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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα ανακοίνωση  επιδιώκει  να δείξει την αναγκαιότητα σύνδεσης της 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  µε τον  Τουρισµό µέσα από τις συνιστώσες  της 

Αειφόρου Ανάπτυξης- που είναι το περιβάλλον, η οικονοµία και η κοινωνία-, αφού ο 

τουρισµός µπορεί να αποτελέσει µία γέφυρα µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Τουρισµός και Περιβάλλον (κοινωνικό, πολιτισµικό, 

φυσικό και δοµηµένο) είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώµενα και µπορούν µαζί να  

παρέχουν µια  αειφόρο οικονοµική βάση. Εξ άλλου οι προϋποθέσεις για την επίτευξη 

της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι: η Εκπαίδευση-Παιδεία, οι αποτελεσµατικοί Θεσµοί, η 

κατάλληλη Τεχνολογία, η υπεύθυνη Επιστήµη. 

Ο καθένας από εµάς έχει συµµετοχή τόσο στις τωρινές συνθήκες, όσο και τη µελλοντική 

διαχείριση του περιβάλλοντος (κοινωνικού, πολιτιστικού, φυσικού και δοµηµένου). Η 

διαµόρφωση του Ενεργού και Υπεύθυνου πολίτη µε αξιακό προσανατολισµό στην 

ποιότητα της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη τίθεται 

επιτακτικά ως αξία  στις σύγχρονες κοινωνίες (∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης-UNESCO, 

1997).  Η καλλιέργεια  Αειφόρου Τουριστικής Συνείδησης, δηλαδή η οικολογική και 

υπεύθυνη κοινωνική συµπεριφορά, τόσο από τη µεριά του επισκέπτη-τουρίστα όσο και 

από τη µεριά της κοινωνίας υποδοχής τουριστών, µπορεί να αποτελέσει µέσο για τη  

διαµόρφωση του  υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε ένα οργανωµένο σχέδιο εργασίας, που µπορεί να 

αποτελέσει  το βασικό  σχέδιο Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που 

στοχεύει στην ανάπτυξη Αειφόρου Τουριστικής Συνείδησης. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αειφόρος ανάπτυξη, αειφόρος τουριστική συνείδηση, συστηµική 
σκέψη, εναλλακτικός τουρισµός, οικοτουριστικός χάρτης 
 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Πώς συνδέεται η ΕΠΑ µε τον Αειφόρο Τουρισµό; 
       Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία έχει ως βασικό σκοπό να 

διαµορφώσει τον Υπεύθυνο και Ενεργό Πολίτη, δηλαδή εκείνον τον πολίτη που 

αναπτύσσει κοινωνική υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και θεώρηση της πληροφορίας 

για τη λήψη αποφάσεων και εφαρµογή αειφόρων πρακτικών µέσα από την ολιστική 

αντιµετώπιση του κόσµου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (Tilbury and 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

Cook, 2005), καθώς και  συµµετοχικές δράσεις καταρχήν στη δική του τοπική 

κοινωνία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία των πολιτών παγκόσµια και καθολικά.  

Για το λόγο αυτό η ΕΠΑ θα πρέπει να αποτελεί µια δια βίου διαδικασία, που  να 

µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών των πολιτών απέναντι 

στο περιβάλλον-κοινωνικό, πολιτιστικό, φυσικό, δοµηµένο- µε σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής, την οικολογική ισορροπία και την αειφορική ανάπτυξη.  
      Είναι αναγκαίο λοιπόν οι στόχοι και οι αξίες της ΕΠΑ να διαπερνούν  τη 

φιλοσοφία, τις αξίες και την πρακτική του σύγχρονου Σχολείου. Με τη συνεργασία 

Σχολείου και κοινωνίας µπορούµε να ελπίζουµε σε αλλαγές του τρόπου σκέψης και 

ζωής σε ατοµικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο (UNESCO, 1997). Η 

Εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα των πρωτοβουλιών των 

τοπικών Ηµερησίων ∆ιατάξεων για τον 21
ο
 αιώνα (Local Agenda 21). Κάτι τέτοιο 

χρειάζεται να υποστηριχτεί ευρύτερα από το την τοπική κοινωνία, το εκπαιδευτικό 

σύστηµα αλλά και τη σχολική κοινότητα, όπως από τους εκπαιδευτικούς, τα σχολικά 

εγχειρίδια, το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, την εκπόνηση περιβαλλοντικών 

σχολικών προγραµµάτων και δράσεων (Agenda 21, ∆ιακήρυξη Θεσσαλονίκης, 1997). 

       Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται στα σχολεία µέσα από την ανάπτυξη οργανωµένων σχεδίων εργασίας, 

που περιλαµβάνουν και επισκέψεις µελέτης (επίσκεψη πεδίου) µονοήµερες ή 

πολυήµερες, δίνεται η δυνατότητα  στους µαθητές µέσα από τη βιωµατική 

προσέγγιση να συνδέσουν το  φυσικό περιβάλλον µε το ανθρωπογενές, τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα κυρίως στον τόπο τους (Χατζηµιχαήλ 

κ.α. 2005), αλλά και σε άλλες µακρινότερες  περιοχές. Έτσι συνδυάζουν  τη µάθηση 

µε την αναψυχή, παρατηρούν, ερευνούν, καταγράφουν, έρχονται σε επαφή µε 

προβλήµατα, αναζητούν και προτείνουν λύσεις. ∆ιερευνούν εποµένως τις δοµές της 

κοινωνικής ζωής καθώς και τις µορφές και τους τύπους των σχέσεων, που 

αναπτύσσει η κοινωνία µε το φυσικό περιβάλλον (Φλογαΐτη, 2006). Η παραπάνω 

διαδικασία στο σύνολό της υιοθετεί την ολιστική, συστηµική, διεπιστηµονική και 

διαθεµατική  προσέγγιση, που βασίζεται στις αρχές της παιδοκεντρικότητας, της 

ενεργού µάθησης, της διερεύνησης και της συλλογικής δράσης (Ματσαγγούρας, 

2003). 

       Ταυτόχρονα οι µαθητές αποτελούν τουρίστες της περιοχής που επισκέπτονται και 

προ-καλούνται έµπρακτα να επιδείξουν την αειφόρο τους στάση! Έτσι τα 

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι επισκέψεις µελέτης που τα 

πλαισιώνουν, µπορούν να συµβάλλουν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη αειφόρου 

τουριστικής συνείδησης, αλλά και να αποτελέσουν µεθοδολογικά  εργαλείο 

αξιολόγησης της επίτευξης του παραπάνω στόχου.  

       Ο Τουρισµός, είναι ένας αναπτυσσόµενος τοµέας της οικονοµίας σε παγκόσµιο 

επίπεδο και έχει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισµικές διαστάσεις. 

       Αειφόρος Τουρισµός είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει όλες 

εκείνες τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον τοµέα του τουρισµού, που σχετίζονται 

µε: 

• τη διαχείριση των φυσικών πόρων,  

• τη χρήση νερού και ενέργειας,  

• τις ήπιες µεταφορές,  

• τη διαχείριση των απορριµµάτων,  

• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής,  

• την προσβασιµότητα ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
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• τη βελτίωση, προώθηση και διάθεση τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών 

προϊόντων, την απασχόληση εκπαιδευµένου προσωπικού µε τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης προερχόµενου από την τοπική κοινωνία,  

• την ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονοµιάς, 

• την αναβίωση παραδοσιακών τρόπων χρήσης φυσικών πόρων, όπως π.χ. 

νερόµυλοι, βιοκαλλιέργειες, 

• την διατήρηση και προβολή του παραδοσιακού τοπικού πολιτισµού, 

• την κοινωνική υπευθυνότητα και την  επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα 

(µείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση των εισοδηµάτων τους). 

      Εποµένως περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δράσεις που αφορούν στη µείωση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον  και δεν χρησιµοποιούν το περιβάλλον ή τη φύση ως ένα 

εµπορικό εργαλείο (UNDSD, 2002).  

      Είναι λοιπόν φανερό ότι η µορφή τουρισµού που µπορεί να συµβάλλει στη 

µείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες και στις φτωχότερες χώρες στον κόσµο, 

αλλά και να δει τον τουρισµό ως τη γέφυρα κατανόησης και αποδοχής  διαφορετικών 

πολιτισµών, είναι  αυτή που στοχεύει στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο Αειφόρος 

Τουρισµός είναι µια οικονοµική δραστηριότητα, που συναντά τις ανάγκες των 

τουριστών και αυτές των περιοχών τουριστικής υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύει το περιβάλλον και βελτιώνει το επίπεδο κοινωνικής και οικονοµικής 

ευηµερίας του τοπικού πληθυσµού παρέχοντας ευκαιρίες και διασφαλίζοντας  το 

µέλλον (Hicks and Holden, 2001) .  

      Ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός, ο επιστηµονικός, ο 

αθλητικός, ο θρησκευτικός  τουρισµός είναι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, οι 

οποίες µπορούν να έχουν µεγάλη σηµασία στην κοινωνική, οικονοµική, 

περιβαλλοντική και πολιτισµική ανάπτυξη µιας περιοχής, µιας χώρας και τελικά 

ολόκληρου του πλανήτη.  

 

Τι είναι Αειφόρος Τουριστική Συνείδηση; 
      Η σύνδεση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  µε τον 

Αειφόρο Τουρισµό είναι σηµαντική, αφού συµβάλλει µέσα από προγράµµατα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης., δίκτυα και δράσεις σε συνεργασία µε τοπικούς και 

κοινωνικούς φορείς, στην καλλιέργεια  αειφόρου τουριστικής συνείδησης στην 

κοινωνία των πολιτών. 

      Αυτό το είδος Τουρισµού αναπτύσσει δράσεις που οδηγούν στον περιορισµό  των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής 

και  οικονοµικής ευηµερίας του τοπικού πληθυσµού  στις αγροτικές και αστικές 

περιοχές παρέχοντας ευκαιρίες και διασφαλίζοντας  ένα  βιώσιµο µέλλον. 

      Ως τουρίστες-καταναλωτές, αλλά και ως επενδυτές ή ως κάτοικοι µιας κοινωνίας 

υποδοχής τουριστών, εν τέλει είµαστε εµείς που µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά 

επιλέγοντας εκείνη τη µορφή τουρισµού, που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Για να κάνουµε όµως εµείς τη διαφορά, χρειαζόµαστε καλλιέργεια 

τουριστικής συνείδησης µέσα  από την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και  την 

Αειφορία, που να αρχίζει από την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

και να συνεχίζεται µε τη δια βίου εκπαίδευση και αγωγή των ενηλίκων (Παπαζήση, 

Χ. και Παπαζήση Ε., 2007). 

     Η ανάπτυξη αειφόρου τουριστικής συνείδησης έχει να κάνει µε την  

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, την καλλιέργεια  περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης και σεβασµού, την παροχή  θετικών εµπειριών τόσο από τη µεριά 

των τουριστών όσο και από τη µεριά των φιλοξενούντων, την παροχή άµεσων 
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οικονοµικών οφελών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

τοπικής κοινωνίας.  
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Εισαγωγή 
      Στο µέρος αυτό παραθέτουµε πρόταση υλοποίησης Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, βασισµένο στο διδακτικό µοντέλο της συστηµικής 

προσέγγισης. 

      Η συστηµική σκέψη είναι ένας τρόπος να προσεγγίζουµε το όλο. Να 

αντιλαµβανόµαστε περισσότερο σχέσεις παρά στοιχεία, περισσότερο σχήµατα 

αλλαγής και εξέλιξης παρά καταστάσεις στασιµότητας (Φλογαΐτη, 2006).   

      Τα ζητήµατα της αειφορίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και σύνθετα τόσο ως προς 

την κατανόηση των αιτίων που τα δηµιουργούν, όσο και ως προς τις λύσεις. Για το 

χειρισµό των ζητηµάτων αυτών η ανάπτυξη της συστηµικής σκέψης είναι αναγκαία, 

αφού πρέπει να κατανοηθούν οι διαδραστικές σχέσεις που τα δηµιουργούν και να 

συγκεραστεί η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και επιθυµιών µε την οικολογική 

βιωσιµότητα (Φλογαΐτη, 2006).   

       Σύµφωνα µε τη Σχίζα (2008) η συστηµική προσέγγιση έχει ως κεντρικό 

παιδαγωγικό στόχο τον ενεργό πολίτη, στηρίζεται στις αρχές της «εγγύτητας του 

θέµατος», της «αυτενέργειας» της «εποπτείας», εκτυλίσσεται περνώντας µέσα από 

τέσσερις διδακτικές φάσεις που έχουν συνοχή  και έχει ως παιδαγωγικό ερευνητικό 

εργαλείο τα τεχνήµατα (χαρτόνια εργασίας). 

       Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη και ωρίµανση του διαλογικού 

αναστοχασµού και υιοθετεί διαλογικού- συνεργατικού τύπου γνωστικές διαδικασίες. 

