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Αγαπητοί μαθητές.
Ιτο τετράδιο αυτό υπάρχουν οι αραετηριότητες που âa "ΐτραγματοποιη6ετε κ<χιά

ttff πα^Λμονή 6ας &το Τίεριβαλλοντικά Κέντρο.
Τα Κέντρο 5εν είναι 6χολεία, αλλά ούτε βέβαια και χώρος νια μια εκαρομή.
Στο κέντρο μαθαίνουμε, OXL όμως με τον π α ρ α λ ι α κ ό τρόπο.
Αια&κεδάζουμε, αλλά όχι όπως 6ε μία εκδρομή.

Bretärj πιβτεύουμε ότι...
πρώτος 5ά&καλος είναι η ψύδη. και μετά ο ί5ιος μας ο εαυτός μέ&α από όλες

τις αιβ&ήβεις μας, προ&πασούμε να βας 5ώβουμε τη ουνατότητα να βγείτε βτπ ψύδη,

va μάοΈτε να χρηδίμοποιείτε τις <aL6âri6&Lç εας και. μέεα από οραδτηριότητες.
va αποκτήσετε γνώοεις, να προβληματίοτείτε. va προτείνετε.
a

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μ Λίμνη «ai το Ποτάμι τ η ς

Β

επιλέχθηκε γιατί n λίμνη Κερκίνη

και ο ποταμός Στρυμόνας είναι ένα οικο6ύ«ημα μεγάλης &ημα&ίας για την περιοχή μας.
H λίμνη Κερκίνη είναι ένας υγροβιότοπος 5ιεσνούς 6ημα6Ϊας που ττροδτατεύεται
με τη 6υν&ήκη «Ραμβάρ».
Ελπίζουμε λοιπόν πως:
η γνωριμία και η άμε6η επαψή βας με το οικοδύ&τημή «Κερκίνης - Στρυμόνα",
η αναγνώριβη της 5ομής του υγροβιότοπου,
η ανάπτυξη προβληματισμών 6χετικών με τις αν5ρώττινες π α ρ έ μ β ε ι ς , την εκμετάλλευ6η
του αλιευτικού πλούτου και την τουριβτικπ ανάπτυξη της περιοχής,
&α βυμβάλλουν όχι μόνο 6τη γνώδη αλλά και 6την ευαι&^ητοτΓοίη&ή &4ς και &την υίο§έτη6η
μιας περιβαλλοντικής 6τά&ης ζυής.

Καλώς ήρ§ατε λοιπόν &το Κέντρο μας ...

Λ

Χαιρόμαδτε που για λίγες μέρες δα μοιραστούμε τη χαρά

i δουλέψουμε.

Α 5idûKsSάδουμε.
Η "Παραγωγική ομάία του ΚΤ1Ε Τίοροί
Κω6τούλα Τάτεη
Στράτος Κεχαγιόγλου
Τά&ος Τίαπα^ραμίίης
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Η διαδρομή nou ακολουθούμε.
Ι Τα πεδία των δραστηριοτήτων.

Λ

Ι ατομική δραστηριότητα)
Διάλεξε ένα χώρο που σου αρέσει, ένα άνετο σημείο για να καθίαεις και άφησε τ
εαυτό οου να παρατηρήσει τα χώρο γύρω σου. Απάντησε στις ερωτήσεις:
ι Δώσε ένα όνομα ο

ι Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που παρατηρείς..,

ι Περιέγραψε τα συναισθήματα που σου δημιαυργείο χώρος σου...

