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Συνδυάζοντας µια βόλτα στη Ροδόπη
µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση...
Τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
ευρωπαϊκές χώρες θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ύπαρξη των Προστατευόµενων Περιοχών (Π.Π.)
τους, όσο και την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαχείρισής
τους. Τα οικονοµικά προβλήµατα
των αγροτικών περιοχών επιδεινώνουν την ανάγκη χρήσης των
φυσικών πόρων στις Π.Π. και αυξάνουν την κοινωνική πόλωση
ανάµεσα στην τοπική κοινωνία και
τους φορείς διαχείρισης τους. Μία
βασική προϋπόθεση για τη µακροχρόνια βιωσιµότητα των Π.Π. είναι
η συµµετοχή του κοινού και η υποστήριξή του για τη διατήρηση των
φυσικών τους πόρων, καθώς και ο
συνδυασµός των οποιωνδήποτε
δράσεων προστασίας και διατήρησης των Π.Π. µε την ενηµέρωση και
εκπαίδευση των κατοίκων τους.
Η Καλλιστώ, ως Περιβαλλοντική Οργάνωση που ασχολείται µε
τα µεγάλα σαρκοφάγα και τα οικοσυστήµατα µέσα στα οποία ζούνε,
αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα
στην αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς, τόσο των ανθρώπων που
ζουν µέσα στα οικοσυστήµατα
αυτά, όσο και των ανθρώπων που

τα επισκέπτονται για οποιοδήποτε
λόγο, είτε αυτό ονοµάζεται τουρισµός, είτε οικονοµική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση και
εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις
ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους
που απειλούν αυτά τα οικοσυστήµατα.
Ιδιαίτερα µετά από τα χρόνια
εµπλοκής της σε δράσεις διαχείρισης και προστασίας των προστατευόµενων περιοχών, η Καλλιστώ αναγνώρισε τη σηµασία της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
(Π.Ε.) ως τµήµα των συνολικότερων αυτών δράσεων. Για το λόγο
αυτό, τη σχολική χρονιά που µας
πέρασε η Καλλιστώ υλοποίησε σε
συνεργασία µε το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης µια σειρά
προγραµµάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στην Προστατευόµενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης,
µε έδρα το Παρανέστι Δράµας, µε
µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Υλοποίηση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προστατευόµενη Περιοχή Οροσειράς
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Ροδόπης» που χρηµατοδοτήθηκε
από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Με το παρόν
έντυπο θέλουµε να µοιραστούµε
τις εµπειρίες µας από την εκπαίδευση στο πεδίο και να δώσουµε
κάποιες χρήσιµες συµβουλές και
ιδέες για τη συνέχιση τέτοιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αυτή
τη φορά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή ακόµα και τους
γονείς.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
δεν ξεκίνησε σαν µια εναλλακτική
εξέλιξη του «Εµείς και ο Κόσµος»
για τους παλαιότερους, ή τη «Μελέτη Περιβάλλοντος» για τους νεότερους. Ξεκίνησε σαν απάντηση
και άµεση λύση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που πλήττουν τον
πλανήτη µας. Είναι σηµαντικό να
µην την προσεγγίσουµε µε τον ίδιο
τρόπο που διδάσκουµε τα υπόλοιπα µαθήµατα, αλλά αντίθετα να τη
µεταχειριστούµε σαν ένα εργαλείο
για την προστασία και διατήρηση
της φύσης. Να χρησιµοποιήσουµε
καινούριες µεθόδους διδασκαλίας, να βγάλουµε τα παιδιά από
την τάξη και να τα φέρουµε κοντά
στο φυσικό περιβάλλον. Μέσα από
αυτήν τους, λοιπόν, την άµεση
επαφή µε τη φύση θα µπορέσουν
να αντιληφθούν την αξία της, ως
έναν, δηλαδή ζωντανό οργανισµό, µέρος του οποίου είµαστε και
εµείς οι ίδιοι, και όχι ως ένα ατέλειωτο µάρκετ φυσικών πόρων. Η

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσθέτει δύο διαστάσεις στην υπάρχουσα και κυρίαρχη εκπαιδευτική
διαδικασία, την αφύπνιση του συναισθήµατος και του αξιακού µας
κόσµου. Για να επιτευχθούν αυτές
οι δύο διαστάσεις θεωρούµε, εποµένως, σηµαντική την εκπαίδευση
στο πεδίο.

ο πλανήτης βρίσκεται
σε άµεσο κίνδυνο
και δεν έχουµε χρόνο
για χάσιµο!

