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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Πολιτισµικό τοπίο, συγκεχυµένη ανάπτυξη, πνευµατική καλλιέργεια, εναλλακτικές µορφές
τουρισµού, ξενώνες νεότητας, αγροτόσπιτα, διεπιστηµονικός φορέας διαχείρισης, περίοδοιδιάρκεια- όγκος επισκεπτών, καλλιέργεια αξιών – προτύπων - περιβαλλοντικού ήθους,
ανθρωποκεντρική – οικοκεντρική ηθική, διεπιστηµονικός περιφερειακός διαχειριστικός φορέας
παιδαγωγικός – µορφωτικός - διδακτικός – ψυχαγωγικός σκοπός εκδροµής, Φίλιπποι, Καβάλα,
Εικοσιφοίνισσα, σπήλαια Αγγίτη – Αλιστράτης, ∆ράµα – Αγία Βαρβάρα, Στενά – ∆έλτα Νέστου,
διανυκτερεύσεις µαθητών.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Η συµβολή των σχολικών προγραµµάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη βιώσιµη
ανάπτυξη και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισµικού τοπίου των περιοχών
∆ράµας και Καβάλας και των αξιών που αυτό εµπεριέχει. Παρουσιάζεται ο περιβαλλοντικός
πλούτος της περιοχής µε το απαράµιλλο φυσικό κάλος της και η επιβάρυνση που έχει δεχθεί από
την συγκεχυµένης µορφής ανάπτυξη που έχει επικρατήσει. Αναφέρονται έρευνες που έχουν γίνει
για µια ήπια ανάπτυξη µέσα από τις δυνατότητες που ενκρύπτει η περιοχή και την ανάγκη ίδρυσης
και λειτουργίας ενός διεπιστηµονικού περιφερειακού διαχειριστικού φορέα που θα συµβάλλει στη
συνολική ποιοτική της ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η συµβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στην καλλιέργεια προτύπων, αξιών, ήθους, στάσεων και συµπεριφορών φιλικών προς το
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και η απόκτησή τους µέσα από συγκεκριµένες εκπαιδευτικές
διαδικασίες βιωµατικής διδασκαλίας της τυπικής ή µη ή άτυπης εκπαίδευσης. Τέλος κατατίθενται
απόψεις - προτάσεις ώστε µέσα από την αλλαγή των Προγραµµάτων Σπουδών και του
περιεχοµένου τους τόσο της Πρωτοβάθµιας, όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να
παρασχεθούν κίνητρα επενδύσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχθεί το πολιτισµικό τοπίο της περιοχής ∆ράµας –
Καβάλας και πως αυτό µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξή της µέσα από την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση µε την παροχή εκπαιδευτικών, και όχι µόνο, υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΕΘΟ∆ΟΙ – ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της εργασίας καταγράφτηκαν όλες οι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
περιοχές του ανθρωπογενούς (µοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισµοί, κ. ά) και
του φυσικού περιβάλλοντος (σπήλαια, δάση, ακτές, ποταµοί), της γεωγραφικής περιοχής της
∆ράµας και της Καβάλας, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες φιλοξενίας (διαµονή – διατροφή –
διανυκτέρευση) στους χώρους εκτός των αστικών κέντρων, διαπιστώθηκαν οι παράλληλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που µπορούν να πραγµατώνονται (διάθεση προϊόντων του
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πρωτογενούς και του µεταποιητικού τοµέα της οικονοµίας), εκτιµήθηκαν οι πολλαπλές
δυνατότητες παροχής γνώσεων µέσα, δια και για χάρη του φυσικού περιβάλλοντος και η βιωµατική
απόκτησή τους.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η Ελλάδα θεωρείται ένας διεθνώς καθιερωµένος προορισµός για µαζικό τουρισµό
παραθαλάσσιων θερινών διακοπών. Ωστόσο το υπάρχον περιβαλλοντικό απόθεµα και το υψηλό
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα (9 από τις 11 περιοχές της χώρας
µας που έχουν χαρακτηριστεί ως υγροβιότοποι διεθνούς σηµασίας –Σύµβαση RAMSARβρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και από αυτούς οι 7 ανατολικά της Θεσσαλονίκης) παρέχει
δυνατότητες ποιοτικής αξιοποίησης και αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας σε συνθήκες
βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ εκπαιδευτικού τουρισµού, αγροτοτουρισµού, οκοτουρισµού και
περιβάλλοντος.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει αφενός να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει
τη διανυκτέρευση µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου όπως προσδιορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας και αφετέρου να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές των αστικών
κέντρων να οργανώσουν επισκέψεις σε µη αστικές περιοχές στα πλαίσια των µαθητικών εκδροµών
που πραγµατοποιούν κατ’ έτος.
Επειδή κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα απαιτεί σχεδιασµό, προετοιµασία, καταµερισµό του
έργου, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθύνης, συγκρότηση οµάδων, τήρηση τάξης, κ.ά., στοιχεία που
αναπτύσσουν το κοινωνικό συναίσθηµα, παρέχουν ευκαιρίες για συνεργασία, για απαλοιφή
αντικοινωνικών και εγωιστικών τάσεων, για ανάδειξη αλτρουιστικών και πολλών άλλων
κοινωνικών αρετών, έτσι και οι εκδροµές των µαθητών µπορούν να καλλιεργήσουν ως ανθρώπινη
δραστηριότητα και µάλιστα µέσα από τον κοινωνικό θεσµό του σχολείου, αρετές αναγκαίες για την
ισόρροπη ανάπτυξη τους. Οι εκδροµές, λοιπόν, πρέπει να πραγµατοποιούνται υπηρετώντας
παιδαγωγικούς, διδακτικούς και µορφωτικούς σκοπούς και µέσα σ’ αυτούς να περιέχονται και οι
ψυχαγωγικοί.
Στα προγράµµατα των πολυήµερων εκδροµών οι νέοι των αστικών κέντρων µπορούν να
συµπεριλάβουν επισκέψεις στους Φιλίππους, στην Καβάλα µε τις παραλίες, που η διαύγεια των
νερών τους είναι δηλωτική ότι δεν χρειάζονται καµία «σηµαία» για την πιστοποίηση της
καθαρότητάς τους, στο Παγγαίο µε το µοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας, να κάνουν σκι στις πίστες
του Φαλακρού. Να επισκεφθούν τα µοναδικά σπήλαια της Αλιστράτης και του Αγγίτη, τη ∆ράµα
µε την Αγία Βαρβάρα, τα Στενά, το ∆έλτα και το παρόχθιο δάσος του ποταµού Νέστου, να κάνουν
καγιάκ, ιππασία. Να γνωρίσουν το Παρθένο ∆άσος του Φρακτού, τα δάση του Λειβαδίτη µε τη
µοναδική στο είδος της χλωρίδα και πανίδα. Να παρατηρήσουν είδη αρπακτικών. Να
αφουγκρασθούν τους κρωγµούς των γλαυκόµορφων. Να νιώσουν µυρωδιές ανείπωτης χαράς και
άφατης ειρήνης.
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