


1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ  
Οι δραστηριότητες  των 

ομάδων 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2013-2014  

με κεντρικό θέμα 
τη Λίμνη Βουλιαγμένης 



Μην αφήνεις τα προβλήματα να λιμνάζουν 
Έλα στην περιβαλλοντική ομάδα 

 μπας και ξελασπώσουμε 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2μμ 
 

Θα μελετήσουμε το λιμναίο οικοσύστημα 
(ειδικά της Λίμνης Βουλιαγμένης )
Μπορεί και να χαρούμε από κοντά 

 κάποια λίμνη της χώρας μας και όχι μόνο 



Συμμετείχαν: 103 μαθητές  

56 από τη Γ΄ τάξη(35 κορίτσια και 21αγόρια)  

και 

 47 από τη Β΄ τάξη(25 κορίτσια και 22αγόρια) 

Συμμετείχαν: 4 καθηγητές 

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07  

ΛΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΠΕ13 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ04 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 



Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και 
το θέμα μας έδωσαν τη δυνατότητα 
να δουλέψουμε σαν δύο ομάδες  

Με κοινούς στόχους: 
•Να κατανοήσουμε την έννοια του υγροτόπου, τα δομικά του στοιχεία και τις 
λειτουργίες του. 
• Να προσεγγίσουμε βιωματικά έναν υγρότοπο. 
• Να καλλιεργήσουμε το λόγο, τις γνώσεις και τη φαντασία μας από τη λογοτεχνία. 
•Να εξασκηθούμε στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση 
βιβλιογραφίας. 



«Σταλαγματιά , σταλαγματιά γεμίζει ...η λίμνη η πλατιά.  
Νερό-Λίμνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη».  

Στόχοι:  
•Να γνωρίσουμε  την αξία του νερού, τη συμβολή του στη δημιουργία και στην 
εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό 
πόρο. 
•Να προτείνουμε τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την προστασία του 
λιμναίου περιβάλλοντος. 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Υδρολογικός Κύκλος κατανομή του νερού στη γη και σημασία του στη φύση, την 
κοινωνία και τον άνθρωπο. Ύδρευση της Αθήνας. 
 Ρύπανση των υδάτων, υπερκατανάλωση του νερού. Οφέλη και επιπτώσεις από 
τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
Οικοσύστημα, υγρότοπος,  λεκάνη απορροής, φυσική εξέλιξη μιας λίμνης, 
βιοποικιλότητα, τροφικό πλέγμα, λειτουργίες υγροτόπων, αξίες, περιβαλλοντικά 
προβλήματα, βιολογικός καθαρισμός, μέτρα προστασίας, εθνικές – διεθνείς 
συμβάσεις προστασίας, βιώσιμη ανάπτυξη 
Λίμνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη φυσικές,  τεχνητές   και αποξηραμένες.  
Λαϊκές παραδόσεις που συνδέονται με το νερό και τις λίμνες - Λίμνη και 
ιστορικές αναφορές 



«Λίμνη Βουλιαγμένης  
 Ιαματικά λουτρά στην Ελλάδα και την Ευρώπη» 

Στόχοι: 
•Να γνωρίσουμε την αξία των ιαματικών λουτρών, την ιστορία τους, τη σχέση 
τους με τη μυθολογία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό κάθε τόπου. 
•Να προτείνουμε τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την προστασία 
των ιαματικών πηγών. 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Ιστορία των ιαματικών λουτρών- Λουτροθεραπεία στη Ρώμη και το Βυζάντιο-
Λαογραφικές παραδόσεις 
Ιαματικοί φυσικοί πόροι- Γεωγραφική κατανομή των Ιαματικών πηγών στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη 
Θεραπευτικός μηχανισμός δράσης των ιαματικών νερών 
Αειφορία των θερμαλιστικών συστημάτων 
Η λίμνη Βουλιαγμένης (Ιστορία, Γεωλογία, Αειφορία, Ρόλος στην τοπική 
κοινωνία.) 



Πρώτη εξόρμηση  
στο ΚΠΕ Αργυρούπολης 



Θα θέλαμε να 
έχουμε συχνότερα 
τέτοιες εμπειρίες 

Μελέτη 
πεδίου 

στην 
παραλία 
Αλίμου 



Ετοιμάσαμε και 
παρουσιάσαμε 
εργασίες για λίμνες 
στην Ελλάδα 

Λίμνη Ορεστιάδα 



Ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε εργασίες για λίμνες στην 
Ελλάδα και όχι μόνο 



Γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα 
φτιάχνοντας ημερολόγιο του 2014 







Φτιάχνοντας γλυκά  



... και λέγοντας τα κάλαντα  

“Θέλουμε οι λίμνες μας να ‘ναι καθαρές,  
να μην έχουν λύματα, χίλιες δυο βρωμιές, 