Γιατί στη Ροδόπη;
5

Η Ροδόπη λόγω του φυσικού της πλούτου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθεί
κανείς µε ποικίλα οικολογικά θέµατα, από τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα
και τη µελέτη της χλωρίδας ως τα δασικά οικοσυστήµατα, τους τυρφώνες,
την ανάλυση του εδάφους, τα µεγάλα σαρκοφάγα και τις επιπτώσεις των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύση.
Η Προστατευόµενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης αποτελείται από τα
πιο δασωµένα βουνά της Ελλάδας, τα βουνά της Ροδόπης, και έχει έκταση 1.731.150 στρέµµατα. Περιλαµβάνει δασικά οικοσυστήµατα, όπως της
Ελατιάς, του Παρθένου Δάσους του Φρακτού, του Δάσους Σηµύδας και
του Τραχωνίου στη Δράµα, της Κούλας και τη Χαϊντούς στη Ξάνθη. Από την
άλλη, η Π.Π. περιλαµβάνει τα Στενά του Νέστου που αποτελούν µια περιοχή µε ιδιαίτερη αισθητική αξία και υψηλό οικολογικό ενδιαφέρον (κυρίως
βοτανικό και ορνιθολογικό), καθώς και το Δέλτα του Νέστου, έναν υγρότοπο Διεθνούς Σηµασίας που φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πτηνών και αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της Βόρειας Ελλάδας.
Η οροσειρά της Ροδόπης κρατά µια θέση- κλειδί στην ευρασιατική
ζώνη, αφού αποτελεί σταυροδρόµι ανάµεσα στην Ανατολή και τη Δύση,
την ηπειρωτική ενδοχώρα και τη Μεσογειακή ζώνη. Στις χαµηλότερες πλαγιές θα συναντήσετε δάση δρυός, και µικτά δάση µε φυλλοβόλα είδη, όπως
ο γαύρος και η οστρυά. Σε υψόµετρα πάνω από 1000 µε 1200 µέτρα κυριαρχούν τα δάση οξιάς, δασικής πεύκης και ερυθρελάτης. Η Ροδόπη αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της ερυθρελάτης και φυσικά τη µόνη
περιοχή εµφάνισής της στην Ελλάδα. Θα ξεχωρίσετε επίσης τη σπάνια
για εµάς βορειοευρωπαϊκή σηµύδα, συστάδες της πενταβέλονης πεύκης,
ένα ενδηµικό βαλκανικό είδος, αλλά και συστάδες του γκρίζου σκλήθρου
κατά µήκος των ρεµάτων, µοναδικές και πάλι για την Ελλάδα. Όσον αφορά στη χλωρίδα της περιοχής, από τα 1121 είδη και υποείδη φυτών που
γνωρίζουµε ότι υπάρχουν σήµερα στη Ροδόπη, τουλάχιστον 7 είναι τοπικά
ενδηµικά, δηλαδή δε συναντούνται πουθενά αλλού στον κόσµο, όπως το
διάσηµο κίτρινο Κρίνο της Ροδόπης. Άλλα δέκα είναι ελληνικά ενδηµικά
και άλλα 80 βαλκανικά ενδηµικά. Στο σύνολό τους πάνω από 290 είδη και
υποείδη κρίνονται ως κινδυνεύοντα, σπάνια ή σηµαντικά. Για το λόγο αυτό
είναι σηµαντικό να µη συλλέγουµε άτοµα από κανένα πληθυσµό.
Σε επίπεδο οικοτόπων, από τα πυκνότερα δάση ως τα ορεινά λιβάδια,
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την παραποτάµια βλάστηση και τους εγκαταλελειµµένους οικισµούς,
θα ξεχωρίσουµε τους όξινους τυρφώνες, κοιλότητες στάσιµου νερού
µικρού βάθους που φιλοξενούν στρώµατα από βρύα χιλιάδων ετών και
καλύπτονται διαρκώς από βούρλα, άλλα υδροχαρή φυτά αλλά και ένα
µοναδικό στην Ελλάδα είδος εντοµοφάγου φυτού, τη Δρόζερα. Οι τρεις
όξινοι τυρφώνες της Ροδόπης, στην Ελατιά, το Λεπίδα και τη Χαιντού
είναι από τους ελάχιστους της Ελλάδας και η προστασία τους αποτελεί
προτεραιότητα για το Δίκτυο Natura 2000. Σχετικά µε την πανίδα της
Ροδόπης, αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία ενός µικρού πληθυσµού καφέ
αρκούδας στην περιοχή που αποτέλεσε και έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες ένταξης των περιοχών της Ροδόπης στο δίκτυο Natura
2000. Στη Ροδόπη µπορεί κανείς να συναντήσει ίχνη αγριόγιδων, τη δική
µας ορεινή αντιλόπη, λύκους, ζαρκάδια, αγριογούρουνα και ελάφια. Οι
ποταµίσιες βίδρες είναι ένα εξίσου σηµαντικό θηλαστικό των ελληνικών
βουνών που αποτελεί και δείκτη της καθαρότητας των ρεµάτων της περιοχής. Τέλος, ο πλούτος της ορνιθοπανίδας είναι εξίσου σηµαντικός, µε
την παρουσία του αγριόκουρκου (το αρσενικό µπορεί να φτάσει τα 90
εκατοστά) στη Ροδόπη να συνιστά το µεγαλύτερο πληθυσµό στην Ελλάδα, αλλά και το νοτιότερο της Ευρώπης. Το τοπίο της ορνιθοπανίδας συµπληρώνει η Αγριόκοτα, ο Χρυσαετός, και η Μαυροτσικλιτάρα, η οποία
αποτελεί το µεγαλύτερο και εκ των σπανιότερων από τα δέκα είδη δρυοκολάπτη της Ελλάδας, τα οποία –αξίζει να σηµειωθεί- έχουν παρατηρηθεί
όλα µαζί στην ίδια περιοχή µονάχα στη Ροδόπη.
Όσον αφορά στις παραγωγικές του χρήσεις, το δάσος της Ροδόπης
αποτελεί το πιο παραγωγικό δάσος της χώρας, καθώς το 65% της συνολικής επιφάνειας αφιερώνεται στην υλοτοµία. Οι υλοτοµήσεις οργανώνονται από το Δασαρχείο µε τη µέθοδο της επιλεκτικής υλοτόµησης
και παρέχουν το 25% της ελληνικής τεχνικής ξυλείας. Είναι γεγονός ότι
οι καταχρήσεις έχουν περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά
πολλά προβλήµατα παραµένουν. Παρά το γεγονός της ένταξης της περιοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και της σύστασης του Φορέα
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, η περιοχή παραµένει χωρίς οριστική
οριοθέτηση και σαφές διαχειριστικό σχέδιο, χωρίς επιστηµονική παρακολούθηση, και ακόµα περισσότερο, χωρίς συγκεκριµένες δράσεις προστασίας και αποτελεσµατική φύλαξη.

