματος) ώστε να καταλάβουν ότι το ποτάμι είναι 

σημαντικό κομμάτι της ιδίας τους της ζωής. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Γνωστικοί στόχοι 

• Να κατανοήσει ο μαθητής την έννοια των όρων της Γεωγραφίας, Ζωολογίας, 

Φυτολογίας και Οικολογίας, οι οποίοι συνδέονται με το ποτάμι (ενδεικτικά 

αναφέρουμε: λεκάνη απορροής, υδροκρίτης, εκβολές, μαίανδροι, φράγμα, υδρόβια 

ζώα και φυτά, τροφικά πλέγματα, κ.λπ.). 

• Να μπορεί να αναγνωρίζει συμβολισμούς σε ένα χάρτη. 

• Να μπορεί να αναφέρει τις κύριες χρήσεις των νερών του ποταμού. 

• Να μπορεί να εντοπίζει πιθανούς τρόπους ρύπανσης του ποταμού. 

• Να βελτιώσει τη γνώση του για την ποικιλία της ζωής στο ποτάμι, για την 

αλληλεξάρτηση φυτών, ζώων και του ποτάμιου οικοσυστήματος. 

 

Στόχοι δεξιοτήτων 
Ο/Η μαθητής/τρια να μπορεί: 

• Να διαβάζει το χάρτη. 

• Να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του/της για την αντίληψη του χώρου και του χρόνου. 

• Να υπολογίζει, με απλές τεχνικές, την ταχύτητα του ποταμού, το πλάτος, το βάθος, 

την παροχή και την κλίση που έχουν οι όχθες. 

• Να χειρίζεται με αποτελεσματικότητα απλές συσκευές και όργανα μέτρησης 

(κλισίμετρο, μέτρο, χρονόμετρο, πυξίδα). 

• Να πραγματοποιεί απλές μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων, με τη χρήση 

συσκευών και οργάνων. 

• Να σταθμίζει τη χρησιμότητα της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων. 

• Να συμμετέχει σε ομάδες. 

 

Στόχοι στάσεων 
Ο/Η μαθητής/τρια: 

• Να προτείνει τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης για την προστασία του 

οικοσυστήματος του ποταμού. 

• Να προτείνει και να υιοθετεί τρόπους συμπεριφοράς που προκαλούν τις μικρότερες 

δυνατές βλάβες στο οικοσύστημα του ποταμού. 

• Να κατανοήσει τα αποτελέσματα της ανθρώπινης επέμβασης στα ποτάμια 

οικοσυστήματα. 

• Να συμμετέχει στις προσπάθειες υπεράσπισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε κύριες ενότητες: 

Α. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ποταμού 

Β. Ιστορία - Πολιτισμός 

Γ. Οικολογία 

Δ. Χρήση και διαχείριση 

Ε. Οικονομική διάσταση 

 



Α. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ποταμού 
Στην ενότητα αυτή ερευνούμε όλες τις πιθανές πηγές, γραπτές και προφορικές, για τη 

διαχρονική εξέλιξη του ποταμού και της λεκάνης απορροής του, π.χ. βιβλία, αρχεία 

Υπηρεσιών, μαρτυρίες, φωτογραφίες, μνημεία, πίνακες, χάρτες, κ.λπ. 

Κατασκευάζονται χάρτες, διαγράμματα, τομές του ποταμού, με βάση στοιχεία που 

έχουν συλλεχτεί. Εξετάζονται οι πηγές, οι παραπόταμοι, η γεωλογική δομή της 

λεκάνης απορροής του ποταμού, οι τύποι των εδαφών, κ.λπ. Οι μαθητές διδάσκονται 

τη σχετική ορολογία, την ανάγνωση και ερμηνεία χαρτών και την ορολογία της 

Γεωγραφίας. Πραγματοποιούν μετρήσεις της ποιότητας του νερού, με το φορητό 

χημικό εργαστήριο (αν διαθέτουν) σε συνεργασία με το ΚΠΕ Μελίτης ή με γιατρούς 

μικροβιολόγους για την εξέταση των βακτηριδίων και κολοβακτηριδίων. 

