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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Η περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου μας υλοποιεί εδώ και χρόνια προγράμματα που έχουν 

σχέση με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας, τον Φαληρικό όρμο και τα δύο ποτάμια που ορίζουν 

τον Δήμο μας, τον Κηφισό και τον Ιλισό. 

Σκοπός μας είναι η εξοικείωση των μελών της ομάδας μας με το υδάτινο στοιχείο της πόλης μας 

και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους, ώστε οι μαθητές μας ως αυριανοί 

πολίτες και μελλοντικοί διαχειριστές αυτών των φυσικών πόρων να παίρνουν αποφάσεις φιλικές 

προς τις έννοιες της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Την προηγούμενη χρονιά  το θέμα μας ήταν : «Το Φαληρικό Δέλτα και η κλιματική αλλαγή». 
Μάθαμε για το πώς δημιουργείται ένα Δέλτα, την αξία του στην ισορροπία του περιβάλλοντος, το 
ιδιαίτερο οικοσύστημα που δημιουργείται σε αυτό, τους κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη 
ανθρώπινη παρουσία, αναπτύξαμε την έννοια της κλιματικής αλλαγής και απαριθμήσαμε τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι παρατηρήσεις μας επικεντρώθηκαν στο Φαληρικό Δέλτα, το οποίο γνωρίσαμε μέσα από 
επισκέψεις, βιωματικές δράσεις και ασκήσεις πεδίου, που μας επέτρεψαν να το ορίσουμε σαν 
περιοχή, να γνωρίσουμε τα ποτάμια που το σχημάτισαν και διαμόρφωσαν το ανάγλυφο της πόλης 
μας και να αντιληφθούμε τη συμβολή του στη διαμόρφωση της μορφής του Φαληρικού όρμου.  

Φέτος συνεχίζοντας το ίδιο project θα καταγράψουμε τις αλλαγές που υπέστη διαχρονικά το 
Δέλτα λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και της προοδευτικής κυριαρχίας του αστικού τοπίου στην 
περιοχή μας, αλλά και το κόστος αυτών των αλλαγών στο οικοσύστημα. Παράλληλα θα 
ανακαλύψουμε τις δυνατότητες που συνεχίζει να προσφέρει στους κατοίκους των δήμων του 
παράλιου μετώπου και θα κάνουμε «πράσινες» προτάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού του 
ρόλου.  

Στο πρόγραμμα μας μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου μας. 

Η διάρκεια του είναι πεντάμηνη και  οι συναντήσεις μας θα γίνονται Παρασκευή, μετά την 6η .ώρα 

στον χώρο του σχολείου, ή, Σάββατο πρωί, (ενδεικτικές ώρες: 10:00 π.μ. με 12:00 μ.μ.) όταν θα 

υλοποιούνται επισκέψεις και μελέτη πεδίου.  

                                                                                                                                                                                                                          

Η  υπεύθυνη καθηγήτρια 

                                                                                                           Άννα Μιγάδη Μαυρουδή 


