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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Εθνικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ιδρύθηκε µε την απόφαση 3927/17- 4 - 06 του ΥΠΕΠΘ - ΣΕΠΕ∆.
Μεταξύ των κριτηρίων που συντέλεσαν στην ίδρυση του παραπάνω ∆ικτύου ήταν η τεράστια
συµβολή του Τουρισµού στην ελληνική οικονοµία, αλλά ταυτόχρονα και η παρατηρούµενη
υποβάθµιση του περιβάλλοντος σε περιοχές µε µεγάλη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η
αναγκαιότητα σχεδιασµού ενός µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον.
Τέλος, ένα ακόµη κριτήριο για την ίδρυση του ∆ικτύου ήταν η προβολή των εναλλακτικών µορφών
τουρισµού – µορφές πιο συµβατές µε το καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας - για την τουριστική
ανάπτυξη περιοχών που αν και διαθέτουν πλούσια πολιτιστική ή φυσική κληρονοµιά, ωστόσο,
αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής επιβίωσης.
Κύριος σκοπός ίδρυσης του παραπάνω ∆ικτύου αποτέλεσε η δηµιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης στους µαθητές είτε ως µέλη µιας κοινωνίας υποδοχής τουριστών, είτε ως τουρίστες ή
ακόµη και ως µελλοντικούς επενδυτές στον τουριστικό τοµέα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση για
την Αειφορία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα σύνολο σχολείων από όλη την Ελλάδα,
τα οποία υλοποιούν Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γύρω από ένα θέµα, που στην
περίπτωση του ∆ικτύου που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών, είναι η προοπτική βιώσιµης
τουριστικής ανάπτυξης.
Το Εθνικό ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
προτάθηκε µε απόφαση εκπαιδευτικών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών
(Πράξη 4/17-2-2004), εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3927/17-4-2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και
λειτουργεί από το διδακτικό έτος 2006 – 2007.
Συντονιστικός φορέας του Εθνικού ∆ικτύου «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» είναι το
ΚΠΕ Αρχανών, σε συνεργασία µε τα µέλη συντονιστικής επιτροπής, τα οποία παρατίθενται στον
πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
α/α

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής ΕΑΠ, Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (∆ΤΕ)
ΦΛΟΓΑΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µιου

2
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Αθηνών

4

ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. Αριστοτέλειου
Παν/µίου Θες/κης
ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΖΑ, Μέλος ΣΕΠΕ∆ – ΥΠΕΠΘ

5

ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ, ∆ήµαρχος Επισκοπής

6

ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών

7

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Υπεύθυνη ΠΕ ∆/θµιας Ν. Ηρακλείου

8

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, Υπεύθυνος ΠΕ Α/θµιας Ν. Ηρακλείου

9

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρχανών

3

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
10

ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Reader, Nottingham Trend University, England