ι Νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις το όνομα που έδωσες στην αρχή στο χώρα σου;
Δν ναι, ποιο θα έδινες τώρα;

WfWB
Χωρίζεστε σε ζεύγη. Ο ένας οπό σος, δένει το μάτια ταυ με μια κορδέλα. Ο άλλος
που βλέπει, αναλαμβάνει να σας οδηγήσει με απόλυτη ασφάλεια σε ένα σημείο που του
αρέσει, φροντίζοντας να μην υπάρχουν άλλα άτομα κοντά.
Κάθεστε κάτω και μένετε για λίγα λεπτά σε απόλυτη σιωπή.
Στη συνέχεια, αυτός που έχει δεμένα το μάτια αρχίζει να λέει στον άλλο τον κάθε
ήχο που ακούει προσδιορίζοντας και ονομάζοντας τον αν τον γνωρίζει, διαφορετικό
δίνει κάποια χαρακτηριστικά ταυ Ι π.χ. μοιάζει σαν

).

Ο συνοδός βάζει ένα σημάδι στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζοντας έτσι τη θέση
που βρίσκονται. Μένει συνέχεια σιωπηλός και απλά σημειώνει ή σκιτσάρει ό,τι του λέει
ο άλλος.
Αυτό γίνεται για δέκα περίπου λεπτά.
Όταν τελειώσει η δραστηριότητα, συγκεντρωνόμαστε όλες οι ομάδες και συζητού
με τις εμπειρίες μας.
Καταγραφή ή σκιταάριαμα ήχων.

wmmmmmmm
• Σε ποιο σημείο του κύκλου του νερού στη φύση βρίσκεστε;
•
1,
6.

Κουβεντιάστε, προβληματιστείτε και αντικαταστήστε τους αριθμούς στην εικόνα με
τις κατάλληλες λέξεις.
2.
3.
Α.
5
7.

8.

9.

10.

• Τι Θα συμβεί στον τόπο που βρίσκεστε, εόν δεν βρέξει για παράδειγμα 5 χρόνια;
Συζητήστε και καταγράψετε τις απόψεις σας.
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Ιθερμοκρασια, νιτρικά, pH
Δ. Θερμοκρασία
Î. Τοποθεσία μέτρησης
Ημερομηνία
Ώραμέτρησης
Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου
2. ΤοποΘεσία μέτρησης
Ημερομηνία
Ώραμέτρησης
Θερμοκρασία σε βαΘμοΰς Κελσίου
3. ΤοποΘεσία μέτρησης
Η μερ ο μηνία
Ώραμέτρησης
Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου
Β. Νιτρικά
Τοπαθεοία μέτρησης
Ημερομηνία
Ώραμέτρησης
Νιτρικά
Γ. Τιμή pH
ΤοποΘεσία μέτρησης
Ημερομηνία
Ώρα μέτρησης
Τιμή pH
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Υλικά: Θερμόμετρο.
• Κρατήστε το θερμόμετρα για ένο λεπτό περίπου μέσα στο νερό Ισε βάθος
όσο ο αγκώνας σας] και καταγράψτε τη θερμοκρασία στον πίνακα μετρή
σεων.
Επαναλάβετε τη μέτρηση σε ένα άλλο σημείο μακρύτερα και καταγράψτε τη
θερμοκρασία και πάλι. Κάνετε συνολικά τρεις μετρήσεις.
• Η Θερμοκρασία του νερού είναι σημαντική για την επιβίωση των οργανιαμών.
Η μεταβολή της έχει ποικίλα οηοτελέαματα στους οργανισμούς και στη χη
μεία του νερού. Όταν αυξάνει η Θερμοκρασία του νερού, μπορεί να εμφανι
στεί έλλειψη οξυγόνου διότι η ικανότητα του νερού να διαλύει το ατμοσφαι
ρικό οξυγόνο ελαττώνεται με την αύξηση της Θερμοκρασίας. Η ανάπτυξη
βακτηρίων, φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού εξαρτάται επίσης από την αύξηση
της θερμοκρασίας του νερού.
Η ούξηοη της Θερμοκρασίας του νερού κάνει πιο ευπαθείς τους οργανισμούς
σε ασθένειες και σε επιδέσεις παρασίτων.
Οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της Θερμοκρασίας ταυ νε
ρού ρίχνοντας ζεστά νερό, κόβοντας Θάμνους και δέντρα που σκιάζουν το

• Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για τα γλυκό νερά δεν πρέπει νο ξεπερνά
τους 25 βαθμούς Κελσίου.
• Στηριζόμενοι στις μετρήσεις οας, κουβεντιάστε τα αποτελέσματα και κατα
γράψτε τις παρατηρήσεις σας.

