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Εισαγωγή Ανακοίνωσης - Σκοπός 
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελείται από δύο µέρη. Κάθε µέρος αποτελεί ξεχωριστή 

εισήγηση η οποία συνδυάζει την αξία της συνεργασίας και της σύνδεσης περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και εναλλακτικού τουρισµού µέσα από κοινές δράσεις υπέρ της τοπικής 
κοινωνίας. Ο σκοπός της παρούσας  εργασίας είναι να αναδείξει και να προτείνει τρόπους  
συνεργασίας µεταξύ των φορέων µιας τοπικής κοινωνίας, µε στόχο τη συνεχή πορεία προς 
τη βιώσιµη ανάπτυξή της µέσα από τις αρχές και τις αξίες και της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 

Περίληψη  
Η παρούσα εργασία αφορά στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς  δράσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην περιοχή του 
Νοµού Πέλλας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων. Ιδιαίτερη εστίαση  γίνεται 
στη υποδειγµατική όσο και συστηµατική συνεργασία µεταξύ των τοπικών υπηρεσιών του 
ΥΠΕΠΘ –κυρίως της ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Πέλλας και του ΚΠΕ Έδεσσας- και 
τοπικών φορέων όπως ο ∆ήµος Έδεσσας, η ∆ηµοτική Επιχείρηση Έδεσσας κλπ. Οι 
προαναφερόµενες συνεργασίες υπήρξαν διαρκείς και περιελάµβαναν σχέδιο εργασίας,  
τακτικές συναντήσεις και  συντονισµένο προγραµµατισµό ενεργειών καθώς και αξιολόγηση  
των κοινών δράσεων των εµπλεκόµενων µερών. Η αναζήτηση, ανεύρεση και ανάδειξη 
κοινών στόχων,  αποτέλεσε σταθερό σηµείο αναφοράς και γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα 
στους συνεργαζόµενους, που εντέλει πέτυχαν  ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση του τοπικού, 
και όχι µόνο, πληθυσµού σχετικά µε  το  περιβάλλον, την ωραιότητά του αλλά και τα τυχόν 
προβλήµατά του. Τα θετικά αποτελέσµατα του όλου εγχειρήµατος  οδήγησαν σε  
επανάληψή του σε ετήσια βιώσιµη βάση.   

Λέξεις Κλειδιά 
Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Συνδυασµός ∆ράσεων, Συνεργασίες, Εναλλακτικός 

Τουρισµός, Τουριστική Ανάπτυξη, Φέρουσα Ικανότητα, Συντελεστές Παραγωγής, 
Οικονοµική Ανάπτυξη, Κοινωνική Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Η ενότητα αυτή αφορά στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς  δράσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν, µε περιεχόµενο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην περιοχή του 
Νοµού Πέλλας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.  Το πλαίσιο στο οποίο 
κινήθηκαν οι δράσεις, οριοθετείται  από σειρά νοµοθετηµάτων  του ΥΠΕΠΘ, τα οποία όµως 
δεν καθορίζουν πλήρως τις οδούς που πρέπει να ακολουθεί ο έλληνας εκπαιδευτικός και 
µαθητής για να αναζητά, να ανακαλύπτει, να ενηµερώνεται …για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. Το κενό των  παραπάνω κανονιστικών διατάξεων δηµιουργεί την ειδοποιό 
διαφορά για αποφυγή αρτηριοσκληρωτικής διαδικασίας προσέγγισης της περιβαλλοντικής 
γνώσης και της παιδαγωγικής εµπειρίας, ως στοιχείων ζητούµενων στην Περιβαλλοντική 
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Εκπαίδευση. Όµως η προηγούµενη διαπίστωση οδηγεί στην ανάγκη ανάδειξης 
προτεινόµενων τρόπων και διαδικασιών, οι οποίοι συντονισµένα και συστηµατικά θα 
εξασφαλίζουν επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
θεσµοθετηµένη περιοδικότητα και συνέχεια σε δράσεις που αναφέρονται σ’ αυτήν τόσο 
στην τοπική όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Στην συγκεκριµένη περίπτωση –δράσεις 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Έδεσσα και στην Ορεινή Πέλλα- µεταξύ των 
εµπλεκόµενων φορέων έγινε  καταρχήν αποδεκτή τόσο η δελµούζια ρήση ότι, …η παιδεία 
κάθε τόπου πρέπει να στηρίζεται στη σύγχρονη πραγµατικότητα του τόπου αυτού…,  όσο 
και ότι θα κρατήσουν τις υποσχέσεις τους, θα τηρήσουν τις συµφωνίες τους και θα 
συνεργαστούν ισότιµα ακόµα και σε περιπτώσεις που θα µπορούσαν να επωφεληθούν.  