Απαιτείται συνεργασία με γεωλόγο, βιολόγο, γεωπόνο, δασολόγο, Υπηρεσία Εγγείων 

Βελτιώσεων, Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. 

Είναι απαραίτητη η προμήθεια χαρτών κλίμακας 1:50.000 ή, αν υπάρχουν, 1:25.000, 

από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ή από το 

ΙΓΜΕ. 

 

Β. Ιστορία - Πολιτισμός 
Στην ενότητα αυτή συλλέγονται, καταγράφονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία 

που συνδέουν τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής με τον ποταμό ποιήματα, 

τραγούδια, θρύλοι, δοξασίες, έθιμα, παραδόσεις, γιορτές, ονόματα, ενδυμασίες, 

πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, κ.λπ., ό,τι αφορά στη σχέση του ποταμού με την 

πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής. Θα πρέπει να προκύπτει η επίδραση του 

ποταμού στη διαμόρφωση των διαφόρων μορφών έκφρασης. Στην ενότητα αυτή 

μπορούν να ενταχθούν στοιχεία του τεχνητού περιβάλλοντος όπως τα γεφύρια, οι 

νερόμυλοι, κ.λπ. 

Απαιτείται η συνεργασία με τοπικά λαογραφικά μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, 

πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες τέτοιου χαρακτήρα οργανώσεις. Προτείνεται η 

πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων, ως μέρος του προγράμματος. 

 

Γ. Οικολογία 
Στην ενότητα αυτή, μέσα από επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται μελέτη της χλωρίδας του 

ποταμού και της ευρύτερης περιοχής του, της πανίδας και των ιδιαίτερων 

φυτολογικών και ζωολογικών χαρακτηριστικών του. Γίνεται εκτίμηση της ποιότητας 

του νερού με βιολογικούς δείκτες (με τη βοήθεια των ασπόνδυλων που ζουν σ' αυτό). 

Μελετώνται αλλαγές (πιθανές) στη χλωροπανίδα διά μέσου του χρόνου, με τη 

βοήθεια ιστορικών στοιχείων και πηγών. Στην περίπτωση που οι μαθητές 

διαπιστώσουν ανθρωπογενή προβλήματα και εκδηλώσουν επιθυμία να αναλάβουν 

δράση για την άρση τους, πραγματοποιώντας διαμαρτυρίες, γράφοντας επιστολές, 

ζητώντας αποκατάσταση των βλαβών, κ.λπ., δεν τους αποθαρρύνουμε. Απαιτείται η 

συνεργασία με βιολόγους, οικολόγους, Οικολογικές Οργανώσεις, Βιολογικά Τμήματα 

πανεπιστημίων. 

 

Δ. Χρήση και διαχείριση 
Μέσα από την ιστορική έρευνα, γίνεται προσέγγιση των διαφόρων μορφών χρήσης, 

και διαχείρισης των νερών του ποταμού και των εδαφών της λεκάνης απορροής, των 

φορέων της, διαχείρισης των μεταβολών που έχουν επέλθει στη χρήση, των λόγων 

που προκάλεσαν αυτές τις αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Στην ενότητα αυτή, οι 



μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις έννοιες: ανάπτυξη, αειφορία βιώσιμη ή 

αειφορική ή αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη (sustainable development), διαχείριση των 

πόρων, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτικές αποφάσεις, ανεργία, απασχόληση, κ.λπ.. 

Στην ίδια ενότητα μπορούν να γίνουν μετρήσεις της παροχής του ποταμού, της 

ποιότητας του νερού (εκτίμηση). 

Απαιτείται η συνεργασία με οικονομολόγους-αναπτυξιολόγους, με τα γραφεία 

ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με Νομάρχες, με Προέδρους 

Αγροτικών Ενώσεων, με Πολεοδομικά Γραφεία, Οικολογικές Οργανώσεις, 

Οργανώσεις Καταναλωτών, τη Διεύθυνση Γεωργίας, κ.λπ. 