Δραστηριότητα 5Γ

Χρησιμοποιώντας το βαλιτσάκι των χημικών ακολουθήστε τ
νονται στον παρακάτω πίνακα και κάνετε τις μετρήσεις.
Στον πίνακα μετρήσεων τις καταγράφετε.
ΜΕΤΡΗΣΗ THE ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ι Ε ΝΙΤΡΙΚΑ (NO,)
Ι. ΓΕμίοτΕ το δοκιμοοτικο φια'.ιΐιο μι -.• ;•.•>:.:· \ 0 μι ôeifjû -epp. μειρι τηνεγκαππ.
:
1. ΠρροβέσΐΕ Suo κοντές (ouiaAiti. en: -c ο-.- 5ρι;-πριο ' i^sca ι ·ο π.-.-κ .·π-τ.: jêxpi να διαλυθεί.
3. ΠροσΒεατε μια κοφτή κουταλιά από το ονπ&ροστΓ-ριο 2 -Η.; :ι •• Ρ.Ρ·:·.-•?'-: ,-ρ ε .Ρ λεπτό" περίπου.
·). Τοποθετποτε το pisj'üü ::-ο j_v.:: - . j . ί ν Μ «Ρ ί·:·-: Ρί "Ρ ιΡό.Ρ Ρ,-::-ΪΡΙΪ£. j PpiE'up; (ό'ω δείχνει τη
Γτεριεκτιιότίΐτα του ιτερρύ οΕ NO,, [mg/11
Παράδειγμα α οριθμος ΙΟαημοίνει ότι ιιπφχοι,ν 10 χιλιοστά ΤΡΙΙ γραμμαρίου NO, σε κάθε λίτρρ νερού.
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Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή νιτρικών ΙΝ03Ι για το γλυκά νερά είναι SO mg/l
Με την υπερλίπανση ίων καλλιεργειών, ρυπαίνονται τα υπόγεια νερά. Τα νι
τρικά σε υψηλές συγκεντρώσεις και αν υπερβούν τα SO mg/[ στο πόσιμο
νερό, γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το όριο επικινδυνότητας των νι
τρικών. σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι 3,65 mg νιτρικών
ανά κιλό βάρους την ημέρα. Η μέση ημερήσια λήψη νιτρικών μέσω της δια
τροφής ανέρχεται σε περίπου 130 mg από τα οποία το μισό προέρχεται
αποκλειστικά από τις φυτικές τροφές
Θεωρούνται ότι παίρνουν μέρος στο σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών που
προσβάλλουν το πεπτικό σύστημα.
Συζητήστε για το ηώς διασπείρονται τα νιτρικό στη φύση, ποιος είναι ο κύ
κλος του αζώτου στη φύση και ποιο η σημασία του. ποια η σημασία της λί
πανσης των καλλιεργειών και ποιες οι ανεπιΘύμητες επιπτώσεις στη φύση
και στον άνθρωπο.

Δραστηριότητα 6"

Χρησιμοποιώντας το βαλιτσάκι των χημικών ακολουθήστε τις οδηγίες που δί
νονται στον παρακάτω πίνακα και κάνετε τις μετρήσεις.
Στον πίνακα μετρήσεων τις καταγράφετε.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΠΕ-ΧΑ|
! 'ερίρτε τ ρ Si:< IJJCM-.C" ^ P . V P Î ,.., •-. f ;..; £ :;• ρ- ..,; /••'._p .e.i'Oj .::...:.

