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H Λιμνοθάλασσα κινδυνεύει  



Σκοπός του Προγράμματος 

Η  διάπλαση περιβαλλοντικών 
υπεύθυνων , ενεργών  πολιτών 
και η διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης 
και οικολογικής σκέψης στους 
μαθητές , που θα οδηγήσουν  
την κοινωνία στα βήματα της 
αειφόρου ανάπτυξης  



Στόχοι του Προγράμματος 

• Να κατανοήσουν την αξία  της θάλασσας και να αναζητήσουν τρόπους για 
την προστασία της 

• Να κατανοήσουν τις έννοιες του παράκτιου περιβάλλοντος, θαλάσσιου 
και χερσαίου, ως οικοσυστήματος και να αντιληφθούν τη δομή και τη 
λειτουργία του 

• Να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη φύση και να κινητοποιηθούν για την 
προστασία του περιβάλλοντος 

• Να αναπτύξουν την κριτική ,δημιουργική σκέψη και περιβαλλοντική 
δράση 

• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
• Να ανοίξει το Σχολείο στην κοινωνία και να το συνδέσει με σύγχρονα 

περιβαλλοντικά και τοπικά  προβλήματα 
• Να κατανοήσουν τους κινδύνους που απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα 

, καθώς να αναζητήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της ρύπανσης 
•  Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των κινδύνων που απειλούν το 

παράκτιο οικοσύστημα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης και 
να ενδιαφερθούν ώστε να αναλάβουν δράση για τη προστασία του 
 



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
• Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας- Project-

ανοικτή διαδικασία μάθησης που συμμετέχουν 
εξίσου εκπαιδευτικοί και μαθητές μαζί 

• Καταιγισμός Ιδεών - Διερευνητική προσέγγιση-
έρευνα-συλλογή-ανακάλυψη  

• Μελέτη και έρευνα πεδίου-Βιωματική μάθηση  
• Διαθεματική αντιμετώπιση του θέματος 
• Διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων με τρόπο 

μαθητοκεντρικό 
• Παιχνίδι ρόλων - Αντιπαράθεση απόψεων (debate) 
• Συνέντευξη με υποβολή ερωτήσεων στους κατοίκους 

της περιοχής 



Διαθεματική προσέγγιση 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ  ΦΟΡΕΙΣ 

 

• Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
• Σύλλογο Διδασκόντων και Διευθυντή 
• ΚΠΕ Αργυρούπολης  
• Εθνικό Θεματικό Δίκτυο : «Η Θάλασσα» 
• ΚΠΕ Μεσολογγίου 
• Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
• Δήμος Μεσολογγίου 
• Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Αιτ/νίας 

 



Μέλος- Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.- 
«Θάλασσα»- ΚΠΕ Αργυρούπολης  



Η μεγαλύτερη Λιμνοθάλασσα της Ελλάδος  

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 



Natura 2000 
•Λόγω της σπουδαιότητάς 
της προστατεύεται από τη 
διεθνή σύμβαση Ramsar 
και το Δίκτυο Natura 2000 

• Τμήματα του υγροτόπου 
έχουν χαρακτηριστεί 
«Διατηρητέα μνημεία της 
Φύσης» 

•Επίσης άλλα τμήματα 
έχουν χαρακτηριστεί 
«καταφύγια θηραμάτων» 

 
 



• Aποτελεί ένα ξέβαθο της θάλασσας από τις 
προσχώσεις του Αχελώου.  
•Πρόκειται για παραθαλάσσια λίμνη, προ του 
Μεσολογγίου, με θαλάσσιο νερό που εκτείνεται από 
την Άκρα Μπαμπακούλα, δίπλα από τις εκβολές 
του Ευήνου, μέχρι τους πρόποδες του όρους Κατσιλάρη 
προς το Ιόνιο Πέλαγος, και σε βάθος μέχρι του 
ιχθυοτροφείου Παλιοποταμος. 
• Χωρίζεται από την ανοικτή θάλασσα του Πατραϊκού 
Κόλπου από ένα παράκτιο διάζωμα, ύψους μέχρι 80 
εκατοστά από τη μέση στάθμη της θάλασσας, που 
δημιούργησαν οι προσχώσεις των ποταμών Ευήνου και 
Αχελώου. 
• Έχει μέγιστο μήκος περίπου 27.300 μέτρα και μέγιστο 
πλάτος 14.800 μέτρα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82


