Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
για τις Προστατευόµενες Περιοχές
-το Παράδειγµα της Πάρνηθας-

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ο

1 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (οι Εθνικοί ∆ρυµοί)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:
Η Πάρνηθα είναι Εθνικός ∆ρυµός. Αντιστοίχισε τους αριθµούς που βλέπεις στο χάρτη
της χώρας µε τους άλλους Εθνικούς ∆ρυµούς, καθώς και τα Εθνικά Πάρκα που
γνωρίζεις.
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Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών
Εθνικός ∆ρυµός Βίκου – Αώου
Εθνικος ∆ρυµός Ολύµπου
Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου
Εθνικός ∆ρυµός Οίτης
Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού
Εθνικός ∆ρυµός Αίνου
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Εθνικό Πάρκο Σχοινιά
Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας
Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου
Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς
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•

Γνωρίζεις τις διάφορες κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών;

•

Γιατί πιστεύεις ότι έχουν δηµιουργηθεί τόσες προστατευόµενες περιοχές στην
Ελλάδα; Θεωρείς ότι είναι χρήσιµο;

•

Γιατί νοµίζεις ότι ανακηρύχθηκε η Πάρνηθα Εθνικός ∆ρυµός;

•

Μετά από τις Οδηγίες 79/409 και 92/43 της ΕΟΚ δηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών NATURA 2000. Πιστεύεις ότι µπορεί να
βοηθήσει στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων στη χώρα
µας και στην Ευρώπη γενικότερα;
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2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -πού βρίσκεται η Πάρνηθα;-

(ή ανάλογα η δική σας προστατευόµενη περιοχή;)

ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Το όρος Πάρνηθα βρίσκεται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλάδας.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε το βουνό στο χάρτη της χώρας.
Τώρα προσπαθήστε να κάνετε το ίδιο για τη δική σας περιοχή.

Σε ποιο νοµό ανήκει;

Με ποιους νοµούς συνορεύει;
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3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (και τώρα πάµε στο βουνό!)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Καλωσόρισες στην Πάρνηθα! Προσπάθησε να βρεις στον χάρτη του βουνού τη θέση σου
και σηµείωσε µε µολύβι τη διαδροµή που θα ακολουθήσεις σήµερα. Πάρε πυξίδα και
ακολούθησε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού σου, για να µάθεις να βρίσκεις τον
προσανατολισµό σου!
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4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (η βλάστηση)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Βλάστηση είναι η φυσιογνωµία της χλωρίδας σε µια περιοχή. ∆ηλαδή, ο τρόπος µε τον
οποίο τα φυτά φτιάχνουν τις δικές τους κοινωνίες. Μην ξεχνάς ότι και τα φυτά είναι
ζωντανοί οργανισµοί!

Κάθε οµάδα παίρνει ένα τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο που έφτιαξε στην τάξη (διαστάσεις 1µ
Χ 1µ) και το τοποθετεί στο έδαφος σε καθεµιά από τις εννιά διαφορετικές µονάδες
βλάστησης που θα συναντήσει. Κάνει καταµέτρηση των φυτών που παρατηρεί µέσα στο
πλαίσιο (ΠΡΟΣΟΧΗ! δεν ξεριζώνουµε τα φυτά) και προσέχει τις αβιοτικές συνθήκες
που καθορίζουν την περιοχή (ηλιοφάνεια, υγρασία, άνεµος, έδαφος, κλίση, υψόµετρο) και
συµπληρώνει τον αντίστοιχο πίνακα.

1. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

2. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου
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του

του

3. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

4. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

5. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

6. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

6

7. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

8. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

9. Τύπος βλάστησης

Αριθµός
φυτών

ειδών Περιγραφή
φυτών

Περιγραφή
βιότοπου

του

•

Ποιες διαφορές παρατήρησες στους τύπους βλάστησης που µελέτησες;

•

Ανάµεσα στους θάµνους φυτρώνουν περισσότερα είδη φυτών απ’ ότι µέσα στο
δάσος. Γιατί πιστεύεις ότι συµβαίνει αυτό;

• Κάτω από το πευκοδάσος φυτρώνουν ελάχιστα φυτά σε σύγκριση µε αυτά που
βγαίνουν κάτω από τα έλατα. Γιατί;
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5 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (η χλωρίδα)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Χλωρίδα ονοµάζουµε το σύνολο των φυτικών ειδών που φυτρώνουν σε µια περιοχή. Τα
φυτά είναι ζωντανά. Αισθάνονται, µάχονται για την επιβίωση και ανταγωνίζονται το ένα
το άλλο. Γι’ αυτό οφείλουµε να τα σεβόµαστε, να είµαστε προσεκτικοί και να µην τα
ξεριζώνουµε ούτε να τα κόβουµε.

A’ ΜΕΡΟΣ
Χωριστείτε σε οµάδες των τριών. Κάθε οµάδα παίρνει µία από τις κάρτες που θα σας
δώσει ο εκπαιδευτικός σας. Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται ένα φυτό του χώρου στον
οποίο βρίσκεστε (γενική άποψη, φύλλα, άνθη, καρποί). Σκορπιστείτε στο χώρο και
προσπαθείστε να βρείτε το φυτό της κάρτας.
•

Ποιο χαρακτηριστικό του φυτού σας βοήθησε να το αναγνωρίσετε;

•

Παρατηρείστε τα φύλλα του. Περιγράψτε τα.

•

Έχει άνθη ή καρπούς; Περιγράψτε τα.

•

Πόσο µεγάλο είναι; Από τι νοµίζετε ότι εξαρτάται το µέγεθός του;

•

Σκεφτείτε αν και πού έχετε δει το ίδιο ή κάποιο συγγενές του φυτό.
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•

Και τώρα σχεδιάστε εδώ το δείγµα που έχετε:

•

Παρατηρείστε το σχέδιο που φτιάξατε και ταυτόχρονα την περιοχή που
απεικονίσατε. Πόσα διαφορετικά είδη φυτών βλέπετε;

•

Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η ποικιλοµορφία;

•

Ένα στα οκτώ φυτά σε όλο τον κόσµο κινδυνεύει µε εξαφάνιση. Είναι πιθανό σε
µερικές δεκαετίες να µην υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά είδη φυτών. Τι
αποτέλεσµα θα είχε αυτό; Θεωρείτε ότι υπάρχουν οργανισµοί “άχρηστοι” στο
περιβάλλον µας;

Β’ ΜΕΡΟΣ
Εµπρός για µια βόλτα στο ελατοδάσος. Κοιτάξτε και ακούστε προσεκτικά... Μπορεί να
ανακαλύψετε κάτι!
Προσπαθήστε τώρα να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις:
•

Παρατηρείστε τα έλατα γύρω σας. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτή την εποχή;

•

Παρατηρείστε τους διαφορετικούς τόνους του πράσινου. Πόσους τόνους
ξεχωρίζετε; Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;
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•

Ψάξτε για τον ιξό (ή αλλιώς γκι). Παρατηρείστε το. Μπορείτε να φανταστείτε
γιατί λέγεται ηµιπαράσιτο;

•

Οι κορµοί των δέντρων είναι τελείως γυµνοί ή έχουν άλλους οργανισµούς
προσκολληµένους πάνω τους;

•

Αντιστοίχισε τις λέξεις της µιας στήλης µε τους ορισµούς της άλλης:

Βρύα
Λειχήνες
Μανιτάρια

•

Είναι µια κατηγορία µυκήτων, που βοηθούν στην αποσύνθεση της
νεκρής οργανικής ύλης.
Πρωτόγονα φυτά χωρίς ρίζες, που δεν παράγουν άνθη ή καρπούς.
Αποτελούν συµβιωτικούς οργανισµούς, όπου ένα φύκος και ένας
µύκητας ζουν µαζί.