Με το µοντέλο αυτό δίνεται προτεραιότητα στις επιλογές, στις αποφάσεις και στις 

προσδοκίες των µαθητών και όχι στις συµπεριφορές τους. Η ανάπτυξη και η 

καλλιέργεια της σκέψης γίνεται από τους ίδιους τους µαθητές χρησιµοποιώντας 

νοητικά εργαλεία µε τα οποία φτιάχνουν εκπαιδευτικά υλικά (χαρτόνια εργασίας) για 

το θέµα που πραγµατεύονται και τα οποία συνεξελίσσονται µε τη σκέψη τους. Τα 

τεχνήµατα–εποπτείες αξιοποιούνται από τους µαθητές και µετασχηµατίζονται.  

       Η σηµασία των τεχνηµάτων είναι πολλαπλή: 

� δίνουν υπόσταση στην οµάδα και ταυτόχρονα υποδηλώνουν την 

παρουσία των µαθητών που τη συγκροτούν, 

� αποτελούν συνεργατικό δηµιούργηµα, 

� αποτυπώνουν το παρατηρούµενο όπως το αντιλαµβάνονται οι µαθητές, 

� εξελίσσονται σε επαναδροµική σχέση µε τη σκέψη του και 

� µπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλείο αξιολόγησης και σκέψης των 

µαθητών από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους ίδιους.   

       Το θέµα δε χωρίζεται σε υποθέµατα. Η εργασία γίνεται σε µικρές οµάδες και 

στην ολοµέλεια. Οι ολιγοµελείς οµάδες διαπραγµατεύονται το ίδιο αντικείµενο 

ανταλλάσσοντας σκέψεις, απόψεις και συναισθήµατα για τη δηµιουργία του 

εποπτικού υλικού (χαρτόνι εργασίας).Τα µέλη των οµάδων συζητούν µεταξύ τους 

αναστοχάζονται, προβληµατίζονται και παρουσιάζουν στην ολοµέλεια το «εποπτικό 

τους υλικό».  

       Ο αναστοχασµός, ο διάλογος, η συνεργασία, η συνοµιλία δηµιουργούν 

ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ των µελών των οµάδων και προάγουν τη βασική αρχή 

της ανθρώπινης συνύπαρξης, την αλληλεγγύη. (Σχίζα, 2004 και 2006). 
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Μελέτη περίπτωσης µε θέµα: 
«Εναλλακτικός τουρισµός του τόπου µας – Σχεδιασµός οικοτουριστικού χάρτη» 

        Ο εναλλακτικός τουρισµός είναι µία ήπια µορφή τουριστικής ανάπτυξης, που 

εστιάζεται στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, στο σεβασµό 

του πολιτισµού στον τόπο τουριστικού προορισµού, αλλά και στην ικανοποίηση 

αναγκών του ντόπιου πληθυσµού υποστηρίζοντας µ’ αυτό τον τρόπο της αρχές της 

αειφορίας. 

        Ο οικοτουρισµός αποτελεί µια ειδική κατηγορία εναλλακτικού τουρισµού. 

Βασίζεται στη φύση και στο περιβάλλον και σε περιοχές µε σχετικά ανόθευτα 

στοιχεία φυσικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς, όπου τα κίνητρα των τουριστών 

είναι η παρατήρηση, η κατανόηση και η εκτίµηση του περιβάλλοντος.  Ενισχύει την 

πολιτιστική ταυτότητα, προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, 

συµβάλλει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Απαιτεί περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συµπεριφορά όλων των 

εµπλεκοµένων.. 

  

      Στόχοι 

      Οι µαθητές επιδιώκεται: 

� να γνωρίσουν τον εναλλακτικό τουρισµό και τις περιοχές που προσφέρονται 

για τέτοιου τύπου τουριστική ανάπτυξη (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, 

πολιτιστικός τουρισµός) και να κατανοήσουν τη σηµασία του, δηλαδή να 

προσανατολιστούν στην ανάπτυξη Αειφόρου Τουριστικής Συνείδησης, 

� να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος (φυσικού, 

δοµηµένου, πολιτισµικού) παίζει σηµαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη 