Ως συνεργάτες και κοµβικοί συντονιστές συµµετέχουν στο ∆ίκτυο «Τουρισµός και
Περιβάλλον»: i) τα Κ.Π.Ε.: Καστοριάς, Βερτίσκου, Έδεσσας, Μακρινίτσας, ∆ραπετσώνας,
Ελευθερίου Κορδελιού, Βάµου, Λιθακιάς Ζακύνθου και Πεταλούδων, ii) 24 Υπεύθυνοι Π.Ε. από
τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης που παρακολουθούν και στηρίζουν τη δουλειά σχολείων
των ∆ιευθύνσεων τους, καθώς
και iii) Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα όπως: Εθνικό και
Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Τ.Ε.Α.Π.Η., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πατρών
(ΕΑΠ) – Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (∆ΤΕ), Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θες/κης – Παιδαγωγικό Τµήµα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παν/µίου
Κρήτης κ.ά..
Στο ∆ίκτυο Τουρισµός και Περιβάλλον συµµετείχαν, κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας
του, συνολικά 106 Περιβαλλοντικές Οµάδες σχολείων, 2906 µαθητές και 230 εκπαιδευτικοί
Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης, που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας
όπως για παράδειγµα: Αθήνα, Ηµαθία, Ηράκλειο, Αργολίδα, Μεσσηνία, Τρίκαλα, Κέρκυρα,
Λευκάδα, Άνδρος, Μύκονος, Κως, Σύµη, Πειραιάς, Έβρος, Σέρρες, Ρέθυµνο και Ρόδος.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισµός έχει εκδηλωθεί µε ποικίλες µορφές και έχει αναπτυχθεί
σε τέτοιο βαθµό που αποτελεί µια κυρίαρχη οικονοµική δύναµη σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι
σηµαντικές επιτεύξεις της τεχνολογίας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και του ελεύθερου
χρόνου, κυρίως στις δυτικού τύπου οικονοµίες, έχουν συνεισφέρει δυναµικά στην αύξηση της
ζήτησης για διακοπές και αναψυχή. Η σηµασία του τουριστικού κλάδου για την ελληνική
οικονοµία αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αποτελεί το 18% του ΑΕΠ και το 17% της συνολικής
απασχόλησης. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (ΠΟΤ) υπολογίζει ότι στην Ελλάδα τα
επόµενα δέκα έτη οι τουριστικές εισροές θα σηµειώσουν µέση ετήσια αύξηση της τάξεως του
4,1%. Η τουριστική δραστηριότητα επιφέρει όχι µόνο θετικές, αλλά και πολλές αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονοµία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον πολιτισµό των κοινωνιών
υποδοχής τουριστών (Ανδριώτης, 2005).
Ειδικότερα, ο τουρισµός έχει επικριθεί για:
- Συγκέντρωση µεγάλου αριθµού τουριστών σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα
- Κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής, συχνά ακατάλληλης κλίµακας συγκριτικά µε την
έκταση του τουριστικού προορισµού (π.χ. τεράστια λιµάνια ή οδικά δίκτυα σε πολύ
µικρά νησιά)
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Υπερεκµετάλλευση φυσικών πόρων
Αυθαίρετη δόµηση - Αστικοποίηση παράκτιου και δασικού χώρου
Αδυναµία ελέγχου και ορθολογικής οργάνωσης της ανάπτυξης αυτής
Υποβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος
Εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων
Αλλοίωση του κοινωνικού ιστού και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου υποδοχής
τουριστών
- Συνήθως µικρό το οικονοµικό όφελος ανά επισκέπτη, µε συνέπεια µακροπρόθεσµα
χαµηλές οικονοµικές εισροές για τον ντόπιο πληθυσµό από την τουριστική
επιχειρηµατικότητα.
Όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες που ως επί το πλείστον οφείλονται στη µαζικοποίηση του
τουρισµού έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση νέων προτύπων τουριστικής ανάπτυξης µε
αποτέλεσµα το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών και δηµοσίων φορέων να έχει στραφεί προς την
προώθηση πιο ήπιων µορφών τουριστικής ανάπτυξης που το επίκεντρό τους δεν είναι
πρωταρχικά οικονοµικό, αλλά εστιάζεται στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος, στο σεβασµό του πολιτισµού στον τόπο τουριστικού προορισµού, αλλά και στην
ικανοποίηση των αναγκών του ντόπιου πληθυσµού. Αυτή η ηπιότερη προσέγγιση τουριστικής
ανάπτυξης συχνά αποκαλούµενη και «εναλλακτικός τουρισµός», αποσκοπεί σε ένα είδος
ενεργητικού τουρισµού που αντιτίθεται στο συµβατικό πρότυπο του µαζικού τουρισµού και τις
επακόλουθες αρνητικές συνέπειες που συχνά επιφέρει, υποστηρίζοντας µε αυτό τον τρόπο τις
αρχές της αειφορίας (Αγιοµυργιαννάκης – Ανδριώτης, 2008).
Στην προσπάθεια ανάπτυξης τουρισµού χαµηλών αρνητικών επιπτώσεων που θα σέβεται και
θα προστατεύει το περιβάλλον (κοινωνικό, πολιτιστικό, φυσικό και δοµηµένο) απαραίτητη είναι
η δηµιουργία τουριστικής συνείδησης στους πολίτες του κάθε έθνους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της εκπαίδευσης όλου του πληθυσµού, όχι µόνο των ενηλίκων, αλλά και των παιδιών και
των εφήβων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και υιοθετούν στάσεις για το περιβάλλον από
πολύ µικρή ηλικία (Leeming κ.ά, 1995). Αυτή η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης απουσιάζει
από την τυπική εκπαίδευση και το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του ΚΠΕ Αρχανών
να δηµιουργήσει το Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Π.Ε. «Τουρισµός και Περιβάλλον». Ως εκ τούτου,
κύριος σκοπός ίδρυσης του παραπάνω ∆ικτύου αποτέλεσε η δηµιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης στους µαθητές είτε ως µέλη µιας κοινωνίας υποδοχής τουριστών, είτε ως τουρίστες ή
ακόµη και ως µελλοντικούς επενδυτές στον τουριστικό τοµέα.
-