Προσπάθησε να εντοπίσεις ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν, κάθε
οργανισµό και συµπλήρωσε τα κενά.

Θα τα βρούµε να ξεπροβάλλουν στο έδαφος µετά από βροχή ή πάνω στα δέντρα:
.....................................................
Αναπτύσσονται σαν χαλάκια σε υγρές θέσεις, κυρίως στη βόρεια πλευρά των
δέντρων, στις πέτρες και στο έδαφος:
......................................................
Παίρνουν πολλές µορφές και συνήθως βρίσκονται κολληµένοι σε κορµούς δέντρων ή
κρέµονται από τα κλαδιά:
..........................................................
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6 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (µόνο στην Πάρνηθα!)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Ενδηµικό χαρακτηρίζεται ένα είδος που απαντά σε µία συγκεκριµένη περιοχή. Στην
Πάρνηθα φυτρώνουν 92 ενδηµικά είδη φυτών. Από αυτά, δύο είναι τοπικά ενδηµικά της
Πάρνηθας, δηλαδή τα συναντάµε µόνο πάνω στο βουνό αυτό και σε κανένα άλλο µέρος
στον κόσµο!
Αυτά τα φυτά είναι η καµπανούλα της Πάρνηθας, η οποία σχηµατίζει χαλάκια πάνω στα
βράχια τέλος Μαΐου και το αγριογαρύφαλλο της Πάρνηθας, το οποίο φυτρώνει επίσης
πάνω στα βράχια τον Ιούνιο.
Πάρε ένα µεγεθυντικό φακό και παρατήρησε τα µέρη του κάθε φυτού (τρίχωµα, φύλλα,
άνθη, καρπούς κτλ.) και στη συνέχεια προσπάθησε να τα ζωγραφίσεις.

•

Τι κάνει αυτά τα φυτά τόσο ξεχωριστά, ώστε να φυτρώνουν µόνο στην Πάρνηθα;

•

Το γεγονός ότι φυτρώνουν πάνω στα βράχια, όπου το χώµα και το νερό είναι
λιγοστά, τι µπορεί να σηµαίνει για τους µηχανισµούς που διαθέτουν για επιβίωση;
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7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (η πανίδα)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Πανίδα ονοµάζουµε το σύνολο των ζωικών ειδών που συναντώνται σε µια περιοχή.

Α’ ΜΕΡΟΣ
Από τα ζώα που αναφέρονται παρακάτω, διέγραψε εκείνα που πιστεύεις ότι δεν ζουν
στην Πάρνηθα:
Ελάφι

Λύκος

Αλεπού

Ζαρκάδι

Αγριογούρουνο

Αετός

Βίδρα

Χαµαιλέοντας

Οχιά

Ασβός

Κουνάβι

Αρκούδα

Τσακάλι

Κοκκινολαίµης

Μαυρόγυπας

Βάτραχος

Χελώνα

Σαύρα

Κιρκινέζι

Κρι-κρι

•

Από τα ζώα που έµειναν, δηλαδή αυτά που ζουν στην Πάρνηθα, σε ποια µέρη
πιστεύεις ότι θα τα βρεις; (σε ρυάκια, σε θάµνους, στο δάσος, κτλ.)
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Β’ ΜΕΡΟΣ
Αντιστοίχισε τα ίχνη ζώων που βλέπεις µε τα ζώα στα οποία πιστεύεις ότι ανήκουν:

Ελάφι

Κρι-κρι

Σκίουρος

Πετροκούναβο

Ασβός

Νυφίτσα

Αλεπού

Λαγός

Γ΄ΜΕΡΟΣ
Και τώρα ώρα για εξερεύνηση! Κάντε µια βόλτα στο δάσος και προσπαθήστε να
ανακαλύψετε βιοδηλωτικά ίχνη ζώων (αποτυπώµατα, περιττώµατα, αποφάγια κτλ.).
Προσοχή όµως! Αν δεν κάνετε ησυχία, τα ελάφια θα τροµάξουν και θα φύγουν.
•
•