Γιατί εκπαίδευση στο πεδίο
και όχι στην τάξη;
Όλοι γνωρίζουµε τα θετικά και τα
αρνητικά των κυρίαρχων εκπαιδευτικών µεθόδων, τη δασκαλοκεντρική, δηλαδή, εκπαιδευτική
προσέγγιση, εφαρµοσµένη πάντα
µέσα σε µία σχολική τάξη. Επικεντρώνοντας, όµως, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρούµε
ότι η εκπαίδευση στην τάξη είναι
χρήσιµη σε ό,τι αφορά τη γνωστική πληροφορία, όπως για παράδειγµα τι είναι ένα οικοσύστηµα,
τι είναι η τροφική αλυσίδα, ποιος
είναι ο κύκλος του νερού κ.ο.κ. Το
σηµαντικό, παρόλα αυτά, για µια
επιτυχηµένη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι
µόνο η γνώση της λειτουργίας του
φυσικού κόσµου, αλλά κυρίως η
στάση που τηρούµε και ο τρόπος
που συµπεριφερόµαστε. Αν, λοιπόν, στόχος µας είναι η αλλαγή
της υπάρχουσας συµπεριφοράς,
είναι σκόπιµο να εµπλουτίσουµε
και να αφυπνίσουµε συναισθήµατα και αξίες που σχετίζονται µε τη
φύση. Θεωρούµε ότι ο καλύτερος
τρόπος για να επιτύχουµε το στόχο
µας είναι να φέρουµε τα παιδιά σε
άµεση επαφή µε τη φύση, να µυρίσουν τα άνθη της, να αγγίξουν τα
φύλλα και τους κορµούς της, να

ακούσουν τον ήχο των νερών της,
να νοιώσουν την υφή του χώµατός
της, να δουν ζώα που θεωρούσαν
ως τώρα απειλή, να νοιαστούν για
τη φύση µε τρόπο ώστε να νοιώσουν την ανάγκη να την προστατέψουν. Πόσο µάλλον αν αυτή η
«φύση» για την οποία µιλάµε είναι
η περιοχή στην οποία ζούνε.
Και µιας που αναφερθήκαµε
στις φυσικές λειτουργίες, είναι
σηµαντικό να τονίσουµε τη σηµασία της παρατήρησης αυτών των
λειτουργιών επί τόπου. Είναι πολύ
διαφορετικό να εξηγούµε από τα
βιβλία σε ένα παιδί πώς µεγαλώνει και αναπτύσσεται ένα φυτό
και πολύ διαφορετικό να παρατηρήσει την εξέλιξή του σε όλα τα
στάδια, βλέποντας τις επιπτώσεις
που έχουν πάνω του οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης
διαφορετικό να µιλάµε σε ένα παιδί για τη ρύπανση των υδάτων και
τις επιπτώσεις της και διαφορετικό
να δει ένα ποτάµι µε ευτροφισµό ή
ρυπασµένο από σκουπίδια, πόσο
µάλλον αν συγκρίνει τη βιοποικιλότητά του µε αυτήν ενός άλλου
υγιούς.
Το σηµείο εκκίνησης για την εκπαίδευση στο πεδίο είναι η περιπέ-
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τεια. Και ξέρουµε πόσο εξιτάρει τα
παιδιά κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν µπορεί να συγκριθεί µε την άµεση, αυθεντική εµπειρία της φύσης, ούτε ένα
ντοκιµαντέρ, ούτε µία φωτογραφία
ενός όµορφου τοπίου. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, σαν εκπαιδευτικοί να
µη µείνουµε µόνο στα λόγια αλλά
να αφήσουµε το χώρο στα παιδιά
να γνωρίσουν από κοντά όσα µας
προσφέρει η φύση, δίνοντας τους
τα κατάλληλα ερεθίσµατα. Είναι
αρκετό να καλέσουµε τα παιδιά να
πιούν όλα τα χρώµατα της φύσης, ή
να µετρήσουν πόσα είδη δέντρων
υπάρχουν σε µια περιοχή, αφού
αυτό είναι που θα αφυπνίσει τα
συναισθήµατά τους. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι περισσότερο
επικουρικός, µε σκοπό να ενθαρ-

ρύνει τους µαθητές να οξύνουν τη
σκέψη τους µέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση και την ανακάλυψη. Ρόλος του, επίσης, είναι
να αναδείξει τις συνδέσεις και την
πολυπλοκότητα της φύσης, και όχι
να διδάξει µεµονωµένα γεγονότα.
Στόχος είναι η γέννηση συναισθηµάτων για τη φύση και η απόκτηση γνώσης µέσα από την εµπειρία
και το ενδιαφέρον. Άλλωστε, από
παιδαγωγικής άποψης είναι περισσότερο ωφέλιµο να καταφέρει ένα
παιδί να µεγαλώσει ένα φυτό και να
το δει την άνοιξη να ανθίζει µετά
από τη φροντίδα που του έδειξε,
παρά να πάρει ένα καλό βαθµό στο
τεστ της βιολογίας.

