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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δια των εκπαιδευτικών επισκέψεων δίνουν την ευκαιρία 

στους μαθητές να γνωρίσουν το περιβάλλον ολιστικά, να εξοικειωθούν με τον 

εναλλακτικό τουρισμό συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ομορφιάς του τόπου αλλά και 

στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης παρουσιάζεται ο 

αριθμός των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στα σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Ν. Έβρου από το σχολικό έτος 2003-04 έως και το 2012-13 και 

αφορούσαν θέματα σχετικά με την ανάδειξη περιοχών οικολογικής και  τουριστικής 

αξίας του νομού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

    Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση για την Αειφορία  εστιάζεται στις 

σχέσεις ανάμεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη, 

στην οικονομική ανάπτυξη στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ειρήνη ως βασικά 

ζητήματα της πολιτικής (Φλογαΐτη, 2006) που στόχο έχουν την ποιότητα ζωής. 

Οι τρεις πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία Οικονομία, είναι τρία συστήματα που 

αλληλοεξαρτώνται, είναι ίσης σπουδαιότητας και συνδέονται μέσω της διάστασης 

του πολιτισμού. Έτσι δεν γίνεται ούτε να επιλεγεί ο ένας  από αυτούς ούτε να δοθεί 

προτεραιότητα σ έναν έναντι των άλλων (Παπαβασιλείου, 2011). Κεντρικά ζητήματα 

που καθορίζουν την προσέγγιση της αειφορίας είναι το είδος της ανάπτυξης, οι 

επιδιώξεις της και τα μέσα που προτείνονται για την επίτευξη της. Τα ζητήματα αυτά 

σχετίζονται με τις κοινωνικές και πολιτικές δομές, τις οικονομικές προσδοκίες, τις 

φυσικές και οικολογικές διεργασίες και οικολογικά όρια (Δημητρίου 2009) Η 
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σύνδεση περιβάλλοντος –οικονομίας διασφαλίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεμένες στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της ανάπτυξης Η ποιότητα ζωής αφορά στην αναγνώριση ότι το καλό 

βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι συνάρτηση πολύ περισσότερων παραγόντων 

από απλώς την αύξηση του εισοδήματος (Δημητρίου 2009) 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

     Τα στοιχεία της παρούσας εργασίας προέρχονται από την εμπειρία μου ως 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Έβρου από το 2003 έως το 2011 και ως Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων από το 2011 ως σήμερα, από την ενεργό συμμετοχή μου σε 

Προγράμματα όπως «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ», που 

υλοποιήθηκαν στα σχολεία δίνοντας αυξημένη βαρύτητα στις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθητών καθώς και από την σχετική βιβλιογραφία. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αριθμός Προγραμμάτων σχετικών με την ανάδειξη περιοχών οικολογικής 

και  τουριστικής αξίας του νομού. 
     Μέσα από τα γραφήματα που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια πληροφόρησης 

για το ποσοστό των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές του Ν 

Έβρου με θεματολογία σχετική με την ανάδειξη περιοχών οικολογικής και  

Τουριστικής αξίας ανά έτος. 

 Σχήμα1: ποσοστό  προγραμμάτων με θεματολογία σχετική με Περιβάλλον και Τουρισμό  

ανά έτος  

Διαφαίνεται ότι οι μαθητές προτιμούν να εμπλακούν σε προγράμματα Π.Ε. με 

θεματολογία σχετική με το τοπικό τους περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, ιστορικό, 



αστικό) και να εξοικειωθούν με εμπειρίες ενός εναλλακτικού τουρισμού που θα φέρει 

οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή τους χωρίς να αυξάνει τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, δηλαδή φιλικού με το περιβάλλον  

      

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μια σημαντική, ενδιαφέρουσα  και ευχάριστη 

ενότητα των προγραμμάτων (o λόγος συμμετοχής στην ομάδα για το 90% των 

μαθητών) καθώς και το  «εργαλείο» για να διευρύνει τους ορίζοντες της εκπαίδευσης, 

φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και την κοινωνική και πολιτιστική ζωή 

εκτός σχολείου. Η συμμετοχή των μαθητών δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν το 

τοπικό περιβάλλον, να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των στοιχείων του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης, να 

αναγνωρίζουν το ρόλο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος, να αναζητήσουν τους παράγοντες που προκαλούν μεταβολές, να 

διερευνήσουν τα αίτια να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και να προτείνουν λύσεις (Δημητρίου 2009).  

Μέσα από την βιωματική προσέγγιση δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές  να  

παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να αξιολογήσουν, αλλά και να αλλάξουν 

συμπεριφορές και στάσεις ζωής αναπτύσσοντας την ιδέα της οικολογικής ισορροπίας 

και της ποιότητας της ζωής  

 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις προσφέρουν γνώση γιατί γίνονται σε περιοχές φυσικού 

κάλλους και ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας  

 Ο Νομός Έβρου διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με περιοχές υψηλής 

οικολογικής αξίας. Διαθέτει 3 ποτάμια. Τον ποταμό  Έβρο που αποτελεί φυσικό 

σύνορο με την Τουρκία και καταλήγοντας στο Θρακικό πέλαγος σχηματίζει το Δέλτα 

που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προστατευμένους με την Συνθήκη 

Ramsar υγροβιότοπους της Ν.Α. Ευρώπης, καταφύγιο χιλιάδων πουλιών που 

φωλιάζουν, ξεχειμωνιάζουν ή διέρχονται κατά την μετανάστευση τους από τον 

υγροβιότοπο. Στην Τραϊανούπολη λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα 