Εντοπίσατε ίχνη ζώων;
Σε ποια ζώα πιστεύετε ότι ανήκουν;

Προσπαθήστε να ακούσετε τους ήχους των πουλιών και να διακρίνετε όσους
περισσότερους µπορείτε.
•
•

Πόσα ζώα ακούσατε;
Ξέρετε ποια είναι;
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•

Γιατί νοµίζετε ότι έρχονται αυτά τα πουλιά/ζώα στο δάσος;

•

Τι νοµίζετε ότι τρώνε;

•

Τι νοµίζετε ότι τα ενοχλεί;

Πουλιά που υπάρχουν στο δάσος:
κοτσύφια, καρακάξες κουκουβάγια (τη νύχτα), σπουργίτια, καρδερίνες, κότσυφας,
τσίχλες, τσιροβάκοι, φλώροι, σκαρθάκια, κοκκινοκεφαλάδες, µυγοχάφτες, καλόγεροι,
στριτσίδα, φυλλοσκόποι, τσιροβάκοι, γεράκι.

14

ο

8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τα οικοσυστήµατα)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:
Όλοι οι οργανισµοί που ζουν σε µια περιοχή συνδέονται µεταξύ τους και εξαρτώνται ο
ένας από τον άλλο. Πώς όµως γίνεται αυτό; Τι σχέση µπορεί να έχει µια φτέρη µε έναν
αετό;
Για να κατανοήσετε καλύτερα την αλυσίδα της ζωής, χωριστείτε σε πέντε οµάδες. Κάθε
οµάδα παίρνει µια σειρά καρτών, που αντιπροσωπεύει µια τροφική αλυσίδα οργανισµών
και προσπαθεί να τις βάλει στη σειρά: να φτάσει δηλαδή από τον πρώτο οργανισµό στον
τελευταίο, ανάλογα µε το ποιος τρώει ποιον(Παράδειγµα: 1η σειρά : Φύλλα-κάµπιατσίχλα-άνθρωπος).
Στη συνέχεια, όλες οι οµάδες φέρνουν τις αλυσίδες τους και προσπαθούν να φτιάξουν
ένα τροφικό πλέγµα. ∆ηλαδή, να φτιάξουν τροφικές σχέσεις µεταξύ όλων των
οργανισµών, ανάλογα µε το ποιος τρώει ποιους(Παράδειγµα:Κάµπια-πράσινα φύλλα,
µαλακούς βλαστούς).
•

Πιστεύετε ότι η φύση διαθέτει µηχανισµούς για να αποτρέψει την κατάρρευση της
ισορροπίας της;

•

Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις των επιστηµόνων, περίπου το 50% της
χλωρίδας και της πανίδας της γης θα εξαφανιστεί µέσα στα επόµενα 100 χρόνια.
Βρισκόµαστε δηλαδή µπροστά σε µια µαζική εξάλειψη ειδών. Θεωρείτε ότι ο
άνθρωπος έχει συµβάλλει σε αυτό;

Παιχνίδι ρόλων:
Χωριστείτε στην τάξη σε δύο οµάδες: η µία θα προβάλλει επιχειρήµατα υπέρ
ανθρώπινης ανάπτυξης (ακόµα και εις βάρος του περιβάλλοντος) και η άλλη
προβάλλει επιχειρήµατα υπέρ της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και
βιώσιµης ανάπτυξης του ανθρώπου. Τι αποτελέσµατα βγαίνουν από αυτή
αντιπαράθεση;
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∆ραστηριότητα στην τάξη «Φτιάχνω τον µύθο της Πάρνηθας»:
Αναδείξτε το συγγραφικό σας ταλέντο γράφοντας ένα µύθο, µε θέµα την Πάρνηθα, µια
αρχαία κόρη της µυθολογίας. Τι φαντάζεστε ότι της συνέβη;
Μπορείτε να στήσετε το µύθο σας πάνω στις παρακάτω ιδέες:
•
•
•
•
•
•
•