Είµαι δάσκαλος και συµφωνώ
µε όσα λέτε, αλλά είναι δύσκολο
να πάω τους µαθητές µου στη φύση…
Είναι µία απάντηση που ακούµε συχνά από εκπαιδευτικούς και
καταλαβαίνουµε ότι αυτή η δυσκολία πράγµατι υφίσταται. Παρόλα αυτά προτείνουµε να ξεκινήσετε από τα απλά, µια βόλτα για
παράδειγµα στο κοντινό πάρκο, µε σκοπό να µάθουν οι µαθητές
να µελετάνε στη φύση. Έτσι, ακόµα και µε µία µόνο επίσκεψη στο
δάσος θα καταφέρουν να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα έχοντας
ήδη προηγούµενη εµπειρία. Επιπλέον, µε τη δική σας παρότρυνση θα µπορέσουν να εντοπίσουν τις διαφορές ανάµεσα σε ένα
πάρκο σε αστικό περιβάλλον και σε ένα παρθένο φυσικό τοπίο.
Μπορείτε επίσης να στήσετε ένα κήπο στην αυλή του σχολείου ή ακόµα και να φιλοξενήσετε κάποια φυτά στην τάξη που θα
τα φυτέψουν και θα τα φροντίσουν οι ίδιοι οι µαθητές. Μπορείτε
να υλοποιήσετε µία δραστηριότητα µελέτης πεδίου και να κληθούν οι µαθητές να πάρουν συνεντεύξεις για κάποιο θέµα που
θα αποφασιστεί στην τάξη. Η µία και µοναδική επίσκεψη που θα
πραγµατοποιήσετε στην περιοχή θα έχει έτσι µεγάλη σηµασία
για τη συνέχεια της έρευνας τους, αφού µε αυτόν τον τρόπο θα
µπορέσουν να συγκρίνουν τα στοιχεία που πήραν όσο ήταν στην
πόλη ή το χωριό στο οποίο ζουν µε αυτά που θα πάρουν από τους
κατοίκους της περιοχής που επισκέπτονται.
Αυτό που προτείνουµε, µε λίγα λόγια, είναι ότι, ακόµη και αν
δεν υπάρχει δυνατότητα συχνής µετακίνησης στη φύση, µπορεί
η µία εκδροµή που θα µπορέσετε να υλοποιήσετε να έχει σαφή
στόχο και να έχει υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς
µε ανάλογες δραστηριότητες.
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Οι γονείς ανησυχούν και τα παιδιά
είναι πολύ δύσκολα και ιδιότροπα
για να πάρω την ευθύνη…
Μία ακόµη εύλογη ανησυχία ενός εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά, θέλοντας να ευαισθητοποιήσουµε και τους γονείς των παιδιών (γιατί δεν έχει
κανένα νόηµα να µιλάµε για προστασία των δασών από πυρκαγιές σε
ένα παιδί το οποίο βλέπει τον πατέρα του να πετάει έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου το αναµµένο τσιγάρο του) µπορούµε πάντα να
προτείνουµε και στους γονείς να συνοδέψουν και να υποστηρίξουν µία
τέτοια εκπαιδευτική δράση. Ίσως να χρειάζεται -και γνωρίζουµε ότι είναι
κόπος, αλλά ταυτόχρονα είναι και άµεση ανάγκη- να ενηµερώσετε και να
ευαισθητοποιήσετε οι ίδιοι τους γονείς ώστε να κατανοήσουν τη σηµασία µιας τέτοιας εκπαιδευτικής προσέγγισης. Αν αυτό επιτευχθεί θα είναι
πολύ πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν και οι τυχόν γκρίνιες παιδιών που
δεν είναι εξοικειωµένα µε τη φύση (κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται τα
ίδια) αφού θα υπάρχει και η υποστήριξη του γονέα. Τα παιδιά που θα δείξουν µία δυσκολία προσαρµογής στο φυσικό περιβάλλον, δε θα πρέπει
να τα µαλώσουµε ή να τα βάλουµε να κάνουν πράγµατα που είναι πέρα
από την επιθυµία τους ή το όριο µέσα στο οποίο νοιώθουν άνετα. Επειδή
ακριβώς στόχος µας είναι το συναισθηµατικό δέσιµο µε τη φύση δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να τροµάξουµε τα παιδιά. Αντιθέτως, µπορούµε
µε απλούς τρόπους να τα εντάξουµε στις δραστηριότητες, και πιστέψτε
µας σιγά σιγά θα ακολουθήσουν την υπόλοιπη οµάδα.
Η εκπαίδευση στο πεδίο δεν είναι µία συνηθισµένη και εύκολη πρακτική. Είναι σηµαντικό να παίρνουµε υπόψη το υπόβαθρο των µαθητών,
χωρίς να ξεχνάµε ότι µπορεί να µην είναι συνηθισµένοι να βρίσκονται
στη φύση και να νοιώθουν ανασφαλείς. Ο αυτοσχεδιασµός των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε το επίπεδο εξοικείωσης των παιδιών µε τη φύση
συνιστά την πιο ασφαλή και αποτελεσµατική πρακτική, ιδιαίτερα όταν
έχουµε να κάνουµε µε παιδιά που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν σε αστικά
κέντρα και η επαφή τους µε τη φύση είναι πολύ σπάνια. Δεν είναι, δηλαδή, επιθυµητό να βάλουµε στην καρδιά ενός δάσους µία οµάδα παιδιών
πόλης που η επαφή τους µε τη φύση είναι από σπάνια έως και µηδαµινή
γιατί θα επιτύχουµε ακριβώς το αντίθετο από το επιδιωκόµενο. Σκοπός
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να αµβλυνθεί ο φόβος των παι-
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διών απέναντι σε αυτό το πράγµα που λέγεται άγρια φύση και που ποτέ
ως τώρα δε γνωρίσαµε, καταρρίπτοντας έτσι, την ιδέα ότι θα µας φάνε
τα άγρια ζώα κ.ο.κ. Αυτό σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να µην αποθαρρύνουµε και να µη σχολιάζουµε αρνητικά αισθήµατα ανασφάλειας και
φόβου των παιδιών. Η εκπαίδευση στο πεδίο έχει στάδια, όπως ακριβώς
συµβαίνει και µε οποιοδήποτε άλλο µάθηµα ή µορφή εκπαίδευσης. Δε
µπορούµε, δηλαδή, να διδάξουµε τη διαίρεση στα µαθηµατικά, αν τα
παιδιά δεν έχουν µάθει ακόµα πρόσθεση!
Τέλος, για να αποφευχθούν και άλλες δυσκολίες προσαρµογής οφείλουµε να οργανώνουµε σωστά τέτοιου τύπου εκδροµές, ζητώντας από
τα παιδιά να φέρνουν µαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισµό (αδιάβροχα,
µπότες ή ορειβατικά παπούτσια, κτλ), ώστε η έλλειψή του να µην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.
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Προτεινόµενες Δραστηριότητες
Για να είναι επιτυχηµένη ακόµα και µία επίσκεψη στην περιοχή, αν δε
µπορούν να συµβούν άλλες, είναι σκόπιµο να προετοιµάσουµε τα παιδιά
νωρίτερα από την τάξη. Θα µπορούσαµε, δηλαδή, να υλοποιήσουµε κάποιες δραστηριότητες εισαγωγής στο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε, είτε είναι µία παρουσίαση και δραστηριότητες γνωριµίας µε τα είδη
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, είτε είναι η µελέτη των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό περιβάλλον. Με
τον τρόπο αυτό, όταν οι µαθητές επισκεφτούν την περιοχή θα έχουν ήδη
ερωτήµατα και απορίες να λύσουν επιτόπου ή ερωτηµατολόγια να συµπληρώσουν µε συνεντεύξεις από ντόπιους, κάνοντας έτσι την εκδροµή
τόσο ποθητή όσο και στοχευµένη. Σηµασία έχει να µην είναι µία εκδροµή
σαν τις άλλες (ηµερήσια, κτλ) αλλά µία εκδροµή στην οποία οι µαθητές
θα νοιώσουν αναγκαία την παρουσία τους ώστε να απαντήσουν σε ερωτήµατα που οι ίδιοι έθεσαν στους εαυτούς τους, να φέρουν σε πέρας µία
έρευνα που οι ίδιοι επέλεξαν ή ακόµα και να παρατηρήσουν ή να δουν
από κοντά κάτι που τους τράβηξε την προσοχή και τους ενθουσίασε από
τη µελέτη τους (είδη χλωρίδας και πανίδας, κάποιο τοπίο).
Σκοπός είναι να µπορέσουν τα παιδιά να εξερευνήσουν την περιοχή
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους (εµπειρικά µε επί τόπου επίσκεψη,
βιβλιογραφική έρευνα, επαφή µε ντόπιους, τοπικός τύπος, κ.ο.κ.), κάτι
που στην πραγµατικότητα οι ερευνητές δεν έχουν συνήθως το χρόνο να
κάνουν. Τέτοιου τύπου εκπαιδευτικές δραστηριότητες εισάγουν τα παιδιά τόσο στη µελέτη της τοπικής φυσικής ιστορίας, όσο και στις παραδοσιακές πρακτικές χρήσεων γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη
µιας σειράς δεξιοτήτων στα παιδιά (εύρεση θέµατος προς εξέταση, συλλογή δεδοµένων, καταγραφή, εκτίµηση κινδύνων και επιπτώσεών τους,
ανάλυση δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, οµαδική εργασία), οι
οποίες θα τα βοηθήσουν στην πορεία να αναπτύξουν δικές τους ιδέες
για έρευνα, καθώς και να εξοικειωθούν µε τις ερευνητικές πρακτικές που
σχετίζονται µε την οικολογία πεδίου γνωρίζοντας το τοπίο.
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Κλείδες ιχνών µερικών ζώων της Ροδόπης
14