Εναλλακτικός Τουρισµός 
 … στη συνέχεια, και σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική, διαπιστώθηκε ότι:  α) η 
τουριστική ανάπτυξη δεν συνεισφέρει µόνο θετικά στο φυσικό, αστικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, β) ο εναλλακτικός τουρισµός είναι η «άλλη» πρόταση του τουρισµού µε 
συνύπαρξη φύσης και πολιτισµού, ο οποίος συµβάλλει µεταξύ άλλων και στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Για την εφαρµογή αυτού του προτύπου απαιτείται αποδοχή της τοπικής 
πολιτιστικής ταυτότητας και συνεχής εκπαίδευση–ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού 
και µεθοδική προσέγγιση – ευαισθητοποίηση των οµάδων στόχων. Κοινός στόχος ήταν και 
παραµένει η ενεργοποίηση των δυνάµεων για παραγωγή (όχι µόνο κατανάλωση). 

 Προσδιορίστηκε λοιπόν από τα συνεργαζόµενα µέρη πως ο εναλλακτικός τουρισµός 
µας µαθαίνει πρώτα να παράγουµε (προϊόν ή υπηρεσία) και µετά να καταναλώνουµε, την 
στιγµή που οι σύγχρονες κοινωνίες αποµακρύνονται δραστικά από την εκπαίδευση 
παραγωγής και στρέφονται σταθερά στην εκπαίδευση κατανάλωσης. 

Μέσα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα (παρουσίαση πινάκων) συνεργασιών σε 
ετήσια βάση, αναδεικνύεται µία πρόταση- µοντέλο εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας, η 
οποία αποτελεί την άλλη άποψη για τον µη µαζικό τουρισµό που επηρεάζει θετικά τους 
οικονοµικούς δείκτες της περιοχής και ενισχύει το εισόδηµα, φέρνοντας «νέες» ιδέες και 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται να µάθουν για την περιοχή. 

Ακολουθεί πλήρης χρονολογική αναφορά για το πώς, από το στάδιο του σχεδιασµού, 
η περιοχή εισήγαγε την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαµέσου του προτύπου 
του εναλλακτικού τουρισµού. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν µε επιτυχή συνδυασµό διαφόρων 
δράσεων πάνω σε αυτό το µοντέλο. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και η χρησιµοποίηση, στην φάση εφαρµογής, συµβατικών και νέων 
τεχνολογιών, στην επίτευξη των αρχικών στόχων για την τοπική κοινωνία. 

Στην συνέχεια και για την τεκµηρίωση, παρουσιάζονται παραδείγµατα δικτύωσης 
καθώς και διάφορα ποσοτικά αποτελέσµατα, όπως η αύξηση µαθητικού πληθυσµού στις 
περιοχές παρέµβασης και η διατήρηση πληθυσµού στις εστίες του. Ακολουθεί η παρουσίαση 
της µεθοδολογίας προσέγγισης όλης της διαδικασίας. Σηµαντική θέση κατέχει,  
τεκµηριωµένη τοποθέτηση για την εξωστρέφεια σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία  
και τις τοπικές κοινωνίες, που απαιτεί ο τουρισµός και δη ο εναλλακτικός. 

Η εισήγηση θα συνοδευτεί µε αναλυτικά κείµενα, σχεδιαγράµµατα, χάρτες και 
φωτογραφίες και πλήρη βιβλιογραφία σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα. Επιπλέον στους 
παρευρισκόµενους θα δοθεί υλικό, συµβατικό και ηλεκτρονικό. Τέλος η εισήγηση θα 
παρουσιαστεί και από τους δύο υπογράφοντες µε ηλεκτρονική παρουσίαση (Microsoft 
PowerPoint). 
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