Η αρχαία κόρη πηγαίνει στο βουνό
Συναντά τα δέντρα, τους θάµνους και τα λουλούδια
Συναντά τα πουλιά και τα ζώα
Συναντά κυνηγούς και άλλους κινδύνους
Κινδυνεύει η ίδια από κάποια απειλή
Αποφασίζει να κάνει κάτι για το βουνό
∆ίνουν το όνοµά της στο βουνό
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9 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τα µάτια σας ανοιχτά!)

ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Φτιάξτε ένα σκαρίφηµα της διαδροµής που θα ακολουθήσετε και σηµειώστε επάνω ποιες
από τις παρακάτω ενδείξεις συναντάτε σε µια προστατευόµενη περιοχή που υπόκειται σε
διαχείριση
Προσπαθήστε να εντοπίσετε:
• Σήµανση στα δέντρα ή στο δρόµο για τον προσανατολισµό του επισκέπτη.
• Ενηµερωτικές πινακίδες για την οικολογική αξία της περιοχής.
• Ενηµερωτικά έντυπα ή πινακίδες για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να
κάνει ο επισκέπτης.
• Σήµανση και πληροφόρηση για τις ζώνες προστασίας.
• Κέντρα ή Περίπτερα Ενηµέρωσης.
• Προστατευτικές µπάρες απαγόρευσης διέλευσης σε πυρήνες απόλυτης
προστασίας.
• Φύλακες.
• Πυροφυλάκια.
• Κάδοι απορριµµάτων.
• Οικοξεναγοί.
• Κέντρα Ενηµέρωσης
• Γραφεία διοικητικών αρχών της προστατευόµενης περιοχής.
Σε περίπτωση που δεν συναντήσατε κάποια ή κανένα από τα παραπάνω, έχετε να
προτείνετε τι θα µπορούσε να γίνει για την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών,
φύλαξη και προστασία της περιοχής;
Στο τέλος, παρουσιάστε τις προτάσεις σας.
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10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (οι απειλές)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Ο Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας αντιµετωπίζει σήµερα αρκετές σοβαρές απειλές.
Κάποιες από αυτές µπορείτε να τις παρατηρήσετε κι εσείς κάνοντας µια βόλτα στο δάσος.
•

Παρατηρήσατε ίχνη ανθρώπινης παρουσίας;

•

Κατά τη διάρκεια παραµονής σας στο βουνό υπήρχαν κι άλλοι επισκέπτες;

•

Παρατηρήστε τα έλατα γύρω σας. Σας φαίνονται υγιή και εύρωστα;

•

Μετρήστε πόσα ξερά και άρρωστα δέντρα βλέπετε. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται
αυτό;

•

Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα ανάκαµψης για το ελατοδάσος της Πάρνηθας;