Σκύλος

Αλεπού

Ποντίκι

Λύκος

Αρκούδα

Σκίουρος

Λαγός

Ενδεικτικά, λοιπόν, σας παρουσιάζουµε κάποιες δραστηριότητες:

1.

Το σηµειωµατάριο της
φύσης για τα άγρια ζώα:

Ξεκινώντας από την τάξη µπορείτε
να γνωρίσετε τα είδη πανίδας που
φιλοξενεί η περιοχή και να µάθετε κάποια από τα χαρακτηριστικά
τους. Με τις κλείδες ιχνών που δίνονται δίπλα (σελ: 14) µπορείτε κατά
την επίσκεψή σας στην περιοχή να
ψάξετε για αυτά τα ίχνη. Αν είστε τυχεροί και βρείτε κάποιο αντίστοιχο
ίχνος µπορείτε να συζητήσετε για
ποιους λόγους αυτό το ζώο µπορεί
να πέρασε από το συγκεκριµένο
σηµείο (αναζήτηση τροφής ή νερού, φώλιασµα, κτλ). Ταυτόχρονα
µπορείτε να παρατηρήσετε τα ζώα
που υπάρχουν µέσα στο δάσος και
οι µαθητές να κρατούν σηµειώσεις.
Τέλος, στην τάξη και πάλι, µπορείτε
να δηµιουργήσετε, είτε ένα κολάζ
µε φωτογραφίες των ζώων που
βρήκατε και των ενδιαιτηµάτων
τους, είτε ένα αρχείο µε φωτογραφίες του κάθε ζώου και µία παράγραφο για τα χαρακτηριστικά του,
το βιότοπό του, την τροφή του,
τους κινδύνους που το απειλούν
κτλ, που τελικά θα µείνει στο σχολείο και που ανά πάσα στιγµή µπορούν οι µαθητές να ανατρέξουν
για να βρουν πληροφορίες. Στη
σπάνια περίπτωση που έχετε στη
διάθεση σας κιάλια ή τηλεσκόπιο

µπορείτε να κάνετε και µία δραστηριότητα παρατήρησης πουλιών, για καλύτερα αποτελέσµατα
κοντά στο Νέστο, µε τη βοήθεια
του Οδηγού Πουλιών που έχει εκδώσει η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία.

2.