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Οι µαθητικές οµάδες που εκπονούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα
πλαίσια του ∆ικτύου Τουρισµός και Περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα, να υλοποιήσουν δράσεις,
όπως µεταξύ άλλων:
- να περιγράψουν και να τοποθετηθούν µε κριτική σκέψη απέναντι στα φαινόµενα της
ήδη υπάρχουσας τουριστικής ανάπτυξης στον τόπο τους
- να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές ανάµεσα στο µαζικό τουρισµό και τις
εναλλακτικές µορφές τουρισµού
- να γνωρίσουν όλες τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού, ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση
το σεβασµό στο περιβάλλον, όπως: αγροτουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός,
συνεδριακός τουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός κτλ
- να αναπτύξουν προγράµµατα βιωµατικής προσέγγισης του ζητήµατος, όπως θερινά
σχολεία, ορειβατικές διαδροµές, κατασκηνώσεις στη φύση, περιβαλλοντικά µονοπάτια,
τα οποία είναι εκφράσεις του καλούµενου «Οικοτουρισµού»
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-

-

-

να ερευνήσουν πως το νοµοθετικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) καθορίζει τις
προϋποθέσεις για µια αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού
να κατανοήσουν τη διαφορά και τη σχέση ανάµεσα στο οικονοµικό και στο
περιβαλλοντικό κέρδος, και να προσδιορίσουν, ποιες ενέργειες επενδυτών βλάπτουν το
περιβάλλον και ποιες το προστατεύουν
να περιγράψουν τη διαµόρφωση προϋποθέσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του
τουρισµού στον τόπο µας
να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονοµιά σαν αξία που συνδέει το παρελθόν µε το
παρόν και το µέλλον
να οραµατιστούν, λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές, οικονοµικές, κοινωνικές και
νοµικές παραµέτρους ένα µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής τους
να προβούν σε ενέργειες για να προστατεύσουν και να προβάλλουν το φυσικό
περιβάλλον του τόπου τους
Να έρθουν σε επαφή µε αρµόδιους τοπικούς φορείς, ιδρύµατα, περιβαλλοντικές
οργανώσεις, να αισθανθούν «ενεργοί» πολίτες
Να ευαισθητοποιήσουν τους συµπολίτες τους γύρω από το περιβαλλοντικό αυτό ζήτηµα,
ν΄ αναλάβουν κοινωνική δράση
Τα σχολεία να συνεργαστούν µεταξύ τους για να ανταλλάξουν πληροφορίες, απόψεις
και παιδαγωγικό υλικό
Να προωθηθεί η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των διάφορων συνεργατών – κοµβικών
συντονιστών προκειµένου να διαµορφωθούν κοινές θέσεις και προτάσεις για την
ευαισθητοποίηση µαθητών και τοπικής κοινωνίας γύρω από την βιώσιµη ανάπτυξη στο
τοµέα του τουρισµού
Να παραχθεί παιδαγωγικό υλικό που ν΄ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της
εκπαίδευσης γενικότερα και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ειδικότερα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Κάθε σχολείο, έχει την ελευθερία να επιλέξει υποθέµατα ανάλογα µε τα τοπικά
περιβάλλοντα και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Προτείνονται ωστόσο, κάποιες θεµατικές
ενότητες προκειµένου να συµβάλλουµε στη διερεύνηση των διαστάσεων του ζητήµατος της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, από τις περιβαλλοντικές οµάδες που θα εκπονήσουν
προγράµµατα Π.Ε. στα πλαίσια του δικτύου, όπως ενδεικτικά:
-