µιας περιοχής, 

� να εποπτικοποιήσουν το προς µελέτη θέµα, 

� να προσδιορίσουν τους θεσµικούς φορείς που αποτελούν τους δυναµικούς 

συνδέσµους µεταξύ των κρατικών µηχανισµών και της τοπικής κοινωνίας, 

� να διατυπώσουν προτάσεις και να σχεδιάσουν δράσεις- παρεµβάσεις για την 

ανάπτυξη του τουρισµού στον τόπο τους, 

� να λειτουργούν µε βάση τις παιδαγωγικές αρχές της αυτενέργειας και της 

οµαδοσυνεργατικής µάθησης, 

� να αποκτήσουν στάσεις και συµπεριφορές «ενεργού πολίτη», του ανθρώπου 

δηλαδή που ερµηνεύει την καθηµερινότητα στο πλαίσιο της 

πολιτικοοικονοµικής κατάστασης και επιλέγει συνεργασίες µε τους άλλους. 

 

       Εδώ ακολουθεί σύντοµη παρουσίαση του θέµατος σε τέσσερις φάσεις µε το 

µοντέλο της συστηµικής προσέγγισης (Σχίζα., 2008), µε την ανάπτυξη των 

τεχνηµάτων-χαρτονιών εργασίας, ως εργαλείο για την οµαδοκεντρική µάθηση  (Σχίζα 

και Φλογαΐτη, 2005). 
 

Τεχνήµατα -Χαρτόνια εργασίας 
1. Εγώ και ο τόπος µου, ως τουριστικός προορισµός. 

        Οι µαθητές µε την παιδαγωγική τεχνική του καταιγισµού ιδεών (brainstorming) 

ανακαλούν εµπειρίες, βιώµατα, σκέψεις και γνώσεις για τον τόπο τους και τον 

τουρισµό και αποτυπώνουν τα ίχνη των σκέψεών τους και των συναισθηµάτων τους 

πάνω στο χαρτί, δηµιουργώντας τις δικές τους εποπτείες. 

         Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους µαθητές να δηµιουργούν σταδιακά τα τεχνήµατα 

µε κατάλληλες ερωτήσεις, µε εικόνες, µε παιχνίδια ρόλων. 
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� σχεδιάζουµε το σκαρίφηµα του τόπου µας και τοποθετούµε τα πιο 

ενδιαφέροντα στοιχεία της περιοχής, 

� απεικονίζουµε την προσωπική µας σχέση και των µελών της οικογένειάς µας 

που συνδέονται µε αυτή την τουριστική περιοχή, 

� αποτυπώνουµε τα συναισθήµατά µας που µας προκαλεί η παρουσία των 

τουριστών, 

� συζητούµε για τη σηµασία που έχει αυτή η τουριστική περιοχή για µας και 

τους δικούς µας. 

         Στόχος του τεχνήµατος είναι οι µαθητές να µιλήσουν για τον τουρισµό όχι 

θεωρητικά αλλά καταθέτοντας τις προσωπικές τους εµπειρίες αξιοποιώντας την 

πρώτη αρχή της µάθησης «την εγγύτητα του θέµατος» στη ζωή. 

 

2. Ο τουρισµός και η πόλη µας 

        Οι µαθητές στο τέχνηµα αυτό εντάσσουν τον τουρισµό στο πλαίσιο του  

δοµηµένου και του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης τους (κτήρια, δρόµοι, πάρκα, 

αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία) και των λειτουργιών της 

        Ζητούµε από τους µαθητές να δουν την πόλη τους από ψηλά και να 

τοποθετήσουν τον εαυτό τους µέσα σ΄ αυτή. 

        Συζητούµε για τη σηµασία που έχει ο τουρισµός για την πόλη, τη σχέση πόλης – 

πολιτισµού και τουρισµού και τις συνέπειές της. 

        Σχεδιάζουµε το σκαρίφηµα της πόλης µας και αποτυπώνουµε συµβολικά τις 

απαντήσεις των ερωτηµάτων: 

• πότε και γιατί επισκέπτονται οι τουρίστες την πόλη µα; 

• µε ποιες λειτουργίες ή δυσλειτουργίες της πόλης συνδέονται οι επισκέψεις; 

• ποιες αναπτυξιακές υποδοµές είναι απαραίτητες; 

• ποια περιβαλλοντικά προβλήµατα δηµιουργούνται; 

• πώς µεγαλώνει η πόλη; 

• ποια σχέση αναπτύσσει η πόλη και οι πολίτες λόγω τουριστικής ανάπτυξης; 

         Στόχος του τεχνήµατος είναι οι µαθητές να αντιληφθούν και να αποτυπώσουν 

την πόλη τους ως ένα κανονιστικό πλαίσιο όπου διαµορφώνονται οι πολίτες, οι ιδέες, 

οι αντιλήψεις, τα πρότυπα και οι αξίες (Σχίζα, 2008). 