Γνωρίζω τα φυτά της
περιοχής µου:

Όπως και στην προηγούµενη δραστηριότητα η συλλογή πληροφοριών µπορεί να αρχίσει στην τάξη
και µετά την επίσκεψη µπορεί να
δηµιουργηθεί ένα ανάλογο κολάζ
ή αρχείο. Μπορούν οι µαθητές
να συλλέξουν φύλλα από κάθε είδος που τους ενδιαφέρει ώστε να
µπουν και αυτά στο αρχείο. (Προσοχή! Η οδηγία για µία επίσκεψη
στη φύση είναι γενικά να µη συλλέγουµε κανένα είδος χλωρίδας.
Αποκλειστικά για αυτή τη δραστηριότητα θα µπορούσατε να εξηγήσετε στους µαθητές ότι η συλλογή
αυτή γίνεται µόνο για ερευνητικούς
λόγους και ότι υπό άλλες συνθήκες
δε θα επιτρεπόταν. Φανταστείτε ο
κάθε µαθητής και επισκέπτης στην
περιοχή να µάζευε και από ένα κρίνο της Ροδόπης. Μάλλον θα είχαµε
εξαφάνιση του είδους όχι από περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά
από ανθρωπογενείς!). Με τις οδη-
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γίες παρακάτω µπορείτε, επίσης,
να κάνετε στο πεδίο και κάποιες
δραστηριότητες εκτίµησης της
ηλικίας (βλ. σελ: 14) και του ύψους
των δέντρων (βλ. σελ: 15, 16, 17).

Εκτίµηση της ηλικίας ενός δέντρου
Μπορούµε να µάθουµε την ηλικία
ενός δέντρου από τον αριθµό των
δακτυλίων του κορµού του. Ένας
δακτύλιος αντιστοιχεί σε ένα χρόνο
ζωής του δένδρου. Ένας τρόπος
για να µάθουµε την ηλικία του
είναι, λοιπόν, να µετρήσουµε τους
δακτυλίους του. Στην περίπτωση
που δεν έχουµε κοµµένο κορµό
µπορούµε να µετρήσουµε την
περιφέρειά του µε ένα µέτρο σε
ύψος 1,5 µ. από το έδαφος. Κάθε έτος
ανάπτυξης αντιστοιχεί σε αύξηση
της περιµέτρου κατά 2,5 εκ. Έτσι,
λοιπόν, αν διαιρέσουµε τη µέτρηση
που πήραµε µε 2,5 εκ. παίρνουµε την
ηλικία του δέντρου.

3.

Αναγνωρίζω τη σηµασία
ενός ποταµού:

Ξεκινώντας από την τάξη µπορείτε να γνωρίσετε το Νέστο. Από
πού πηγάζει, τι µήκος έχει και που
εκβάλει. Μπορεί να γίνει µία συζήτηση για τα είδη ιχθυοπανίδας που
φιλοξενεί, τα αποδηµητικά πουλιά
που τον επισκέπτονται, κ.ο.κ. Στο
πεδίο µπορείτε χρησιµοποιώντας
ένα µέτρο να µετρήσετε το πλάτος
του (προφανώς σε κάποιο σηµείο
του ποταµού που αυτό είναι εφικτό), το βάθος του (µε ένα κοµµάτι
ξύλο που απλά θα βουτήξετε µέσα
και µετά µε το µέτρο θα µετρήσετε
το κοµµάτι που έχει βραχεί), την
ταχύτητα ροής (αφήνετε στο ποτάµι ένα πορτοκάλι ή µία µπάλα
από ένα σηµείο που θα κάθετε ο
ένας µαθητής, χρησιµοποιώντας
ένα χρονόµετρο για να υπολογίσετε πόση ώρα έκανε το πορτοκάλι
να φτάσει στο σηµείο που κάθετε
ο άλλος µαθητής, όπου η µεταξύ
τους απόσταση είναι γνωστή, και
µε τον τύπο της ταχύτητας και τα
υπόλοιπα στοιχεία µπορείτε να
υπολογίσετε την ταχύτητα ροής).
Μπορείτε, επίσης, να υλοποιήσετε
τις δύο προηγούµενες δραστηριότητες και σε ένα υγροτοπικό
οικοσύστηµα, όπως είναι ο Νέστος,
σχετικά µε τα υδρόφιλα και υδρόβια φυτά, τα ψάρια, τα πουλιά κτλ.

Εκτίµηση του ύψους ενός δέντρου
Στη συνέχεια παρουσιάζονται 3 τρόποι για να εκτιµήσουµε το ύψος ενός
δέντρου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τους τρεις και να συγκρίνεται στη
συνέχεια τα αποτελέσµατά σας.
1ος Τρόπος: Κοιτάζω µέσα από τα πόδια µου το ύψος του δέντρου
Μία µαθήτρια στέκεται µακριά από το δέντρο µε την πλάτη γυρισµένη. Σκύβει
και κοιτάει µέσα από τα πόδια της και µετακινείται µέχρι να δει την κορυφή του
δέντρου. Κάποιος άλλος µαθητής πρέπει να µετρήσει την απόσταση µεταξύ της
µαθήτριας και της βάσης του δέντρου µε ένα µέτρο. Η µέτρηση αυτή µας δίνει
το ύψος του δέντρου.
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2ος Τρόπος:
Πόσοι µαθητές χρειάζονται για να φθάσουν την κορυφή του δέντρου
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Μία µαθήτρια στέκεται δίπλα στο δέντρο. Μία άλλη πρέπει να περπατήσει προς
τα πίσω µέχρι να βλέπει τα πόδια της µαθήτριας που στέκεται δίπλα στο δέντρο
και την κορυφή του δέντρου χωρίς να χαµηλώνει ή να σηκώνει το κεφάλι. Στη
συνέχεια πρέπει να εκτιµήσει πόσες µαθήτριες θα πρέπει να σταθούν η µία
πάνω στην άλλη για να φτάσουν την κορυφή του δέντρου. Γνωρίζοντας το ύψος
της µαθήτριας που στέκεται δίπλα στο δέντρο και πολλαπλασιάζοντάς το µε τον
αριθµό των µαθητριών που εκτιµήθηκε ότι χρειάζονται υπολογίζουµε το ύψος
του δέντρου.