Η έννοια του τουρισµού

-

Οφέλη και ζηµιές από τον τουρισµό

-

Μαζικός τουρισµός

-

Προϋποθέσεις και οφέλη βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης

-

Εναλλακτικές µορφές τουρισµού

-

Μορφές τουρισµού στη χώρα µας

-

Υπάρχουσες δοµές – αξιολόγηση

-

Αξιοθέατα, τουριστικοί πόροι

-

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

-

Τουρισµός και θέσεις εργασίας

-

Παιδεία – εκπαίδευση και τουρισµός .
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ
Το ΚΠΕ Αρχανών για να υποστηρίξει αφενός τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές κατά την
ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια του δικτύου «Τουρισµός
και Περιβάλλον» και αφετέρου για να συµβάλλει στην επίτευξη των γενικότερων στόχων του
∆ικτύου υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την καλύτερη επικοινωνία όλων των µελών του ∆ικτύου, το ΚΠΕ Αρχανών έχει
δηµιουργήσει δίγλωσση ηλεκτρονική σελίδα (http://kpe-archan.ira.sch.gr) (ελληνική και
αγγλική), όπου προβάλλονται οι διάφορες συµµετοχές φορέων, τα στοιχεία των σχολείων του
δικτύου, οι εργασίες των σχολείων του δικτύου, χρήσιµες ιστοσελίδες για θέµατα Τουρισµού, οι
ανακοινώσεις των δράσεων του δικτύου κ.ά.. Η αγγλόφωνη ιστοσελίδα κατασκευάστηκε για να
εξυπηρετήσει στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, κυρίως στη βάση των στόχων του δικτύου
«Τουρισµός και Περιβάλλον», και στην ανταλλαγή απόψεων µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και
φορείς της διεθνούς κοινότητας.
Το ΚΠΕ Αρχανών πρόκειται να προχωρήσει σε κατασκευή νέας ιστοσελίδας, προκειµένου
να καταστεί δυνατός ο εµπλουτισµός της τόσο µε διαδικτυακές δραστηριότητες, όσο και ως προς
το περιεχόµενό της. Σκοπός αυτής δράσης είναι η αναβάθµιση της εξυπηρέτησης του επισκέπτη,
ώστε να εξασφαλιστεί πιο ολοκληρωµένη και ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία, κυρίως προς και
µεταξύ των σχολικών µονάδων που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο «Τουρισµός και Περιβάλλον».
Τέλος, το ΚΠΕ Αρχανών προβάλλει και δηµοσιοποιεί τις δράσεις στα πλαίσια του ∆ικτύου
µε δηµοσιεύσεις σε τοπικό τύπο, στα Μ.Μ.Ε., µε εκδηλώσεις για ενηµέρωση του τοπικού
πληθυσµού σε σχέση µε την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης σε
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, διανέµοντας
ενηµερωτικό φυλλάδιο και υλικό προβολής που αφορά στο ∆ίκτυο κ.ά. Το ΚΠΕ Αρχανών µέσα
από τις δράσεις αυτές δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και συνεργαζόµενους φορείς να
αναδείξουν τη συµβολή του ∆ικτύου «Τουρισµός και Περιβάλλον» στην ενηµέρωση και στην
ευαισθητοποίηση των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των τοπικών πληθυσµών σε σχέση µε τη
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στα πλαίσια της δράσης του Θεµατικού ∆ικτύου, το ΚΠΕ Αρχανών έχει εκδώσει
εκπαιδευτικό υλικό που περιλαµβάνει τόσο θεωρητικό µέρος, όσο και συγκεκριµένα πρωτοκόλλα
εργασίας που είναι κατάλληλα διαµορφωµένο για εκπαιδευτικούς και για µαθητές. Το
εκπαιδευτικό υλικό που εκδόθηκε το 1ο εξάµηνο του 2008 περιλαµβάνει:
Βιβλία:
♦ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε αριθµό ISBN 978-960-98243-2-3
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♦ “∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ” µε αριθµό ISBN 978-960-98243-1-6 που
περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας των προστατευόµενων
περιοχών

♦ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» αφορά τις επιπτώσεις που έχουν
προκύψει από το υπάρχον µοντέλο Τουριστικής ανάπτυξης, τις εναλλακτικές
µορφές τουρισµού), το Νοµικό πλαίσιο για την αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη
κ.ά.