         Στη φάση αυτή προετοιµάζουµε την παιδαγωγική τεχνική της «µελέτης πεδίου». 

Επιλέγουµε την περιοχή της πόλης µας που έχει τουριστικό ενδιαφέρον 

(αρχαιολογικό χώρο, µνηµείο της φύσης, το ιστορικό κέντρο, εθνικό δρυµό, 

υγροβιότοπο) και ετοιµάζουµε δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, ερωτηµατολόγιο. 

3. Οι θεσµικοί συνοµιλητές της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου 

        Στο τέχνηµα αυτό οι µαθητές εποπτικοποιούν ό,τι δεν µπορούν να δουν µε τα 

µάτια τους. Οργανώνουν τη σκέψη τους από το πραγµατικό και συγκεκριµένο στο 

συµβολικό και αφηρηµένο. 

       ∆ηµιουργούµε το χάρτη των θεσµικών φορέων που συµβάλλουν στην τουριστική 

ανάπτυξη ενός τόπου και στην προστασία του περιβάλλοντος Υπουργείο Τουριστικής 

ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Υπουργείο Γεωργίας, 

Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Οργανισµοί Αυτοδιοίκησης, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Γραφεία Τουρισµού, Τουριστική Αστυνοµία, Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ευρωπαϊκή Ένωση 

       Οργανώνουµε συναντήσεις µε τους εκπρόσωπους των φορέων και 

αποτυπώνουµε ερωτήµατα, για να µάθουµε «Πώς» αποφασίζουν, «Ποια σχέδια» 

καταστρώνουν, µε «Ποια» στρατηγική σκοπεύουν να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα: 

• τουριστικής ανάπτυξης, 
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• περιβαλλοντικών προβληµάτων και επιπτώσεων (άναρχη δόµηση,  

υποβάθµιση φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση - µόλυνση), 

• αισθητικής (απορρίµµατα, απόβλητα, επιγραφές), 

• κοινωνικά (συµπεριφορά ανθρώπων, συνέπειες της υποβάθµισης του 

             περιβάλλοντος στις ασθενείς οικονοµικά τάξεις), 

• υγείας, 

• ανάπτυξης υποδοµών – επιχειρηµατικότητας. 

       Ερωτήµατα: 

-Ποιος είναι ο ρόλος των θεσµικών φορέων; 

-Ποιοι είναι οι τρόποι προώθησης των τοπικών προϊόντων; 

-Ποιοι είναι οι τρόποι προβολής του τόπου; 

       Στόχος του τεχνήµατος είναι οι µαθητές να καταλάβουν ότι ευθύνη του πολίτη 

είναι να γνωρίζει «ποιοι» και «πώς» διαµορφώνουν τον τουρισµό ενός τόπου, όπου 

συνυπάρχουν άνθρωποι – φυσικά πρόσωπα και κοινωνικά συστήµατα – Νοµικά 

πρόσωπα. 

 

4. Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση του ζητήµατος – Οι άλλοι 

         Οι µαθητές στο τέχνηµα αυτό απεικονίζουν τον εαυτό τους, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους, ασκούν κριτική, για το τι κάνουν οι ίδιοι για τον τουρισµό στον 

τόπο τους, µιλούν για το πώς βλέπουν τους άλλους ανθρώπους, τις άλλες κοινωνίες, 

τις άλλες Ηπείρους και συζητούν τις διαφορές που υπάρχουν στην ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων. Προτείνουν και αποφασίζουν ατοµικές και οµαδικές δράσεις, ως ενεργοί 

πολίτες, κριτικά σκεπτόµενοι. 

         Στόχοι του τεχνήµατος είναι: 

• να κρίνουµε τις αποφάσεις και τις ενέργειες των Νοµικών προσώπων, ως   

προς το πώς διαχειρίζονται το ζήτηµα του τουρισµού, 

• να κάνουµε την αυτοκριτική µας για τις δικές µας επιλογές, αποφάσεις, 

παρεµβάσεις ή διεκδικήσεις, 

• να διαπιστώσουµε  αν έχουµε τουριστική συνείδηση εµείς και οι άλλοι, 

• να ερευνήσουµε τι γίνεται στις άλλες πόλεις του τόπου µας, στις άλλες χώρες, 

στις άλλες ηπείρους, 

• να παρουσιάσουµε σε άλλους την πορεία του προγράµµατος και  

• σχεδιάσουµε  ∆ράσεις.  