Ένα από τα πιο µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας
είναι τα απορρίµµατα. Πάρτε τις πλαστικές σακούλες και τα γάντια που θα σας δώσει ο
εκπαιδευτικός σας και εµπρός για συλλογή σκουπιδιών!
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
Παιχνίδι ρόλων στην τάξη «Φτιάχνω τον κανονισµό λειτουργίας του Εθνικού
∆ρυµού»
Χωριστείτε σε 7 οµάδες. Κάθε οµάδα παίρνει δύο χαρτάκια µε δύο περιορισµούς
εικονογραφηµένους (υπάρχουν 15 χαρτάκια). Η οµάδα συσκέπτεται για δέκα λεπτά,
καταγράφει τους περιορισµούς, τους αιτιολογεί και τους στηρίζει µε επιχειρήµατα. Μετά
κάθε οµάδα παρουσιάζει τις προτάσεις της στην τάξη. Στο τέλος διαβάζουµε στην τάξη
τον επίσηµο κανονισµό του ∆ρυµού και συµπληρώνουµε ή διορθώνουµε ανάλογα τον δικό
µας.
∆ραστηριότητα στην τάξη «Αναζητώντας λύσεις...»
Χωριστείτε πάλι σε οµάδες και πάρτε σαν δεδοµένα µερικά βασικά προβλήµατα της
Πάρνηθας.
• Παράνοµο κυνήγι και παράνοµη υλοτοµία
• Στρατιωτικές και ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις
• Ξήρανση του ελατοδάσους
• Ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών και µπαζών
• Πυρκαγιές
Προτείνετε λύσεις και παρουσιάστε τις στην τάξη.
Παιχνίδι ρόλων: «Το καζίνο φεύγει...»
Το ξενοδοχείο-καζίνο που βρίσκεται σε µία από τις κορυφές της Πάρνηθας, µέσα στον
πυρήνα του Εθνικού ∆ρυµού, κρίνεται ότι πρέπει να φύγει από εκεί και να
µετεγκατασταθεί έξω από την Αθήνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας, στο 40ο
χιλιόµετρο. Χωριστείτε σε πέντε οµάδες. Η πρώτη οµάδα θα αντιπροσωπεύει τη
∆ιεύθυνση του καζίνο, η δεύτερη τους εργαζόµενους στην επιχείρηση αυτή, η τρίτη τους
επισκέπτες του ξενοδοχείου, η τέταρτη τους τουρίστες που ανεβαίνουν στο βουνό και η
πέµπτη το ∆ασαρχείο Πάρνηθας. Συζητήστε στην τάξη για την απόφαση αυτή,
λαµβάνοντας ο καθένας υπόψη ποια είναι τα συµφέροντα της οµάδας που
αντιπροσωπεύει, µε ποιον τρόπο θίγεται ή ωφελείται από την απόφαση αυτή και µε βάση
τις αξίες του.
Ιδέες για δράση:
Χωριστείτε σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα θα ασχοληθεί µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και τη χρήση γης στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας και η δεύτερη θα ασχοληθεί µε τις
πυρκαγιές. Η κάθε οµάδα θα πρέπει να ψάξει για άρθρα σε εφηµερίδες σχετικά µε το
θέµα της, να πάρει συνεντεύξεις από τους κατοίκους της περιοχής και τους αρµόδιους
φορείς και να συντάξει το δικό της άρθρο για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Τα
αποτελέσµατα της έρευνάς σας µπορούν να παρουσιαστούν στην σχολική εφηµερίδα ή να
οργανώσετε µια έκθεση µε φωτογραφίες και αποκόµµατα που έχετε συγκεντρώσει, για να
ευαισθητοποιήσετε περισσότερους πολίτες.
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11 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (το µέλλον...)
ονοµατεπώνυµο:
τάξη:
ηµεροµηνία:

Συζητήστε στην τάξη:
• Τι σας έµεινε από την εκδροµή (τις εκδροµές) σας στην Πάρνηθα;

•

Θεωρείτε ότι ήρθατε σε επαφή µε το βουνό και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει;

•

Θα θέλατε να κάνετε κάτι οι ίδιοι για να λυθούν αυτά τα προβλήµατα;

•

Θα παροτρύνετε συµπολίτες σας να κάνουν το ίδιο;

•

Πιστεύετε ότι το πρόγραµµα αυτό σας βοήθησε να έρθετε πιο κοντά στη φύση;

