
Γενικοί Στόχοι 

Έτσι, το πρόγραµµα έχει τους παρακάτω γενικούς στόχους: 
1. Εισαγωγή στο ζήτηµα διαχείρισης του γλυκού νερού µε έµφαση στο θέµα της 
λειψυδρίας. 
2. Εισαγωγή στο ζήτηµα της αξίας των µικρών υγρότοπων και των δασικών 
οικοσυστηµάτων. 
3. Εξοικείωση µε το ζήτηµα της διαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών. 
4. Ανάπτυξη περιβαλλοντικά ορθής συµπεριφοράς σε προστατευόµενες περιοχές. 
5. Σύνδεση της παραµονής στη φύση µε την αναψυχή. 
 

Επιµέρους Στόχοι 
 
Με βάση τους γενικούς στόχους, το πρόγραµµα για τη λίµνη του Τσιβλού δίνει 
ιδιαίτερο βάρος σε επιµέρους στόχους έτσι ώστε οι µαθητές: 
• Να εκτιµήσουν τις πολλαπλές αξίες των υγροτόπων και ιδιαίτερα των µικρών 

υγροτόπων µε έµφαση στην αξία που έχουν για την ορθολογική διαχείριση του 
γλυκού νερού και για αναψυχή. 

• Να εξοικειωθούν µε τη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης µε βάση όσα 
παρατήρησαν και να µπορούν να παρέµβουν σε θέµατα διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Να εξοικειωθούν µε την ανάλυση στοιχείων για να αναγνωρίσουν την υπάρχουσα 
κατάσταση και να µην στηρίζονται σε γενικές εντυπώσεις και προκαταλήψεις. 

• Να κατανοήσουν τον ιδιόµορφο τρόπο σχηµατισµού της λίµνης του Τσιβλού. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες πεδίου όπως χρήση χάρτη, ερµηνεία φυσικού 

περιβάλλοντος, αναγνώριση οργανισµών και πραγµατοποίηση διάφορων 
µετρήσεων. 

• Να συσχετίσουν το θεωρητικό µέρος µε όσα οι ίδιοι διαπιστώνουν στο πεδίο. 
• Να εξοικειωθούν µε τη διάσχιση περιοχών και την παραµονή στη φύση χωρίς να 
• προκαλούν προβλήµατα. 
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι σε στερεότυπες έννοιες και να οξύνουν 

την παρατηρητικότητά τους. 
• Να εξοικειωθούν µε την οµαδική εργασία, το διάλογο και τη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων και να αναπτύσσουν συλλογική ευθύνη για όσα πράττουν. 
• Να γνωρίσουν εν γένει την ορεινή περιοχή του ∆ήµου Ακράτας. 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ 
«Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ» 
 
09:00                  Άφιξη στο ΚΠΕ - Υποδοχή µαθητών  
09:00 – 10:00    Παρουσίαση του ΚΠΕ και του Προγράµµατος 
10:00 – 10:15    Χωρισµός σε οµάδες – Παραλαβή σακιδίων, φακέλων µε φύλλα  
                          εργασίας, δεκατιανού 
10:15                 Αναχώρηση για Λίµνη Τσιβλού 
11:00 – 13:30    Άφιξη στη Λίµνη – Πεζοπορία  γύρω από τη λίµνη (διαδροµή  
                          περίπου1700 µέτρων) - ∆ραστηριότητες  
13:30 – 14:00    Εργασία σε οµάδες (σε περίπτωση µη ευνοϊκών καιρικών συνθηκών 



                          η µαθητική οµάδα επιστρέφει στο Κ.Π.Ε.) 
14:00 – 14:30    Παρουσιάσεις εργασιών οµάδων 
14:30 – 14:45    Αξιολόγηση - κλείσιµο προγράµµατος - Αναχώρηση 
 