3ος Τρόπος:
Μετράω το ύψος του δέντρου µε βήµατα
Μία µαθήτρια κάθεται στη βάση του δέντρου. Μία άλλη κρατάει έναν χάρακα
όρθιο και µετακινείται µέχρι ο χάρακας να γίνει ίσος µε το ύψος του δέντρου.
Σε εκείνο το σηµείο στρέφει το χάρακα 90ο µε την µία άκρη του χάρακα να
συνεχίζει να εφάπτεται µε τη βάση του δέντρου. Η µαθήτρια που κάθεται
στη βάση του δέντρου περπατάει µε σταθερό βήµα καθοδηγούµενη από τη
µαθήτρια που κρατάει το χάρακα µέχρι να φτάσει στην άκρη του χάρακα και
µετράει τα βήµατά της. Γνωρίζοντας το µέσο µήκος των βηµάτων της µαθήτριας
και πολλαπλασιάζοντάς το µε τον αριθµό των βηµάτων που τελικά έκανε
υπολογίζουµε το ύψος του δέντρου.
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4.

Έρευνα δράσης µε
συνεντεύξεις:

Οι µαθητές µπορούν να οργανώσουν µία έρευνα δράσης µε
συνεντεύξεις µε θέµα την αλλαγή
των καλλιεργειών και των χρήσεων γης (αυτό µπορεί να γίνει µε
ντόπιους αγρότες για τα είδη των
καλλιεργειών που έχουν και µε
τους παππούδες τους για τα είδη
καλλιεργειών που είχαν στο παρελθόν ώστε να µπορέσουν να συγκρίνουν και να αναγνωρίσουν τις
διαφορές. Έπειτα µπορούν να ψάξουν τους λόγους για αυτή την αλλαγή). Ένα άλλο θέµα µε το οποίο
θα µπορούσαν να ασχοληθούν
είναι η σύγκρουση ανάµεσα στα
µεγάλα σαρκοφάγα, όπως είναι ο
λύκος και η αρκούδα, και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Σκοπός
είναι να κατανοήσουν οι µαθητές
τη δυσκολία συµβίωσης της άγριας ζωής µε τους ανθρώπους, να
εξερευνήσουν τους τρόπους που
µέχρι τώρα αυτή η συµβίωση ήταν
εφικτή, και να προτείνουν λύσεις.

5.

Παιχνίδι Ρόλων:

Οι µαθητές µπορούν να χωριστούν
σε οµάδες ανάλογα µε το θέµα
που θα επιλεγεί. Θέµατα που είναι
σηµαντικά για την περιοχή είναι
η σύγκρουση µεγάλων σαρκοφά-

γων και κτηνοτροφίας, η υλοτοµία,
τα υδροηλεκτρικά φράγµατα, ο
τουρισµός κτλ. Με κάρτες που θα
δοθούν σε κάθε οµάδα (που θα
εξηγούν λίγα πράγµατα για τις θέσεις που θα µπορούσε η κάθε οµάδα να πάρει για το συγκεκριµένο
ζήτηµα) οι µαθητές καλούνται να
µπουν στην θέση αυτών των κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται
µε τον τρόπο τους στο ζήτηµα και
να αναγκαστούν να βρουν επιχειρήµατα για να στηρίξουν τη θέση
τους. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να ακολουθήσει την προηγούµενη. Σε αυτή τη δραστηριότητα ο
εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης και είναι
ευθύνη του να την οδηγεί δίνοντας
ελευθερία σε κάθε οµάδα.

6.

Ανακαλύπτω τη φύση µε
κλειστά µάτια:

Τα παιδιά µπορούν να χωριστούν
σε δυάδες και το ένα να κλείσει τα
µάτια του µε ένα κοµµάτι ύφασµα.
Το παιδί µε τα κλειστά µάτια οδηγείται από το άλλο σε ένα δέντρο,
µε σκοπό να το επεξεργαστεί µε
τέτοιο τρόπο ώστε αφού επιστρέψει στο σηµείο εκκίνησης και
ανοίξει τα µάτια του να µπορεί να
το εντοπίσει ξανά. Αυτό σηµαίνει
ότι η γνωριµία του ήταν τόσο ενδελεχής που το καθιστά ικανό να
το ξαναβρεί. Επίσης, µπορούν οι

µαθητές να δηµιουργήσουν έναν
κύκλο και µε κλειστά µάτια να
µετρήσουν και να αναγνωρίσουν
τους ήχους που ακούνε.

7.

Δηµιουργία οδηγού καλής
πρακτικής στο βουνό από
τους ίδιους τους µαθητές:
Μία πολύ ευεργετική δραστηριότητα για την κατανόηση της σηµασίας της σωστής συµπεριφοράς
στη φύση είναι η δηµιουργία από
τους µαθητές ενός οδηγού καλής
πρακτικής κατά την επίσκεψη στη
φύση. Μπορείτε, λοιπόν, κατά την
εκδροµή σας να καλέσετε τους
µαθητές να παρατηρήσουν και
να αναγνωρίσουν πρακτικές ανθρώπων που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον, είτε είναι η ρίψη
σκουπιδιών, είτε η χρήση οχηµάτων σε περιοχές που δεν επιτρέπεται, είτε το κυνήγι κ.ο.κ. Συλλέγοντας στην τάξη τις παρατηρήσεις
των παιδιών και συζητώντας το
λόγο για τον οποίο η κάθε πρακτική είναι λανθασµένη µπορείτε να
δηµιουργήσετε έναν οδηγό καλής
πρακτικής, ο οποίος στη συνέχεια
µπορεί να αναρτηθεί στο σχολείο
για την πληροφόρηση των υπόλοιπων µαθητών.

