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LESSON 3 REPORT FORM (FACSIMILE) 

 

ONOMAΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ * 

Karla Lakers 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)* 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-2020 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ* 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)* 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗ 
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Τίτλος της αναφοράς πολιτικής παρακολούθησης* 

Γράψτε τον τίτλο της αναφοράς παρακολούθησης εδώ. 

 Κάρλα! Η λίμνη επανέρχεται.Παρελθόν, παρόν και μέλλον ενός έργου ζωής για τη Θεσσαλία. 

 
Σύνδεσμος προς την αναφορά παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε στο Monithon.it* 

Εισαγάγετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στην Έκθεση Παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Monithon.it 
(επομένως, η δημοσίευση στο Monithon πρέπει να γίνει πριν από την κατάρτιση της Έκθεσης του Μαθήματος 3). 

THIS PART CAN BE REPLACED WITH THE DELIVERT OF THE MONITHON REPORT DULY FULFILLED 

  

 
Δημοσίευση αφήγησης στο ιστολόγιο* 

Παρουσιάστε την επίσκεψη  παρακολούθησης. 

Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των κενών) για ολόκληρο το άρθρο είναι 1.500 χαρακτήρες.  

Μετά την έρευνά μας για την λίμνη Κάρλα και την υλοποίησή της από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, σχεδιάσαμε την επίσκεψή μας στο έργο. Ωστόσο η διεθνής 

συγκυρία και η πανδημία του ιού που έπληξε τον πλανήτη δεν μας επέτρεψαν να υλοποιήσουμε την 

επίσκεψη αυτή. Μετά από πολλές μέρες εγκλεισμού και έρευνας από το σπίτι, επιστρέψαμε στο 

σχολείο και στην μερική κανονικότητα. Ζητήσαμε, λοιπόν, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 

Κώστα Αγοραστό να μας μιλήσει για το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας και την 

εμπειρία του από την υλοποίησή του. Ο κ. Περιφερειάρχης με χαρά μας δέχτηκε στο γραφείο του 

απάντησε σε όλα τα ερωτήματά μας σχετικά με την λίμνη Κάρλα. Μας εξήγησε την ανάγκη 

υλοποίησης του έργου, την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν και 

τους τρόπους υπέρβασής τους, ενώ μας μίλησε για την προστιθέμενη αξία του έργου στην περιοχή, 

για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, για την μεγάλη περιβαλλοντική του αξία και 

την πολιτιστική του σημασία. Τέλος, μας προέτρεψε να εξερευνήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να 

προστατέψουμε την λίμνη και το οικοσύστημα που αναπτύχθηκε εκεί και να μεταδώσουμε το 

ενδιαφέρον μας για την Κάρλα στους συμμαθητές και φίλους μας.  

 

 

 
Προβαλλόμενη εικόνα* 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
Ερώτηση 1* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 1 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  παρακολούθησης. 

 Ποιος ήταν ο γενικός στόχος υλοποίησης του έργου; 
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Απάντηση 1* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 1 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας αποτελεί ένα έργο μεγάλης σημασίας για την 

περιοχή και για ολόκληρη την Θεσσαλία. Είναι έργο περιβαλλοντικό, αρδευτικό, υδρευτικό, 

πολιτιστικό. Στόχος της υλοποίησής του ήταν η επαναφορά της ζωής στην περιοχή, αφού οι 

συνέπειες της αποξήρανσης της λίμνης ήταν εμφανείς και δυσάρεστες. Στόχος ήταν επίσης να 

αποδώσουμε ξανά τον φυσικό τόπο κατοικίας στα χιλιάδες πουλιά και ψάρια που ήδη έχουν βρει 

καταφύγιο στην περιοχή, υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό έργο τεράστιας σημασίας για τις 

μελλοντικές γενιές, επαναφέροντας την ζωή στην περιοχή. Φυσικά, κύριο μέλημά μας ήταν να 

προσφέρουμε στους κατοίκους της περιοχής κάθε δυνατή βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εργαστήκαμε εντατικά και με πάθος, παρά τις αντιξοότητες 

και με μεγάλη χαρά καταφέραμε να αποδώσουμε το τεράστιο αυτό έργο στην κοινωνία τον 

Οκτώβριο του 2018. 