t-yttiiri

? Τρρρϋέοτε 5 •:· : •.•:••:=.·, •;••: ": ;;. :".::---.-•; : - : - "(•:•; <; : · : • -•:• •:

'Ήποππ'
παπα
Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων για τα γλυκά νερά pH: 6.5-8.5
Το pH είναι δείκτης της περιεκτικότητας του νερού σε οξέα. Η κλίμακα του
ph έχει εύρος ως το 14 και το 7 είναι το ουδέτερο σημείο. Αυτό σημαίνει
πως διάλυμα με pH 7 είναι ουδέτερο. Οσο κατεβαίνουμε από το 7 προς το 1,
το διάλυμα είναι οξύτερο και όοα οναβαίνουμε προς το 14 το διάλυμα γίνεται
βασικό (αλκαλικό!.
Το pH των φυσικών νερών έχει ιδιαίτερη σημασία γιο τους ζωντανούς οργα
νισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν μικρή αντοχή στις μεταβολές του. Το pH
μπορεί να υποστεί μεταβολές απά την όξινη βροχή, από τα πετρώματα που
κυριαρχούν στην περιοχή και απά τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στηριζόμενοι στις μετρήσεις σας. συζητήστε κοι καταγράψτε τις παρατηρή
σεις σας.

lUllf'^
• Με τα κιάλια παρατηρούμε το πουλιά και συμβουλευόμενοι τα φύλλα αναγνώ
ρισης συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΙΟΧΗ: ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ.

Ονομα
πουλιού

Τοποθεσία
που το είδατε

Περιγραφή
πουλιού
π.» μέ,ίβος θύματος,

Συμπεριφορά

Αλλες
παρατηρήσεις

Φύλλο Αναγνώρισης 1

Λ
Δργυροπελεκάνος

\

Mm

Φύλλο Αναγνώρισης 2

Πορφυροτσικνιάς

Φύλλο Αναγνώρισης 3

Πρααινοκέφαλη πάπια

Σκουφοβουτηχτάρι

Πριν ξεκινήσετε προσδιορίστε το μήκ

j πλάτος της περιοχής που θα ερευ-

Συμπληρώστε ταν πίνακα.
ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πλαστικά
1 —

• Συζητποτε γιο τα σκουπίδια που ουνοντήοατε και για ό,τι σας έκονε εντύπωση
• Επηρεάζουν το οικοσύστημα;
• Συζητήστε για το ποιο είναι ανακυκλώσιμα, ποια όχι. ποια είναι επικίνδυνα ή όχι. •
οι ποσότητες είναι μεγάλες, πού οφείλεται αυτό;
• Μπορείτε να αναλάβετε 6ράαη για τη βελτίωση της κατάστασης;
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.

Δραστηριότητα 9"
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Παρατηρήστε προσεχτικά το χώρο γύρω οας, ουζητήοτε και ουμηληρώστε
τον πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟ
ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σ Τ Ο
ΦΥΣΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

mmmrmmm&m.
Η ζωή στο νερό είναι δυνατή ρ ε συγκεκριμένη ποιότητα νερού. 0 · οργανισμοί έχουν
διαφορετικές απαιτήσεις και έτσι, προτιμούν συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας νερού. Για το λόγο αυτό
πολλοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί δείκτες της ποιότητος του νερού. Οι
οργανισμοί αυτοί eivei το βενθικΰ μικροασπόνδυλα και χρησιμοποιούνται δ ι ό τ ι
1.