♦ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ µε αριθµό ISBN 978-960-98243-0-9 που
περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
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Επιτραπέζιο παιχνίδι – ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΑ: εξοικείωσης µε τµήµα της
περιοχής natura 2000, όρος Γιούχτας – Φαράγγι Αγίας Ειρήνης και τους κανόνες που οφείλει να
ακολουθεί ένας οικοτουρίστας

Το ΚΠΕ Αρχανών σε συνεργασία µε τη Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου σχεδιάζει κάθε
χρόνο λειτουργίας του ∆ικτύου τον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού υλικού, προκειµένου αυτό να
εκτείνεται σε ένα πλατύ εύρος της θεµατολογίας που αφορά στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη,
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκπαιδευτικών και µαθητών κατά την εκπόνηση σχετικών
προγραµµάτων Π.Ε..
Τέλος, το ΚΠΕ Αρχανών κάθε διδακτικό έτος εκδίδει τις περιλήψεις των εργασιών που
εκπονήθηκαν από τις σχολικές οµάδες στα πλαίσια της δράσης του Θεµατικού ∆ικτύου, ώστε
αφενός να είναι διαθέσιµες και να αποτελούν οδηγό για παρόµοια έρευνα στο µέλλον, και
αφετέρου να δηµοσιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της προσπάθειας όλων των συντελεστών στα
πλαίσια δράσης του ∆ικτύου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Σκοπός των σεµιναρίων που διεξάγονται σε ετήσια βάση είναι η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και των κοµβικών συνεργατών του ∆ικτύου στη θεωρία του τουρισµού, στις
σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης µέσω της διεξαγωγής βιωµατικών εργαστηρίων, αλλά και µε υλοποίηση
εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές ανάπτυξης τόσο µαζικού τουρισµού όσο και
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, προκειµένου οι συµµετέχοντες να ενισχυθούν κατά την
υλοποίηση και το συντονισµό προγραµµάτων Π.Ε. στα πλαίσια του ∆ικτύου. Επιπροσθέτως, τα
σεµινάρια αποσκοπούν στην ανάπτυξη του προβληµατισµού και στη διατύπωση και ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών και κοµβικών συνεργατών του ∆ικτύου, σχετικά µε τους
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στόχους και τις προγραµµατικές απαιτήσεις του ∆ικτύου εκ µέρους των Σχολικών Οµάδων που
συµµετέχουν.
Ακόµη, το ΚΠΕ Αρχανών προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι κοµβικοί
συνεργάτες του ∆ικτύου σε σχέση µε τον αρνητικό αντίκτυπο της αλµατώδους τουριστικής
ανάπτυξης στον κοινωνικό- πολιτιστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον των τουριστικών
περιοχών και των πληθυσµών τους σε σχεδόν κάθε γωνιά του σύγχρονου κόσµου συµµετέχει σε
επιστηµονικά συνέδρια, όπου οι εκπαιδευτικοί και λοιποί φορείς του ∆ικτύου µπορούν να
διατυπώσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους σχετικά µε τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη στη
χώρα µας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σε ετήσια βάση πραγµατοποιείται µία συνάντηση µελών της Συντονιστικής Επιτροπής κατά
την διάρκεια της οποίας χαράσσεται η στρατηγική υλοποίησης των σκοπών και στόχων του
∆ικτύου, αξιοποιείται η συνεισφορά των κοµβικών συνεργατών και αξιολογείται η δράση του
∆ικτύου προκειµένου να επαναπροσδιοριστούν οι τακτικές επίτευξης των στόχων του.
5.6. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΠΕ
Ανειληµµένη υποχρέωση του ΚΠΕ Αρχανών είναι να διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ
των σχολείων που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του ∆ικτύου
(2006 – 2008) η επικοινωνία µεταξύ των σχολικών οµάδων υλοποιήθηκε µε το µονοήµερο
σεµινάριο – συνάντηση των εκπαιδευτικών του ∆ικτύου, την έκδοση των εργασιών των
σχολικών οµάδων και µέσω της ιστοσελίδας του ΚΠΕ Αρχανών που περιλαµβάνει - εκτός από