 

Ενδεικτικές δράσεις 

1. ∆ηµιουργούµε τον ηθικό κώδικα επισκέπτη – τουρίστα και το µοιράζουµε στους 

πολίτες της πόλης µας 

Ηθικός Κώδικας Επισκέπτη-Τουρίστα 

Στον τοµέα του περιβάλλοντος 

• ταξίδεψε σε µικρές οµάδες, χαµηλών αρνητικών επιπτώσεων, 

• ξανασκέψου, µείωσε, επαναχρησιµοποίησε, ανακύκλωσε, 

• άφησε το αυτοκίνητο, περπάτα, χρησιµοποίησε ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς,                       

• περιόρισε τις ενεργειακές σου απαιτήσεις καθώς και την κατανάλωση νερο,ύ 

• ακολούθησε τον νοµοθετικό κώδικα της περιοχής, 

• µην αγοράζεις προϊόντα προερχόµενα από τοπικά φυτά και ζώα,. 

• πάρε µέρος σε προγράµµατα που αφορούν την προστασία του τοπικού 

κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. 
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Στον κοινωνικό-οικονοµικό τοµέα 

• υποστήριξε την τοπική κοινωνία χρησιµοποιώντας εστιατόρια και ξενοδοχεία 

που ανήκουν σ΄ αυτή, αγόραζε τοπικά προϊόντα που παράγονται µε χρήση 

ανανεώσιµων πηγών  ενέργειας, 

• ανάπτυξε επαφή µε τους κατοίκους της περιοχής µε έναν πολιτιστικά κατάλληλο 

τρόπο, 

• πάρε άδεια, προτού φωτογραφίσεις ανθρώπους, σπίτια και µέρη τοπικής 

σηµασίας. 

Στον πολιτιστικό τοµέα 

• ταξίδεψε µε ανοικτό µυαλό, καλλιέργησε τη συνήθεια να ακούς και να 

παρατηρείς, 

• ανακάλυψε τον «πλούτο» που αποκτάς από τις εµπειρίες ενός άλλου τρόπου 

ζωής,. 

• αναστοχάσου τις καθηµερινές σου εµπειρίες, 

• µάθε τη Γεωγραφία, την Ιστορία, τον πολιτισµό, τα πιστεύω, µερικούς  τοπικούς 

ιδιωµατισµούς, µάθε πώς να είσαι καλός φιλοξενούµενος. 

 

2. Κατασκευάζουµε πινακίδες ενηµέρωσης και τις τοποθετούµε σε περιοχές της 

πόλης µας που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Οι πινακίδες πρέπει να ενηµερώνουν, 

να δίνουν πληροφορίες , να είναι ευκρινείς, να είναι γραµµένες στην ελληνική και την 

αγγλική γλώσσα. 

3. ∆ηµιουργούµε τον οικοτουριστικό χάρτη της περιοχής µας, αποτυπώνοντας τις 

ιδέες και προτάσεις µας. 

4. ∆ιαφηµίζουµε τον τόπο µας, φτιάχνοντας µια αφίσα µε τα φυσικά µνηµεία της 

περιοχής µας. 

Η παιδαγωγική µέθοδος της συστηµικής προσέγγισης συµπληρώνεται και ενισχύεται 

και από άλλες µεθόδους και τεχνικές όπως µελέτη πεδίου, περιβαλλοντικό µονοπάτι, 

παιχνίδι ρόλων, προσοµοίωση, επίλυση προβλήµατος, δραµατοποίηση. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
        Η  υλοποίηση οργανωµένων σχεδίων εργασίας µε τη µέθοδο της συστηµικής  

προσέγγισης καθώς και οι ∆ράσεις στο πλαίσιο των σχολικών προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη Αειφόρου 

Τουριστικής Συνείδησης, αφού προωθούν και υποστηρίζουν τη γνωριµία των 

µαθητών µε τον τόπο τους, αλλά και µε άλλους τόπους µέσω  της κατανόησης της 

σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Η 

ανάπτυξη της Αειφόρου Τουριστικής Συνείδησης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος και 

χαρακτηριστικό του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, η διαµόρφωση του οποίου είναι ο 

κύριος σκοπός  της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία. 
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