Έβρου όπου οι μαθητές και οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για 

το Δέλτα Έβρου και να οργανώσουν την επίσκεψη τους. Τον ποταμό Άρδα, στο 

Βόρειο τμήμα του νομού όπου κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται συνάντηση νέων 

και από τις τρεις χώρες (Ελλάδα-Τουρκία-Βουλγαρία) για καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και τον Ερυθροπόταμο που διασχίζει την περιοχή του 

Διδυμοτείχου. Η ρύπανση που επιδέχονται τα τρία διασυνοριακά ποτάμια  αλλά και η 

διαχείριση των υδάτινων όγκων προς αποφυγή των πλημμυρών που εμφανίζονται στη 

περιοχή δηλώνουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας των 3 λαών για ένα κοινό 

νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων χωρών. 

Ακόμη, διαθέτει το Δάσος της Δαδιάς προστατευόμενη περιοχή που πρόσφατα 

ανακηρύχθηκε σε Εθνικό Πάρκο, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα και  ξεχωριστό για 

τα 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πουλιών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το 

Οικοτουριστικό Κέντρο περιλαμβάνει  κέντρο ενημέρωσης μαθητών και επισκεπτών, 

καθώς και τη δυνατότητα παρατήρησης των πουλιών από το παρατηρητήριο με 

κιάλια και τηλεσκόπια και  πεζοπορία μέσω των οργανωμένων μονοπατιών.  

  

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις προσφέρουν γνώση γιατί προσεγγίζουν βιωματικά την 

παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία  τα τοπικά ήθη και 

έθιμα. Η εμπειρία των μαθητών σένα χώρο πολιτισμικής αναφοράς αποτελεί ισχυρό 

παράγοντα μνήμης, ψυχαγωγίας και μάθησης 



Από τους αρχαιολογικούς χώρους του νομού ξεχωρίζει το Ιερό των Μεγάλων Θεών 

στο νησί της Σαμοθράκης που αποτέλεσε κέντρο του αρχαίου κόσμου και 

μυστηριακής θρησκείας. Εδώ βρέθηκε το ακέφαλο άγαλμα της Νίκης της 

Σαμοθράκης που δεσπόζει στο μουσείο του Λούβρου. 

Στη περιοχή του Διδυμοτείχου βρίσκεται  η Πλωτινούπολη  με σπουδαία ανασκαφικά 

ευρήματα και ο Ταφικός τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης όπου τα ευρήματα 

του χώρου που αφορούν σε καύσεις αμαξών και αλόγων και αναδεικνύουν έθιμα των 

Θρακιωτών κατά τον 2
ο
 μ.Χ. αιώνα, παρουσιάζονται από τους αρχαιολόγους  

Τα Κουκουλόσπιτα και η βιομηχανική κληρονομιά από την καλλιέργεια του 

μεταξοσκώληκα και την επεξεργασία του μεταξιού στο Σουφλί δίνουν ένα 

παράδειγμα αειφορίας στους μαθητές. 

Το εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου  

συμβάλλει στη διαμόρφωση συμπεριφοράς των μαθητών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης για την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό ενισχύεται και από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται από  τα Μουσεία του νομού. 

  

 Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές που αναδεικνύεται η διαφορετικότητα 

συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης, στο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι βραχογραφίες στα Πομακοχώρια κοντά στη Ρούσσα 

καθώς και το Τέμενος Βαγιαζήτ του Διδυμοτείχου παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για μελέτη των λαών που έζησαν ή ζουν ακόμη σ αυτή την περιοχή 

 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις  στο αστικό περιβάλλον συμβάλλουν στο να μπορέσουν 

οι μαθητές να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν το ανθρωπογενές περιβάλλον, 

τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του, τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τις ανθρωπογενείς χρήσεις και τις δραστηριότητες. Τα 

χαρακτηριστικά των τεσσάρων πόλεων του νομού εξετάζονται διεξοδικά από τις 

ομάδες αναδεικνύοντας προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν αλλάζοντας 

συμπεριφορές και συνήθειες. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Ο αριθμός των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τις σχολικές χρονιές από το 

2003 έως το 2013 στις σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου και αφορούσε 

θεματολογία σχετική με το Περιβάλλον και τον Τουρισμό κυμάνθηκε από 20% 

έως και 80% του συνόλου των προγραμμάτων.  

2.  Οι μαθητές προτιμούν να εμπλακούν σε προγράμματα Π.Ε. με θεματολογία 

σχετική με το Περιβάλλον (φυσικό, πολιτισμικό, ιστορικό, αστικό) και να 

εξοικειωθούν με εμπειρίες ενός εναλλακτικού τουρισμού που θα φέρει 

οικονομική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα θα είναι και φιλικό με το περιβάλλον  

3.  Μέσα από την βιωματική προσέγγιση δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να    

αλλάξουν συμπεριφορές και στάσεις ζωής αναπτύσσοντας την ιδέα της 

οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής, ευελπιστώντας ότι αυτό θα 

περάσει και στο τρόπο ζωής τους ως πολίτες 

4. Ενισχύεται η συναισθηματική σχέση μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ   

εκπαιδευτικών και μαθητών,  

5. Οι κοινωνίες ωφελούνται γιατί ενισχύονται οικονομικά περιοχές που δεν 

γνωρίζουν ιδιαίτερη τουριστική κίνηση προβάλλονται τόποι προορισμού και 

ενισχύεται ο τουρισμός τους, στο παρόν  και στο μέλλον 
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