Προβλήματα της Λιμνοθάλασσας 
 
Καταπατήσεις για οικιστική χρήση 
Γεωργικές επεκτάσεις 
Απόρριψη υγρών αποβλήτων 
Οικιακά απορρίμματα 
Υπεράντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
Η καταστροφή της φυσικής βλάστησης 
Φυτοφάρμακα 
Λιπάσματα 
 

 
 



Τύποι  Ρύπανσης  
 

Η ρύπανση μπορεί να διακριθεί σε φυσική και ανθρωπογενή. Μορφές φυσικής 
ρύπανσης είναι αυτές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα (τις λεγόμενες 
‘φυσικές καταστροφές’) όπως οι εκρήξεις ηφαιστείων, που ελευθερώνουν μεγάλες 
ποσότητες αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα και επιβαρύνουν με διάφορες τοξικές 
ουσίες εκτεταμένες περιοχές. Ανθρωπογενής λέγεται η ρύπανση που προκαλείται από 
τον άνθρωπο. 
 

•Αστική ρύπανση, που προκαλεί ο άνθρωπος με την παρουσία του, τις 

βιολογικές του λειτουργίες και συνδέεται με τα λύματα των πόλεων. 

•Βιομηχανική ρύπανση, που προκαλείται από τα βιομηχανικά απόβλητα, τις 

διακινήσεις και μεταφορές. 

•Αγροτική ρύπανση, που προέρχεται από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων 

και φυτοφαρμάκων. Συνδέεται άμεσα με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία  και 
έμμεσα με τις προηγούμενες μορφές ρύπανσης. 

•Ενεργειακή ρύπανση που συνδέεται με διάφορες ακτινοβολίες, δονήσεις, 

θερμοκρασίες, ραδιενέργεια κ.ά. 



Η ρύπανση του Νερού 

• Αστική Ρύπανση 
(αστικά λύματα, 
απορρίμματα κτλ ) 

• Βιομηχανική ρύπανση 
(βιομηχανικά απόβλητα 
) 

• Γεωργική ρύπανση 
(φυτοφάρμακα ,χημικά 
λιπάσματα κτλ ) 



Η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα 

• Προστατεύεται από τη 
Συνθήκη RAMSAR και 
αποτελεί περιβαλλοντικό 
πάρκο με μεγάλη 
οικολογική αξία 

• Από τους σπουδαιότερους 
βιότοπους της Ευρώπης 

• Ξεχωρίζουν οι γραφικές 
«πελάδες» , τα μικρά 
ξύλινα σπιτάκια πάνω σε 
πασσάλους, μέσα στο 
νερό. 



Το μεγαλύτερο βάθος της λιμνοθάλασσας 
φτάνει τα 5-6 μ., αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος της έχει βάθος που δεν ξεπερνάει το 
μισό μέτρο. 
 Κοντά στις ακτές το βάθος φτάνει το 0,1 
του μέτρου και γι' αυτό είναι πρόσφορος 
τόπος για αλυκές. 
 Περίφημο είναι το αβγοτάραχό της που 
βγαίνει από τον θηλυκό κέφαλο που 
λέγεται μπάφα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AE


Θαλασσινό - Αλμυρό Νερό -Αλυκές 

• Τόπος παραγωγής αλατιού 
• Όταν εξατμίζεται το 

θαλασσινό νερό με τον 
ήλιο και  τον αέρα 

• Αβαθείς δεξαμενές 
• Ιδανικά μέρη για 

συγκέντρωση 
αποδημητικών πουλιών 

• Συνήθως είναι 
προστατευόμενες περιοχές 



Αλυκές Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου 

•Η μεγαλύτερη Αλυκή της χώρας 
•Πηγή ομορφιάς και πλούτου 
•14,000 στρέμματα και το 60% της εγχώριας παραγωγής 
αλατιού 
•Η διείσδυση της θάλασσας και η κλιματολογικές 
συνθήκες προσφέρουν έναν πραγματικό θησαυρό 



Φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα 



                        Το Εθνικό Πάρκο 
 
 
•Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της 
Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου ο Πατραϊκός Κόλπος συναντά 
το Ιόνιο Πέλαγος και εκβάλλουν οι ποταμοί Εύηνος και 
Αχελώος. 
 