θέλουμε οι υγρότοποι να δίνουνε χαρά, 
στα ψαράκια, στα πουλιά, στα μικρά 

παιδιά” ...  
“ η λίμνη που αγαπώ είναι και λουτρό,  

η λίμνη Βουλιαγμένης, ιαματικό” 
 



Μελετήσαμε  το 
μυθιστόρημα της 
Πηνελόπης Δέλτα  



Τα Γιαννιτσά και η ομώνυμη λίμνη που υπήρξε κέντρο 
των Mακεδονομάχων, γνωστή και από το βιβλίο της 
Πηνελόπης Δέλτα «Στα μυστικά του Bάλτου». 
 Η αποξήρανση της λίμνης έγινε το 1937. 
 (φωτ.: υδατογραφία του Edward Lear, 1849). 



... η Λίμνη έβριθε από βδέλλες, και οι χωρικοί τις 
πουλούσαν στο εξωτερικό, προπάντων στην Αυστρία. Η 
βλάστηση της Λίμνης ήταν πλουσιότατη. Θάμνοι 
διάφοροι φούντωναν κατά τούφες πυκνές. 
Πλατύφυλλες νυμφαίες απλώνουνταν, φούντωναν 
άφθονες όπου ήταν ακίνητα τα νερά, μυστηριώδεις και 
σιωπηλές. Λαπατιές χοντρόφυλλες, παχιές, με μεγάλα 
απλωτά σκληρά φύλλα, πλάγι σε ραγάζια που 
ψιθύριζαν στο κάθε αεράκι, δυο μέτρα και 
περισσότερο πάνω από τα νερά. Και καλάμια! 
Καλάμια παντού, που πετάγουνταν ως τέσσερα μέτρα 
ψηλά, τοίχος πράσινος το καλοκαίρι, κίτρινος και 
ξερός το χειμώνα, σκεπάζοντας με το σφύριγμα και το 
μουρμούρισμά του κάθε ύποπτο ψίθυρο. 



Διαβάζοντας ... φιλοτεχνήσαμε .... 



Δουλέψαμε 

σε ομάδες 



Σχεδιάσαμε αφίσες 

για τη 
σημασία 

 του 
νερού 



Σχεδιάσαμε αφίσες για τις χρήσεις του νερού 



Μελετήσαμε τον 
υδρολογικό κύκλο 

Ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Τοποθετείστε τα στάδια στο σωστό συννεφάκι για να 

σχηματίσετε τον  κύκλο του νερού: 

 

Γράψτε δίπλα στις  παρακάτω λέξεις τον αριθμό που τους αντιστοιχεί από την εικόνα   

 

 

Αιώνια χιόνια ...    βροχή....      εξάτμιση....      θάλασσα...      λίμνη...            πηγή... 

                     ποτάμι...      σύννεφα...        υπόγεια νερά...        χιόνι... 

Δώστε ένα όνομα στην ομάδα σας (σχετικό με το νερό)και γράψτε τα ονόματά σας: 



Γράψαμε ιστορίες ... για το νερό 



Σχεδιάσαμε  αφίσες για την πορεία του νερού  

από τους 
ταμιευτήρες 
της ΕΥΔΑΠ  

στο σπίτι μας 
 



Συμπληρώσαμε χάρτη 
εννοιών για το νερό 



Γράψαμε άρθρα με τίτλο: νοιάζομαι για το νερό 

στο σπίτι, στο σχολείο, στην πόλη μου 



Μάθαμε για τα ιαματικά λουτρά στους αρχαίους χρόνους 

Ασκληπιός 

Ιπποκράτης 



Στη Ρωμαϊκή 
εποχή   

που έφτασαν στο 
αποκορύφωμά τους 



Στους Βυζαντινούς χρόνους  
 που υπέστησαν μια κάμψη  



Τα λουτρά 
των 

Μεθάνων 
το 1910 

και 
σήμερα 

Και στους 
νεώτερους 

χρόνους 



Μάθαμε πολλά για τις λίμνες 
παρακολουθώντας την παρουσίαση    

ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



Ως λίμνη νοείται ο υγροβιότοπος που
αποτελείται από μάζες νερού, γλυκού ή
αλμυρού, συγκεντρωμένες σε κοιλότητες της
επιφάνειας της γης, φαινομενικά στάσιμες και
χωρίς άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Τα
βάθη των λιμνών είναι σχετικά μικρά σε σχέση
με των Ωκεανών και των Θαλασσών.



Παίξαμε το παιχνίδι 



Το βρήκα 



Μάθαμε και για τη λίμνη Βουλιαγμένης 
την ιστορία της, τη γεωμορφολογία της π
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Η Λίμνη της Βουλιαγμένης είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά 
αξιοθέατα της Αθήνας. Πρόκειται για μια υφάλμυρη λίμνη της οποίας 
το βάθος ή η σύνδεση με την θάλασσα δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. 
 