Οµαδική εργασία:
Χωριστείτε σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα δουλεύει για την εφηµερίδα «ΦΥΣΗ» και η
δεύτερη για την εφηµερίδα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Στα γραφεία κάθε εφηµερίδας φτάνουν οι
εξής πληροφορίες: θα ψηφιστεί προεδρικό διάταγµα για την απαγόρευση της ελεύθερης
εισόδου στον πυρήνα του Εθνικού ∆ρυµού. Οι επισκέπτες θα πληρώνουν εισιτήριο και θα
διοχετεύονται κατά οµάδες σε συγκεκριµένους χώρους αναψυχής, µε λεωφορεία ή µε το
τελεφερίκ. Οι ορειβάτες και οι ποδηλάτες είναι ελεύθεροι να ανεβαίνουν, αλλά πρέπει
επίσης να πληρώνουν εισιτήριο και να δηλώνουν στην αρµόδια υπηρεσία φύλαξης του
∆ρυµού πού θα πάνε και πόση ώρα θα µείνουν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, θα
απαγορεύεται να υπάρχουν µέσα στον πυρήνα κάθε χρονική στιγµή, πάνω από 300
επισκέπτες. Ουσιαστικά, όσοι θα θέλουν να ανεβαίνουν στην Πάρνηθα θα πρέπει να
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ενηµερώνονται από την αρµόδια υπηρεσία για το πότε θα µπορούν να επισκεφτούν το
βουνό και πόση ώρα µπορούν να µείνουν εκεί. Κάθε οµάδα θα γράψει ένα άρθρο στην
εφηµερίδα της σχολιάζοντας αυτές τις πληροφορίες.

Θέµα για έκθεση: «Τι µπορώ να κάνω για την Πάρνηθα αύριο;»
Σκεφτείτε µε βάση όλα αυτά που µάθατε έως τώρα, τι θα κάνετε για την Πάρνηθα από
εδώ και πέρα;

Θέµα για εργασία οµάδας ή τάξης «Το δικό µας πράσινο...»
Συζητώντας µε τον εκπαιδευτικό σας, επιλέξτε έναν χώρο πρασίνου ή χώρο αναψυχής
στη γειτονιά σας. Αυτός µπορεί να είναι ένα άλσος, πάρκο, παιδική χαρά, πεζόδροµος,
πλατεία κλπ, αν και καλό θα ήταν να προτιµήσετε έναν χώρο πρασίνου.
Επισκεφθείτε τον χώρο που επιλέξατε µερικές φορές και σε διαφορετικές ώρες της
µέρας, καταγράφοντας τα προβλήµατά του και φωτογραφίζοντας. Μπορείτε ακόµα να
πάρετε και µικρές συνεντεύξεις από τους επισκέπτες και χρήστες του χώρου.
Στη συνέχεια, δουλεύοντας πάντα οµαδικά, συζητείστε τα προβλήµατα, καταγράψτε τις
ιδέες σας και αναζητείστε λύσεις. Παρουσιάστε στην τάξη τι µέτρα θα παίρνατε για την
καλύτερη λειτουργία του χώρου αυτού, καθώς και τα εµπόδια για την εφαρµογή του κάθε
µέτρου.

Θέµα: «Πρασινίζω το σχολείο µου»
Κατόπιν συνεννοήσεως µε τον διευθυντή του σχολείου σας και τον εκπαιδευτικό, βρείτε
µια γωνιά στο σχολείο σας στην οποία θα φτιάξετε ένα θεµατικό κήπο. Βρείτε σπόρους ή
µικρά φυτά από φαρµακευτικά και αρωµατικά είδη όπως θυµάρι, φασκόµηλο, δάφνη,
ρίγανη, τσάι, χαµοµήλι, λεβάντα κ.ά. και φυτέψτε τα. Περιποιηθείτε τα όλη τη χρονιά και
µάθετε για τις ιδιότητές τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώστε ένα παζάρι
στο οποίο θα πουλήσετε τα φυτά σας και θα µαζέψετε χρήµατα για φιλανθρωπικό σκοπό.
Παράλληλα, µπορείτε να έχετε ετοιµάσει φαγητά και ροφήµατα µε βάση τα συγκεκριµένα
είδη που καλλιεργήσατε, για να µοιράσετε στον κόσµο.
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