8.

Για προγράµµατα µεγάλης
διάρκειας (εννοώντας
πολλές επισκέψεις):
α) οι µαθητές µπορούν να εµπλακούν ενεργά στη διαχείριση της
περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση
καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να
έρθει σε επαφή είτε µε το Φορέα
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης,
είτε µε την Καλλιστώ για να συνδιαµορφώσουµε κάτι που θα έχει
πραγµατικά νόηµα τόσο για τους
µαθητές, όσο και για την περιοχή.
β) µπορεί η πρώτη επίσκεψη να
είναι αναγνωριστική της περιοχής
και των θεµάτων µε τα οποία θα
µπορούσαν να ασχοληθούν οι µαθητές. Με αυτό τον τρόπο µπορούν
τελικά να επιλέξουν από µόνοι
τους το θέµα µε το οποίο θέλουν
να ασχοληθούν, κάτι που εξάπτει
το ενδιαφέρον τον παιδιών αλλά
τους δηµιουργεί και µια αίσθηση
ευθύνης. Είναι σηµαντικό να δίνουµε την ευκαιρία στους µαθητές
να παίρνουν πρωτοβουλίες και να
καλούνται να ολοκληρώσουν µια
αποστολή. Η επιβράβευση µε αυτόν τον τρόπο είναι περισσότερο
εσωτερική παρά εξωγενής, όπως,
για παράδειγµα, είναι ένας βαθµός.
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Καλό θα ήταν µετά από την υλοποίηση τέτοιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων να ακολουθεί αξιολόγηση, ώστε να δούµε αν το πρόγραµµα Π.Ε.
που εφαρµόσαµε ήταν επιτυχηµένο και είχε αποτέλεσµα. Από τους πιο
απλούς τρόπους για να εκτιµήσουµε κάτι τέτοιο είναι να βάλουµε τους
µαθητές να ζωγραφίσουν κάτι σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα που
µελετήσαµε και έχει να κάνει µε συναισθήµατα και γενικότερα µε προσωπικές αντιλήψεις. Θα µπορούσε, δηλαδή, αυτός ο τρόπος αξιολόγησης
να ακολουθεί τη δραστηριότητα έρευνας δράσης ή το παιχνίδι ρόλων.
Για την αξιολόγηση της γνωστικής πληροφορίας µπορείτε πάντα να συντάξετε ένα εύκολο ερωτηµατολόγιο που θα το µοιράσετε µία φορά πριν
από την υλοποίηση του προγράµµατος και µία µετά, ώστε να δείτε τις
διαφορές.
Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν τελειώνουν εδώ, αλλά θεωρούµε ότι µπορούν να
λειτουργήσουν σαν αφετηρία ενός προγράµµατος Π.Ε. για την περιοχή.
Θέλουµε να πιστεύουµε και να ελπίζουµε ότι στο µέλλον θα εκδώσουµε
κάτι πιο αναλυτικό για το θέµα. Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι πήρατε µία γεύση
από δραστηριότητες που µπορείτε να κάνετε µε τους µαθητές σας, ή και
τα παιδιά σας, ώστε να τα φέρετε σε πιο άµεση επαφή µε το φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται κοντά τους. Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία και καλή
διασκέδαση παίζοντας και εξερευνώντας στη φύση!

Χρήσιµες πληροφορίες
και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω
δραστηριότητες που µπορούν να
εµπλουτίσουν την επίσκεψή σας
στη Ροδόπη.
• Στο Παρανέστι Δράµας λειτουργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Παρανεστίου, όπου µπορείτε να
ξεναγηθείτε κατόπιν συνεννόησης σχετικά µε την Οροσειρά της
Ροδόπης (τηλ: 25240 21010).
• Για τη µετάβασή σας στη Ροδόπη
λειτουργεί το Περιβαλλοντικό
Τραινάκι του Νέστου που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρία για την
Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, όπου µπορείτε κατόπιν
συνεννόησης µε τη συνοδευτική
ξενάγηση να µάθετε πολλά για το
Νέστο και την ευρύτερη περιοχή
(Πληροφορίες: Διεύθυνση Α/µιας
Εκπαίδευσης Ξάνθης, Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Γερµαντζίδης Νικόλαος, τηλ:
25410-22838).

• Στη Σταυρούπολη υπάρχουν
ιδιωτικές εταιρίες που
οργανώνουν αθλοπαιδίες
(ιππασία, ποδήλατα, βαρκάδα,
τοξοβολία, κτλ).
• Σε συνεννόηση µε συνοδούς
βουνού που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή µπορείτε να
περπατήσετε σε κάποια
σηµατοδοτηµένα µονοπάτια που
είναι ασφαλή για παιδιά (αυτό
αφορά κυρίως γυµνάσια και
λύκεια), όπως για παράδειγµα
το πανέµορφο µονοπάτι στα
στενά του Νέστου που ξεκινάει
από το Κρωµνικό και καταλήγει
στους Τοξότες, ή το µονοπάτι
κοντά στους καταρράκτες της
Αγ Βαρβάρας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την
οργάνωση τέτοιου τύπου
εκδροµών µπορείτε να
τηλεφωνήσετε στην Καλλιστώ,
στο Τµήµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Υπεύθυνη:
Αραµπατζίδου Φανή, τηλ: 2310
252530), ή στο Παράρτηµα
της Καλλιστώ στη Ροδόπη
(Υπεύθυνος: Ορέστης Μπόσκος
τηλ: 6947 825551).

Μητροπόλεως 123, 546 21 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 252530, fax: 2310 272190
e-mail: info@callisto.gr, www.callisto.gr

660 35 Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράµµας
τηλ: 25240 21030, fax: 25240 22165
e-mail: info@fdor.gr, www.fdor.gr
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