Αλλά και τον έμβιο κόσμο της  
όπως ένα νέο για την επιστήμη είδος 
θαλάσσιας ανεμώνης, το Paranemonia 
vouliagmeniensis ενδημικό στη λίμνη  



Και τα δύο είδη διθύρων (Abra ovata και 
Cerastoderma glaucum) που  παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην οικολογική ισορροπία 
των νερών της, αφού σε ημερήσια βάση το 
κάθε άτομο μπορεί να φιλτράρει 1-3 λίτρα 
νερού, καθαρίζοντάς το από διάφορα 
μικρόβια και περίσσειες οργανικές ενώσεις.  



Στα νερά της λίμνης σχηματίζονται, 
επίσης, πυκνοί πληθυσμοί από το 
ψάρι του γένους Poecilia,  
μετατρέποντας τη λίμνη σε ένα 
τεράστιο ενυδρείο. Ελευθερωμένο 
στη φύση από τον άνθρωπο - είτε 
για ομορφιά είτε για να περιορίζει 
την ανάπτυξη των φυκιών με τα 
οποία τρέφεται – προσαρμόστηκε 
εύκολα στο ιδιαίτερο περιβάλλον 
της λίμνης.  



Επισκεφτήκαμε 
τη λίμνη 

Βουλιαγμένης 



...  και μιλήσαμε με τη γιατρό 
  για τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών της  



Το βρήκαμε κλειστό! Γιατί;;; 

Η τρίτη λίμνη 
που ήταν κατάλληλη 
για λασπόλουτρα  
Μπαζώθηκε!! Γιατί ;; 



Η τσιμεντοποίηση της ακτής της λίμνης, 
 οι προβολείς , τα τραπεζοκαθίσματα  

μας προβληματίζουν ..... 
Ένα μνημείο της φύσης  απείρου κάλλους θύμα των 

ιδιωτών και της καλοπέρασης των νεοελλήνων 



Αναρωτήθηκε όμως ποτέ κανείς 
 αν το περιβάλλον της λίμνης μπορεί 

να επιδέχεται τέτοια φόρτιση 
ανθρωπογενούς όχλησης; 

 Μήπως η διαχείριση της λίμνης 
χρειάζεται μια καλύτερη τύχη; 

Είναι απαραίτητο το φυσικό 
περιβάλλον 

 να αξιοποιείται με σεβασμό 



η μικρή λίμνη  
έχει διατηρήσει  

τη φυσική ομορφιά της 



Ταξιδέψαμε και στη συνονόματη... 
 λίμνη Βουλιαγμένης στην Περαχώρα 

Λουτρακίου 



Μετά από μια 
περιπετειώδη 

πεζοπορία 



Φτάσαμε στο 
σημείο που η 

λίμνη ενώνεται 
με τη θάλασσα 



Εντρυφήσαμε 
στις ιαματικές 
θεραπείες του 

Ασκληπιού     

στο Ασκληπιείο 
Επιδαύρου 



Αντιληφθήκαμε 
τη σημασία  

του.... 

«Νους 
υγιής εν 
σώματι 
υγιεί» 



στα ιαματικά λουτρά 

Φτάσαμε μέχρι την 
πηγή των Μεθάνων 



Οργανώσαμε debate: 

Αποξήρανση 
λιμνών 

Διατήρηση 
λιμνών 

VS 



Αφού μελετήσαμε τα υπέρ και τα κατά 
για κάθε περίπτωση  



οι ομάδες υποστήριξαν τις απόψεις 
τους δια των εκπροσώπων τους 

 



Ταξιδέψαμε στην κεντρική Ιταλία με 
βασικούς προορισμούς τη Ρώμη και τον 

Εθνικό Δρυμό του ABRUZZO. 
Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή η «τέχνη του 

νερού» έφτασε στο αποκορύφωμά της 
(λουτρά, υδραγωγεία) 

Ο Εθνικός Δρυμός του ABRUZZO 
αποτελεί διεθνές παράδειγμα ήπιας 

ανάπτυξης και οικοτουρισμού 



Πρώτος σταθμός της ομάδας μας 
τα ...... Σπα της Αρχαίας Ρώμης 

Οι Θέρμες του 

Καρακάλλα 

χτίστηκαν πριν 

από περίπου 

1800 χρόνια 

 και υπήρξαν 

 τα 

σπουδαιότερα 

δημόσια λουτρά 

της Αρχαίας 

Ρώμης 
 Παρακάλα να βρεθείς στου Καρακάλλα........ 



