
Η θέση των αρθροπόδων στο οικοσύστημα της Αθαλάσσας  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων 

της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.   

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00).  

 

Σημείωση 1: 

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

Σημείωση 2:  

Οι δραστηριότητες του προγράμματος προσαρμόζονται στο μαθησιακό και 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών και είναι δυνατό να ανασχεδιασθούν, 

να εμπλουτισθούν και να αναδιαμορφωθούν σε συνεργασία με τους/τις 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς στη βάση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της 

κάθε ομάδας. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

• Χρησιμοποιήσουν με επάρκεια βασικές οικολογικές ορολογίες όπως: είδος, γένος, 

οικογένεια, τάξη, ομοταξία, συνομοταξία, βασίλειο, οικοτόπος, ενδημικό είδος, 

μέγεθος πληθυσμού, προσαρμογή, εξέλιξη. 

• Μελετήσουν τις κλείδες αναγνώρισης των κυριότερων κλάσεων αρθρόποδων και 

τάξεων εντόμων. 

• Γνωρίσουν τον βιολογικό κύκλο οργανισμών που ανήκουν στα αρθρόποδα. 

• Κατασκευάσουν παγίδες εδάφους τύπου Pitful (παγίδες παρεμβολής). 

• Ανακαλύψουν διάφορα έντομα που απαντούν στο οικοσύστημα του Εθνικού 

Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας. 

• Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και επιστημονικής μεθοδολογίας. 

• Ερευνήσουν τον ρόλο του εντόμου (οικοθέση) που έχουν εντοπίσει στο 

οικοσύστημα. 

• Ερευνήσουν την οικονομική σημασία των αρθροπόδων. 

• Ερευνήσουν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι κλιματικές αλλαγές στη γεωγραφική 

εξάπλωση των εντόμων εισβολέων. 

• Κατανοήσουν τη σημασία της βιολογικής/οικολογικής καταπολέμησης των 

εντόμων, εχθρών των φθινοπωρινών καλλιεργειών. 

• Διατυπώσουν και αναλύσουν τα ηθικά ζητήματα που αφορούν την ερευνητική 

μελέτη ζωντανών οργανισμών. 

• Κατανοήσουν την ανάγκη για σωστή αειφορική διαχείριση της περιοχής. 

• Συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική μας ευθύνη στην προστασία 

και διατήρηση των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

8:30 - 9:00    Άφιξη - καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. Προσανατολισμός  



και γενικές πληροφορίες για την περιοχή αλλά και για το 

περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοσθεί. 

Ενημέρωση τόσο για θέματα ασφαλείας, όσο και για τους κανόνες που 

διέπουν το πρόγραμμα. 

9:00-10:00      Παρουσίαση και δραστηριότητες που αφορούν:  

• Τις κλείδες αναγνώρισης των κυριότερων κλάσεων 

αρθρόποδων και τάξεων εντόμων. 

• Τον βιολογικό κύκλο διαφόρων οργανισμών που ανήκουν στα 

αρθρόποδα. 

 

10:00-12:00   Μελέτη πεδίου στο εθνικό δασικό πάρκο Αθαλάσσας. Η μελέτη 

βασίζεται στην τοποθέτηση παγίδων, πλαισίων ή και διατομών στην 

περιοχή μελέτης και στην καταγραφή των διάφορων οργανισμών 

που εντοπίζονται επί της διατομής, καθώς και των φυτών που 

συνδέονται με αυτά. Ενδεικτικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται 

αναφέρονται πιο κάτω: 

• Κατασκευή παγίδων εδάφους τύπου Pitful (παγίδες 

παρεμβολής). 

• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας στο οικοσύστημα για να 

διερευνήσουν  την παρουσία κολεόπτερων. 

• Συζήτηση για τους περιορισμούς, την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα της ερευνητικής μελέτης. 

 

12:00-13:30   Επιστροφή στο Κέντρο και επεξεργασία δεδομένων. Επιλογή από 

δραστηριότητες που αφορούν: 

• Το ρόλο των εντόμων (οικοθέση) που έχουν εντοπίσει στο 

οικοσύστημα. 

• Την κατασκευή ξενοδοχείων που φιλοξενούν ωφέλιμα έντομα 

ανάλογα με την οικοθέση τους. 

• Τη σημασία της βιολογικής/οικολογικής καταπολέμησης των 

εντόμων, εχθρών των φθινοπωρινών καλλιεργειών. 

• Τις επιπτώσεις που  έχουν οι κλιματικές αλλαγές στην 

γεωγραφική εξάπλωση των εντόμων εισβολέων. 

• Τους τρόπους προστασίας και διατήρησης των αρθροπόδων. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Έχουν φωτογραφική μηχανή ή/και βιντεοκάμερα, 

• Φορούν αθλητικά παπούτσια ή μποτάκια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για 

εξόρμηση στο πεδίο, 

• Τα φύλλα εργασίας τα όργανα και ο εξοπλισμός που θα χρειαστούν για την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 

 

 
 