Είναι σκόπιμη η διοργάνωση, από τη μαθητική ομάδα, μιας ημερίδας, με τη 

συμμετοχή όλων των φορέων που αναφέραμε, με θέμα την ανάπτυξη και τις χρήσεις 

γης στη λεκάνη απορροής του ποταμού. Θα μπορούσε να προηγηθεί παιχνίδι ρόλων 

με το ίδιο θέμα, στο σχολείο. 

 

Ε. Οικονομική διάσταση 
Σ' αυτή την ενότητα διερευνάται ο ρόλος του ποταμού στη διαμόρφωση του 

οικονομικού προφίλ της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής. Καταγράφονται: 

οι αγροτικές δραστηριότητες διαχρονικά καθώς και η μεταβολή τους (πρωτογενής 

τομέας), η δραστηριότητα του δευτερογενούς τομέα (βιοτεχνία-βιομηχανία) και όσα 

αφορούν στον τριτογενή τομέα (Υπηρεσίες, Τουρισμός, Αναψυχή, κ.λπ.). Γίνεται, 

όσο το δυνατόν πληρέστερα, η απεικόνιση των οικονομικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται με κέντρο το ποτάμι, διαχρονικά. Γίνεται έρευνα στις Δημόσιες 

Υπηρεσίες που διαθέτουν ανάλογα στοιχεία. Οι μαθητές/τριες είναι ελεύθεροι/ες να 

κρίνουν τις κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές και να προτείνουν πιθανώς κάτι δικό 

τους. 

 

 Δραστηριότητες 

«Το ποτάμι μας» (συγγραφή φυλλαδίου) 

Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή άλλος διαθέσιμος χώρος στο σχολείο. 

Διάρκεια: Ένας μήνας, σε κάθε δραστηριότητα. 

Όργανα/Υλικά: Όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της 

μελέτης τους (κείμενα, φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία, ντοκουμέντα). 

 

Διαδικασία: Η μαθητική ομάδα χωρίζεται σε τόσες υποομάδες, όσοι είναι οι τομείς-

θέματα της μελέτης τους. Πιθανά θέματα είναι: 

1. Φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του ποταμού. 

2. Η ποιότητα του νερού του ποταμού. 

3. Ο ποταμός στην ιστορία και στον πολιτισμό της περιοχής. 

4. Οι χρήσεις των νερών του ποταμού. 

5. Φυτά, ζώα και πουλιά του ποταμού, κλπ. 

Οι υποομάδες έχουν στη διάθεση τους αρκετό χρόνο για την επεξεργασία 



του θέματός τους. Ο δάσκαλος συντονίζει την εργασία, κατευθύνει τους 

μαθητές αν το ζητήσουν, επιλύει προβλήματα που τυχόν εμφανίζονται. 

Προτείνει βιβλιογραφία και βοηθά στη σύνθεση των απόψεων. 

Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη μελέτη, οι μαθητές μπορούν να 

συνεργαστούν με εξωσχολικούς επιστήμονες, φορείς σχετικούς με το 

ποτάμι, κλπ. 

Τη δακτυλογράφηση και σελιδοποίηση αναλαμβάνουν οι μαθητές που 

ξέρουν να χειρίζονται Η/Υ και γνωρίζουν τα ανάλογα προγράμματα. 

Το φυλλάδιο θα χωρίζεται σε τόσα τμήματα όσα οι υποομάδες και τα 

επιμέρους θέματα. Θα εμπλουτιστεί με ντοκουμέντα, φωτογραφίες, άρθρα 

εφημερίδων και περιοδικών. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, 

μπορεί να εκδοθεί και σε μορφή βιβλίου. 

Παρουσίαση: Παρουσιάζεται επίσημα στη σχετική γιορτή, στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

http://www.rivernet.gr . 

http://www.ekby.gr/ekby/el/Greek_Wetlands_main_el.html   

http://www.kee.gr/perivallontiki/eco_w.pdf 

http://www.envifriendly.tuc.gr/gr/docs/valitsaki/2_ydatines_diadromes.pdf 

http://www.econews.gr/2012/01/31/nero-medsos-klimatiki-allagi/ 

 

 

Η παραπάνω Βιβλιογραφία δεν είναι ολοκληρωμένη. Η τελική θα παρουσιαστεί στο 

τέλος του προγράμματος μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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