Το όνομα 

"Φοντάνα ντι 

Τρέβι" σημαίνει 

"κρήνη στους τρεις 

δρόμους". Το 

σιντριβάνι αυτό 

ήταν  το τέλος ενός 

αρχαίου ρωμαϊκού 

υδραγωγείου που 

υδροδοτούσε την 

αρχαία Ρώμη για 

τετρακόσια 

χρόνια.   

 

Δροσιστήκαμε στη "Φοντάνα ............"  



Ήπιαμε νερό στην κρήνη 



Την άλλη μέρα ... Πήραμε τα βουνά 
 ίσια για τον Εθνικό Δρυμό του Abruzzo 



Διαπιστώσαμε μια 
ήπια ανάπτυξη σε 
ελεγχόμενες ζώνες 



Το PARCO NAZIONALE D’ ABRUZZO 

Ήταν για μας  
μια 

συγκλονιστική 
εμπειρία 

 



Στο Πάρκο ..... 
 ο λύκος  
και τα ελαφάκια 

δέχονται  
τις φροντίδες  
των ειδικών  
για να μπορέσουν  
να ελευθερωθούν 
ξανά  
στην άγρια φύση 



Είδαμε κι άλλα πολλά ζώα 
αλλά περισσότερο αγαπήσαμε  



Τη μικρή 
ορφανή 

αρκουδίτσα  
Λωρέτα 

που μεγάλωσε 
με πολύ στοργή 
στο πάρκο και 
τώρα ...δεν θέλει 
να φύγει 



Pinus mugo mugo 

Fiori di Gentiana nivalis. 

Aster alpinus L. 

Cypripedium calceolus L. Lilium martagon  

Τα χαρακτηριστικά 
φυτά της περιοχής 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gentiana_nivalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Gentiana_nivalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Gentiana_nivalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Aster_alpinus
http://it.wikipedia.org/wiki/Aster_alpinus
http://it.wikipedia.org/wiki/Cypripedium_calceolus
http://it.wikipedia.org/wiki/Cypripedium_calceolus


Τραινάκι και μετά 
πεζοπορία στο βουνό  
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Ο καταρράκτης 





Η πορεία ... για το νερό 
συνεχίστηκε στη λίμνη Barrea   



Και ... κοιμηθήκαμε 
με τη  βοή ....  
του ποταμού Sangro 
στο Castel di Sangro 



Περιηγηθήκαμε στα 
ερείπια της Πομπηίας 
όπου ο ξεναγός μας 

επισήμανε το σύστημα 
ύδρευσης και 

αποχέτευσής της 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 
 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ 
«Λίμνη Βουλιαγμένης - Ιαματικά λουτρά στην Ελλάδα και την Ευρώπη»  και «Σταλαγματιά , σταλαγματιά γεμίζει ...η 
λίμνη η πλατιά. Νερό - Λίμνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη». 
  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ 
1. Επισκεφτήκατε  κάποιον  υγρότοπο (λίμνη, ιαματική πηγή, κρήνη); 
2. Τι εντυπώσεις σας άφησε και ποια συναισθήματα σας δημιούργησε; 
3. Νιώσατε να βελτιώνονται οι γνώσεις σας για την αξία του νερού στη ζωή του ανθρώπου; (στο σπίτι, στη γεωργία, 

στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών)  
4. Πιστεύετε ότι αναπτύχθηκαν καλύτερες σχέσεις μεταξύ σας αλλά και μεταξύ καθηγητών και μαθητών από τη 

συμμετοχή σας στην ομάδα; 
5. Αντιλαμβάνεσθε τη σχέση του μυθιστορήματος  της Πηνελόπης Δέλτα « Στα μυστικά του βάλτου» που διαβάσαμε 

με το θέμα μας; 
6. Πώς το περιβάλλον της Λίμνης των Γιαννιτσών επέδρασε στην εξέλιξη  του Μακεδονικού Αγώνα; 
7. Έγινε πηγή έμπνευσης  για σας το διάβασμα του μυθιστορήματος; (φτιάξατε ζωγραφιές ή σκίτσα εικόνων από το   

μυθιστόρημα;) 
8. Από τις δραστηριότητες των ομάδων: 

ανάγνωση κειμένου 
συγγραφή μιας ιστορίας (ιστορία μιας σταγόνας νερού) 
χρήση διαδραστικού πίνακα (παρουσίαση ppt) 
επίσκεψη στο ΚΠΕ Αργυρούπολης 
έκδοση ημερολογίου 
επίσκεψη στη λίμνη Βουλιαγμένης 
εκδρομή στα Μέθανα 
εκδρομή στην κεντρική Ιταλία 
ποιες σας άρεσαν; 
ποιες σας κούρασαν; 

9.     Ποιες παρατηρήσεις – προτάσεις θέλετε να κάνετε με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 
  
 



Απόψεις - κρίσεις των μαθητών μας 