2

Είνοιοργανιομοίποιι έχουν σχέση με το βυθό, μετακινούνται λίγο και δεν μεταφέρονται παθητικά
όπως το πλαγκτόν. Επόμενο; δέχονται και αντιδρούν στις συνθήκες του χώρου που ζουν αλλά
και σε ρύπους που προέρχονται από απομακρυσμένες πηγές ρύπανσης. Το γεγονόςαυτΰ τα
κάνει μοναδικό.
-Η β.ορυϊ3ερΓ ιω·. κοινωνιών τ ο υ ; .,πς
:.:...•:),)-.' .
Ο'Λ-ι-.ές ;:•:. .-χο,,ν ou,.h-.' ιτ"ο
οικοούοτημα κοι αυτό 6ιότι οι βιοκοινωνίες τους απαρτίζονται από Πολλί είδη τα οποία ΰλλα
λιγότερο κοι άλλα πεοισσότερο είναι ευαίσθητα στους ρύπους και κυρίως στη μείωση του
διαλυμένου οξυγόνου που προκαλούν αυτοί.

Για να είμαστε σίγουροι ότι η εξαφάνιση οριαμένον κΒών οπό ουτα οφβίϊβται στη ρύπανση, θα
πρέπει να γνωρίζουμε κάποιο χαρακτηριστικά για το βιολογικό τους κύκλο και τις προτιμτϊοειςτους.
Οι νύμφες των Pie copiera εντόμων ιοί Εεωμοϋνιο 2 ι ό ':, " α οι,οίπαη'α μ κροαοπόνΟυλα στη
τ
P'urcvD). ε'ί-.-.ρ ο "νώτα n a , ίξοι.ρα-.'ζον-αι Λυτές ζουν και αγαπούν Γ-εκιΜα υποστρώματος
κοι
χαμηλές θερμοκρασίες.
Αρα περιμένουμε να τα βρούμε στις πηγές και στο πάνω τμιϊματα ενός ποτάμιου οικοσυστή
ματος και όχι κατό το τέλος τ α υ καλοκ;: D O L <UI I Ü φοινόπορο γιατί τότε επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες στο νερά. Κοτά τους μόνες αυτούς, έχει ••'·•=.•• ι58τ| Γ] Εκκόλαψη και τα έντομα αυτά πετούν
στον σέρο ως ενήλικα. Αρα αν τα συναντήσουμε σε μεγάλο αριθμό, τ ό τ ε τα νερά είναι εξαιρετικής
ποιότητας.
Οι προνύμφες των Trichoplera εντάμων, τάσο α υ τ έ ς με θήκες όσο και α υ τ έ ς χωοίς θήκες,
αγαπούν ποικιλία ..ιιΐϋΐιιμώμίίΐϋ-, «:: ο ν ixt-,.ν;: :•: μ^νΟλ-; yor "Κ, ιιεριμκνουμε λιιιιιόν vu Ι Κ, ßpci'u.h: ο 11;
ονάντι ενός ποταμού. Αρα αν τα συναντήσουμε σε μεγάλο αριθμό, τ ό τ ε m νερό είναι --ί,πιρπτ-.ής
ποιότητας.
Ο ι π ρ ο ν ϋ μ ο ε ς ι ω ν Δ ι - ι έ ρ ω . ε ν ι ό . ι ω ν PUP είναι ουσιαστικά οι μύγες, τα κουνούπια και οι σκνίπεςΙ
και ειδικό αυτές της οικογένειας Chiranomidae θεωρούνται από τα πλέον ανθεκτικό μικρό ασπόνδυλα
στη ρύπανση. Επομένως μπορούμε να το βρούμε στα πολύ καθαρό νερά αλλά ποτέ σε μεγάλους
αριθμούς. Οταν όμως υπάρχουν ο ε μεγάλους αριθμούς, τότε τα νερά είναι κακής ή πολύ κακής
ποιότητας.
Τα ολιγΰχοιτσ Oigoctiaeial, είναι τα σκΌΐ,ίπκια του γλρκού •.•t.paû Οταν ί ν α ς σταθμός είναι
ρυποσμένος, δηλαδή νερό με κακή ή πολύ κακή ποιότητα, τ ό τ ε aura βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς.
Σε ρυποομένους σταθμούς αναμένεται να βρεθούν γαοτερΰποόα (σαλιγκάρια) με επίπωμα Ιμια
τόπο που φ ρ ά ζ ε ι το άνοιγμα του κελύφους τους).
Αυτό, ενώ αναπνέουν με βράγχιο, όταν το νερό είναι ρυπααμένο τ ό τ ε κλείνουν το άνοιγμα του
κελύφους τους με το επίπωμα κι απομονώνονται a r ô τις δυσμενείς συνθήκες.
Μπορούμε όμως να βρούμε και σαλιγκάρια χωρίς επίπωμα σε ρυπασμένσυς σταθμούς. Αυτά
αναπνέουν με πνεύμονα αλλά επειδή κολλούν πΰνω στα υδρΰφυτα, δεν εξαρτώνται άμεσα από το
υδρόβιο περιβάλλον.