υποστηρικτικό υλικό και συνεχή ενηµέρωση για τις δράσεις του ∆ικτύου - τα στοιχεία
επικοινωνίας κάθε σχολικής µονάδας και τις εργασίες των περιβαλλοντικών οµάδων του
∆ικτύου. Το ΚΠΕ Αρχανών σχεδιάζει πιλοτικά το τρέχον σχολικό έτος να ενισχύσει την
ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µεταξύ των µαθητών που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο από
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζοντας τα έξοδα φιλοξενίας (διαµονή – διατροφή)
ορισµένου αριθµού σχολικών οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή για παρακολούθηση
διήµερου εκπαιδευτικού προγράµµατος του ΚΠΕ Αρχανών.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τέλος, τα σχολεία που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο «Τουρισµός και Περιβάλλον», µπορούν να
παρακολουθήσουν τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΚΠΕ Αρχανών, όπως:
“Ας περιηγηθούµε…εναλλακτικά”- Μονοήµερο ή διήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου κατά το οποίο οι µαθητές σε οµάδες, µέσα από ένα
κυνήγι θησαυρού βιώνουν µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού. Ανακαλύπτουν µόνοι τους τις
Αρχάνες, φωτογραφίζουν, αναπτύσσουν δεξιότητες ανάγνωσης χάρτη και προσανατολισµού,
έρχονται σε επαφή µε τους ντόπιους και συλλέγουν πληροφορίες για τα σηµαντικότερα σηµεία
των Αρχανών. Τη 2η ηµέρα το πρόγραµµα συνεχίζεται µε εργασία πεδίου στο Γιούχτα. Οι
µαθητές περπατούν στο βουνό, παρατηρούν µέσα από οµαδικές δραστηριότητες τη
βιοποικιλότητα του Γιούχτα, βιώνουν τον οικοτουρισµό, σχεδιάζουν ένα µονοπάτι, προτείνουν
ήπιες παρεµβάσεις και µαθαίνουν τους κανόνες επίσκεψης µιας προστατευόµενης περιοχής.
«Ας παίξουµε στα ίχνη του µικρού Μίνωα….» - Μονοήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
µαθητές Νηπίου και Α΄ - Β΄ τάξης ∆ηµοτικού, κατά το οποίο οι µαθητές µέσα από
αναπαράσταση των ασχολιών των κατοίκων από παλιά ως σήµερα, παίζοντας παιχνίδια από την
εποχή της αρχαιότητας – πολλά από τα οποία έχουν διατηρηθεί µε µικρές παραλλαγές έως
σήµερα – και επισκεπτόµενοι ιστορικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα των Αρχανών, µαθαίνουν
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πως θα είναι η διαµονή τους σε ένα παραδοσιακό οικισµό και τι µπορεί να απολαύσει ένας
τουρίστας που επιλέγει τον εναλλακτικό τουρισµό. Οι µαθητές επισκέπτονται οικοτουριστικές
υποδοµές και ως µικροί δηµοσιογράφοι παίρνουν συνεντεύξεις από τους ντόπιους και µαθαίνουν
για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους τουρίστες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στην δράση αυτή του έργου του θεµατικού ∆ικτύου πραγµατοποιήθηκε το 2008
διαµορφωτική αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆ικτύου από τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση
υλοποιήθηκε µε την συµπλήρωση κατάλληλα διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου από τους Γ.
Αγιοµυργιανάκη – Καθηγητή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Κ. Ανδριώτη - Reader in
Tourism and Leisure Nottingham Trent University UK, στους οποίους ανατέθηκε και η
στατιστική επεξεργασία και η σύνταξη της περιγραφικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης. Ο αρχικός σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου έγινε σε συνεργασία µε επτά από τα
µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και των Επιστηµονικών Συνεργατών του ∆ικτύου, τα οποία
πρότειναν θέµατα και ερωτήσεις που θα έπρεπε να ενσωµατωθούν στην έρευνα. Ο σκοπός της
αξιολόγησης ήταν να καταγράψει τη γνώµη των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στο Εθνικό
∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισµός και Περιβάλλον», αναφορικά µε τις
υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και το υλικό που τους παρέχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αρχανών και οι Κοµβικοί του Συνεργάτες, σε µια προσπάθεια να
εξακριβωθούν τυχόν προβλήµατα και να δοθούν προτάσεις για την επίλυσή τους, καθώς και
υποδείξεις για τις κατευθύνσεις του ∆ικτύου στο µέλλον.
Ενδεικτικά προέκυψε από τα αποτελέσµατα της έρευνας ότι υπάρχει πολύ µεγάλη
ικανοποίηση σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Αρχανών, µε συνολικά
85,2% των ερωτώµενων να δηλώνει ότι η επικοινωνία τους µε το ΚΠΕ Αρχανών τους βοήθησε
να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόµενο της Θεµατικής Ενότητας «Τουρισµός και
Περιβάλλον» και το 88,5% να δηλώνει ότι το ΚΠΕ Αρχανών τους εµψύχωσε ως συντονιστής του
∆ικτύου για τη συνέχιση της προσπάθειάς τους. Ακόµη οι εκπαιδευτικοί έδειξαν µεγάλη
ικανοποίηση για το εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριµένα όλοι οι εκπαιδευτικοί έκριναν το
θεωρητικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού ως ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό. Επίσης, το
εκπαιδευτικό υλικό κρίθηκε ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό ως προς τον προσανατολισµό
ως προς τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις θεµατικές δραστηριότητες που περιλαµβάνει καθώς και ως
προς τις προτεινόµενες διδακτικές προσεγγίσεις.
Ως απόρροια της υψηλής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ένας µικρός αριθµός
εκπαιδευτικών πρότεινε τη βελτίωση των υπαρχόντων τρόπων επικοινωνίας τόσο µε το ΚΠΕ
Αρχανών, όσο και µε τους κοµβικούς συνεργάτες, σε µια προσπάθεια να επιτευχθεί παραπέρα
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων του ∆ικτύου. Αυτή η ανάπτυξη, σύµφωνα
µε τους εκπαιδευτικούς, µπορεί να επιτευχθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέσω της
αξιοποίησης των σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, για παράδειγµα του Ιντερνέτ, αλλά και της
ενηµέρωσης µε φυσική παρουσία εκπαιδευτικών, διεξαγωγή συνεδρίων, σεµιναρίων κ.λπ..
Σύµφωνα µε τις προτάσεις των εκπαιδευτικών όπως αυτές καταγράφηκαν από την παραπάνω
έρευνα, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί η χρήση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ),
όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση (24,3%). Ως δευτερευούσης σηµασίας προτάθηκαν η
διεξαγωγή συνεδρίου (22,9%), η έκδοση και διανοµή έντυπου υλικού (18,6%), η διάχυση
πληροφοριών µέσω της υπάρχουσας ιστοσελίδας του δικτύου (18,6%) και η διεξαγωγή
ηµερίδας/διηµερίδας στην οποία θα συµµετέχει και η τοπική κοινωνία (14,3%). Για τη γενίκευση
των συµπερασµάτων της διαµορφωτικής αξιολόγησης του ∆ικτύου που αφορά στα δύο πρώτα
χρόνια λειτουργίας του (2006 – 2008), θεωρείται απαραίτητη η συµπλήρωση της παρούσας
µελέτης, µε µια δεύτερη, όπου θα εξασφαλίζεται η αποτύπωση των εντυπώσεων που έχουν
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αποκοµίσει από τη λειτουργία του ∆ικτύου περισσότεροι εκπαιδευτικοί µετά τη συµπλήρωση
τριετούς τουλάχιστον συµµετοχής τους στο ∆ίκτυο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης του ∆ικτύου είναι άκρως
ενθαρρυντικά για τη µέχρι σήµερα πορεία του ∆ικτύου. Παρόλα αυτά οι προαναφερόµενες
υποδείξεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό της µελλοντικής
στρατηγικής του ∆ικτύου. Επίσης, µια τέτοια προσπάθεια θα µπορούσε να ενισχυθεί µέσω της
ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα οφέλη που θα προσκοµίσουν από τη συµµετοχή τους στο
∆ίκτυο «Τουρισµός και Περιβάλλον», καθώς και για τις θετικές εντυπώσεις που έχουν
αποκοµίσει µέχρι σήµερα τα µέλη που έχουν ήδη συµµετάσχει στο ∆ίκτυο και που έγιναν φανερά
από τα αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης του δικτύου.
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