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Ανθρωπογενείς 
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Σχολείο: ……………………….....…Τάξη: …………..........
Όνοµα: …………………………………………………….......

Σηµειώστε µερικές από τις ιδέες σας: .............................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Αλιεία
∆ραστηριότητα      Πριν από

 
50 χρόνια

Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες Χωριστείτε σε οµάδες και καταγράψτε όσες
περισσότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες µπορείτε,

που σχετίζονται µε τη θάλασσα ή την ακτή.

Αφού τις καταγράψετε, αναρωτηθείτε κατά πόσο
υπήρχαν ανάλογες δραστηριότητες πριν από 50 χρόνια,

συµπληρώνοντας τον διπλανό πίνακα.

Όπως θα παρατηρείτε είναι αρκετές
οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνταν

κατά το παρελθόν, αλλά τις συναντάµε και σήµερα.
Γίνονται όµως µε τον ίδιο τρόπο;

Συζητήστε στην τάξη τις διαφοροποιήσεις που εντοπίσατε.
Βελτιώνουν ή υποβαθµίζουν το φυσικό περιβάλλον;
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Από πολύ νωρίς οι ανθρώπινες κοινωνίες επέλεξαν, για την ανάπτυξή τους, περιοχές 
κοντά σε νερό! Μέχρι και σήµερα οι µεγαλύτερες σύγχρονες µεγαλουπόλεις βρίσκονται κοντά 
σε θάλασσα, ποτάµι ή λίµνη!

Συζητήστε στην τάξη σας πού οφείλεται αυτή η σχέση του ανθρώπου µε το υγρό στοιχείο!
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Ακτή: ……………………………………

Αναζητήστε στο διαδίκτυο έναν πρόσφατο χάρτη της περιοχής 
και προσπαθήστε να συµπληρώσετε παρακάτω:

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.life-ammos.gr

Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα ας επιλέξει µια ακτή, την οποία επιθυµεί 
να ερευνήσει περισσότερο!

Ας µελετήσουµε µια ακτή! 

Ποιες είναι οι κύριες ανθρωπογενείς
δραστηριότητες στην ακτή αυτή;

Ποιες επιπτώσεις εκτιµάτε ότι έχουν 
οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 
στο περιβάλλον; 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά µε τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει η ακτή αυτή και συµπληρώστε/διορθώστε όσα καταγράψατε.
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Θα µπορούσατε
να ετοιµάσετε και ένα 

ερωτηµατολόγιο,
το οποίο θα στοχεύει

στην ανάδειξη των 
προβληµάτων των ακτών

και να το διανείµετε σε 
ανθρώπους που 

δραστηριοποιούνται
στην ακτή. 

Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας 
στις υπόλοιπες οµάδες και παρακολουθήστε µε προσοχή 
τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. 

Καταγράψατε κοινά προβλήµατα µε άλλες οµάδες; Ναι Όχι

Ποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν από δύο ή περισσότερες οµάδες; 

Σε συνέχεια της παραπάνω έρευνας, αλλά και της
προσωπικής σας εµπειρίας από επισκέψεις σε

διάφορες ακτές, καταγράψτε τα σηµαντικότερα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν

οι ακτές και οι θάλασσες!

 Μπορείτε να βοηθήσετε;

 Με ποιο/ποιους τρόπους;
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