Ol ΠΙΟ ΚΟΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ
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Γίνεται η, συλλογή των οργανισμών με απόχτ, και τοποθετούνται αυτοί, μέσο σε ένο δοχείο. Η
συλλογή τους γίνεται ε ί τ ε από έναν εκπαιδευτικό του Κ.Π.Ε ε ί τ ε από εσάς με την επιτήρηση και βοήθεια
των συνοδών, τον κοτΰλληλο εξοπλισμό και σύμφωνο με τις οδηγίες που θο σας δοθούν.
Γεμίζετε τις παγοθήκες με καθαρό νερό Με πινέλα και μεγάλη προσοχή, ταξινομείτε στις
ιαγαθήκες Γαυς οργανίομαΰς και καταγράφετε τον πληθυσμό τους. Μ ε την κλείδα αναγνώρισης,
προσδιορίζετε τους οργανισμούς και την ι ιοιΰ κ: ι u ι ων νερών.

Οργανισμοί που υποδηλώνουν
το Βαθμό της ρύπανσης
Καααρό νερό

Αρκετά καθαρό νερό

Μερική ρύπανση

Ρυπασμένο νερό

<^

νερόψυλλος

σκουλήκι

ηρονύμφη

της

λάσπης

ερίαΐαλίδας
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Δραστηριότητα 1"
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Η κάθε ομόδα επεξεργάζεται τις δραστηριότητες που έγιναν στο πεδίο, λαμβάνο
ντας υπόψη τις μετρήσεις και όσα στοιχεία δίνονται στο τετράδιο καθώς και όσα συζητήΘηκαν στην αρχή του προγράμματος κατΰ τη θεωρητική προσέγγιση αυτού. Ετοι
μάζει μια αναφορά ώστε να τα παρουσιάσει στις άλλες ομάδες.
Η παρουσίαση μπορεί να είναι μια απλή ανάγνωση, μπορεί όμως να είναι και με μορ
φή Θεατρικού, μιας ιστορίας ή όπως αλλιώς αποφασίσει η ομάδα.

Δραστηριότητα 2"

ι Κατασκευάστε τη δικιά οας αφίσα συζητώντας:
y

το Θέμα που θα έχει

ν"' σε ποιους θα απευθύνεστε
•^ το μήνυμα που θέλετε νο στείλετε μέσα απ' αυτό
f

αν δα περιέχει κείμενο π μόνο εικόνες

>/" τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε

Δραστηριότητα 3"
Α. Διαβάστε προσεκτικά το ζήτημα που ακολουθεί.
«Βρέχει δυνατά. Σε ένα αυτοκίνητο πον μετα^έρη ζιζανιοκτόνο βρίσκονται boo
άτομ«. ïixn'Tiwi'vijm νττοιτίτ.'τιίοΜ y.m yyvmji.i.', fwinrviiifW; /.mi« L"i^((i-iO)£TOVOt' Οι
Fvayi-iodqi καντιϊ οι έναν νγροβιόπιπο. Οι ΐ'.τι/iiirc: orv έ.τιιΟαν τίποτε.