 
Ερώτηση 2* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

 Πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα της υλοποίησής του; 

Απάντηση 2* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικά και 

αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ήδη η λίμνη αποτελεί παρατηρητήριο πουλιών, με επιστήμονες να 

καταφθάνουν από όλο τον κόσμο για την παρατήρηση της πανίδας της περιοχής. Τα επιπλέον έργα 

που υλοποιήσαμε, όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης αποτελούν σημεία ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης του κοινού με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Επίσης, στην περιοχή 

διοργανώνονται από διάφορους φορείς δραστηριότητες υπαίθριας ζωής και έχουμε δημιουργήσει 

τις κατάλληλες υποδομές ώστε η λίμνη να μπορεί να αποτελέσει χώρο οικογενειακής αναψυχής, 

ένα σημείο όπου ο άνθρωπος θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την φύση και την μαγεία της. Στην 

διάρκεια υλοποίησης του έργου συναντήσαμε διάφορες δυσκολίες, όμως η θέληση και η σκληρή 

δουλειά υπερίσχυσαν και επέφεραν το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα.  

 
Ερώτηση 3* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 3 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

 Ποια τα πλεονεκτήματα και ενδεχόμενα μειονεκτήματα που προέκυψαν από την υλοποίησή του; 

Απάντηση 3* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 3 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 
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 Τα πλεονεκτήματα της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι πολλά και ποικίλουν. Οι 

κάτοικοι της περιοχής έχουν την δυνατότητα να αρδεύουν δωρεάν τις εκτάσεις τους, συνολικά 

25.000 στρέμματα καλλιεργειών, βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγωγών τους. Στην περιοχή 

της Μαγνησίας ευρύτερα και ειδικά του Βόλου θα βελτιωθεί το δίκτυο ύδρευσης, ενώ σημαντική 

είναι η βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Η πολιτιστική σημασία του έργου με την 

ανάδειξη αρχαιοτήτων της περιοχής είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την 

υλοποίηση, ενώ η δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού και εκπαίδευσης των μαθητών και όλων των 

υπολοίπων ενδιαφερομένων που δίνεται μέσω των σχετικών υποδομών είναι επίσης 

αναμφισβήτητης αξίας. Τέλος, με την επιστροφή της Κάρλας επέστρεψε και η ζωή στον τόπο, 

με184 είδη πουλιών και 14 είδη ψαριών να δημιουργούν ένα μοναδικό οικοσύστημα, έναν 

ασύγκριτης αξίας υδροβιότοπο που αποτελεί πλούτο για την περιοχή, κληρονομιά για τις 

μελλοντικές γενιές και στολίδι για τον τόπο. Είμαστε περήφανοι για την υλοποίηση του 

πολυβραβευμένου αυτού έργου και καλώ εσάς, την νέα γενιά, να γνωρίσετε και να αγκαλιάσετε την 

πανέμορφή αυτή λίμνη, να αναγνωρίσετε την αξία της και να την προστατέψετε.  

 
Βίντεο παρακολούθησης* 

Εισαγάγετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) προς το βίντεο  παρακολούθησης, το οποίο ακολουθεί τις υποδείξεις που 
περιέχονται στο Μάθημα 3. Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι ένα βίντεο που έχει μεταφορτωθεί στο YouTube ή σε άλλο 
εργαλείο κοινής χρήσης βίντεο (θυμηθείτε να ρυθμίσετε το βίντεο να εμφανίζεται σε "δημόσια" λειτουργία). 

 https://www.youtube.com/watch?v=WA0uN-TH9MM&feature=youtu.be  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 

https://www.youtube.com/watch?v=WA0uN-TH9MM&feature=youtu.be