•Αποτελεί, έναν από τους πλουσιότερους υγρότοπους της 
Ευρώπης, τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. 
 

•Σε αυτή τη περιοχή εντάσσονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες 
και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και το νησιώτικο σύμπλεγμα των 
Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας που διακρίνονται για τη 
μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 
γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία. 
 



Προσφορά-Θαλασσινοί κίνδυνοι 













Η Βενετία της Ελλάδος-στο κέντρο της 
Λιμνοθάλασσας-το Αιτωλικό 



Επίσκεψη στο Αιτωλικό 

• Στον φορέα 
Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου 

• Ξενάγηση –
παρουσίαση από την 
κ. Μαλβίνα  Καρανίκα 

• Live παρατήρηση των 
πουλιών της 
Λιμνοθάλασσας 



Στο Αιτωλικό 

• Ιχθυοπανίδα 
• Ορνιθοπανίδα 
• Προβλήματα της 

Λιμνοθάλασσας 
• Ιστορία και 

Πολιτισμός του 
Μεσολογγίου 

• Προστατευόμενη 
περιοχή-Εθνικό 
Περιβαλλοντικό 
Πάρκο  



Αιτωλικό 



Αιτωλικό 



Στις Αλυκές Μεσολογγίου 

Τηγάνια Λιμνοθάλασσας Το αλάτι της Γης 



Στο αλάτι της Γης- Μεσολόγγι 



Στο Ιστορικό Μεσολόγγι- κήπος των 
Ηρώων 



Στην ακτή Μύτικα Αιτ/νίας 

• Μελέτη παράκτιου 
οικοσυστήματος 

• Καθαρισμός της ακτής 

• Καταγραφή της 
θαλάσσιας πανίδας 

• Συλλογή και καταγραφή 
του ρυπαντικού 
φορτίου των ακτών 



Καθαρίστε τη Μεσόγειο 



Ιόνιο  SOS 

Μύτικας Αιτ/νίας 
Μύτικας Αιτ/νίας 



Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
 

• Ανοικτή Εκδήλωση στο 
Σχολείο 

• 22 Μαρτίου  

• Καλεσμένη : Σώνια 
Λειβαδίτη 

• Ποιήματα , Τραγούδια , 
κολάζ, κείμενα ,διάλογοι, 
χορογραφίες από τους 
μαθητές  

• Προβολή στην τοπική 
κοινωνία -ΤV 

 



Ανοικτή Εκδήλωση 



Παγκόσμια Ημέρα Νερού 



Σχολείο Ανοικτό στην κοινωνία  



Οι Ομάδες παρουσιάζουν 



Οι Ομάδες παρουσιάζουν 



Παρουσίαση Προγράμματος 

 
• Στη Σχολική Κοινότητα 
• 5 Ιουνίου 2016- Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος 
• Ανάγνωση κειμένων από τους μαθητές 
• Παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας 
• Ποιήματα για τη θάλασσα κ΄ το περιβάλλον 
• Τραγούδια 
• Έκθεση Φωτογραφίας κ΄ Ζωγραφικής 
• Κατασκευές των μαθητών με χαρτόνια και μηνύματα  



Παρουσίαση-διάχυση  των 
αποτελεσμάτων στη Σχ. κοινότητα 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

• Με ερωτηματολόγιο στην αρχή και στο τέλος του 
Προγράμματος και ανατροφοδότηση 

• Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος ήταν 
αρκετά ικανοποιητικός 

• Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο έργο τους 
• Η συμμετοχή, ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των 

μαθητών ήταν σε υψηλό βαθμό 
• Είχε απήχηση σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και την 

τοπική κοινωνία του Αγρινίου 
• Η συνεργασία όλων ήταν άριστη 
• Διαμορφώθηκε κώδικας αξιών , στάσεων και συμπεριφορών 

των μαθητών, απέναντι στον εαυτό τους, την ομάδα , το 
περιβάλλον. 
 
 



Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 



N’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα 
Τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους 
Τα πουλιά, τα λουλούδια , τα σύννεφα 
Και πολύ ν’ αγαπάς τους ανθρώπους 

Σας ευχαριστώ 
  
Ηλίας  Κυρίος 
 
ΠΕ11 - Υπ/ντής 
στο 12ο Δ.Σχ. 
Αγρινίου 

Το πέλαγος της Αιτωλίας  