Η βροχή σταμάη/σε και μετά Ο,ΎΟ πέντε ώρες κιιτάι/αιαν να ιυσμακρόνσνν το
αυτοκίνητο».
Δύο ομάδες επεξεργάζονται το παραπάνω ζήτημο αξιολογώντας ταυτόχρονα ποια
από τα στοιχεία είναι σημαντικό και ποια όχι. Η μια ομάδα βρίσκει επιχειρήματα ώστε
να υποστηρίξει την άποψη ότι δεν έχει καμιά σημασία ούτε επίπτωση για το περιβάλ
λον το παραπάνω συμβάν. Η άλλη ομάδα βρίσκει επιχειρήματα ώστε να υποστηρίξει
την άποψη ότι το ατύχημα Θα έχει επιπτώσεις στον υγροβιότοπο.
Αντιπρόσωποι από την κάθε ομόδα θα επιχειρηματολογήσουν υποστηρίζοντας τις
απόψεις τους κατά την διάρκεια της παρουσίασης, αφού στην αρχή θα γίνει μια μικρή
παρουσίαση των δέσεων της ομάδας.

Β. Διαβάστε προσεκτικά το ζήτημα που ακολουθεί.
«Μια εταιρία ιιγοι,άζΐΊ Ο/Μ τα χωοέκμα .TOT jlaiirsi'VTai γύρω από έναν νγοοβωτοποκαιχτίζει tva μεγάλο ξενοόοχείο. ΊΊι ξιναοοχειο ήιαίέτιι ι çum ρική πισίνα,
γήπεδο γκολφ, κπαίθριο μπιί^, καραβάκι για βο'λτα μέσα στη λίμνη, κανό και πολλές
άλλες εγκαταστάηει: για να προοελκνοει non το drvurov περισσότερο κόσμο».

Δύο ομάδες επεξεργάζονται το παραπάνω ζήτημα αξιολογώντας ταυτόχρονα ποια
απά τα στοιχεία είναι σημαντικά και ποια όχι. Η μια ομάδα βρίσκει επιχειρήματα ώστε να
υποστηρίξει την άποψη άτι δεν έχει καμιά σημασία ούτε επίπτωση για το περιβάλλον η
παρουσία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος αλλά αντίθετα συμβάλλει στην ανάπτυξη
της περιοχής. Η άλλη ομάδα βρίσκει επιχειρήματα ώστε να υποστηρίξει την άποψη ότι
το ξενοδοχείο με όλα όσα προσφέρει. Sa έχει επιπτώσεις στον υγροβιότοπο.
Αντιπρόσωποι από την κάθε ομάδα Θα επιχειρηματολογήσουν υποστηρίζοντας τις
απόψεις τους κατΰ την διάρκεια της παρουσίασης, αφού στην αρχή θα γίνει μια μικρό
ηαρουσίαση των θέσεων της ομάδας.

•

Πρόγραμμα Globe - Αλέξανδρος, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, ΥΠ.Ε.Π.Θ, ΕΟνικά και Καποδιαι ριακό Παν/μιο Αθηνών

•

Οικολογικά σχολείο, εκπ/κσ υλικό για το Διεθνές Πρόγραμμα Π.Ε. "Eco-School"

•

»Το ποτάμι», Εθνικό Δίκτυο Π.Ε., Κολαϊτζίδης Δ. - Ουζούνης Κ.

•

Βιολογικός δείκτης, Μορία Λαζαρίδου. καθηγήτρια Α.Π.Θ.-Τομέας Ζωολογίας,
Τμήμα Βιολογίας.

•

Φύλλα αναγνώρισης πουλιών: φωτο ΝαζηρΓΟη Θεόδωρου, Δασολόγου 8. Περι
βαλλοντολόγου

•

Εθνικό Δίκτυο «Ήχος και Φύαηυ Κ.Π.Ε. Ποροΐων, Κεχαγιΰγλου Στράτος, Τάταη
Κωστούλα.

•

Φωτογραφίες: Κεχαγιόγλου Στράτος, Παπαβραμίδης Τάσος

