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ΘΕΜΑ: «Αίτημα Ίδρυσης Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
               και Πολιτιστικών Θεμάτων». 
ΣΧΕΤ:    ΥΑ 66272/Γ7/4-7-2005 και  
               ΥΑ 127856/Γ7/29-11-2006 
 
Ο Γεώργιος Μπαντής, εκπαιδευτικός ΠΕ01.ΕΑΕ, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη αντα-

πόκριση και το ενδιαφέρον που δείχνει η εκπαιδευτική κοινότητα με την υλοποίηση προ-

γραμμάτων, προτείνει την ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων με Θέμα: «Βιωματική Μάθηση, Δράσεις και ενημε-

ρώσεις σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους. Γνωρίζω τον τό-

πο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού από το Χθες στο 

Σήμερα», στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για τρία (3) συνεχόμενα σχολικά 

έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23, έχοντας την δυνατότητα τροποποίησης ή ανανέωσης 

της θεματολογίας για τα επόμενα σχολικά έτη.  

Σκοπός του Δικτύου: 

Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο 

σκοπός του Τοπικού Δικτύου είναι η ενεργή συνεργασία των σχολείων στην υλοποίηση 

δράσεων που αφορούν τον τόπο μας και η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους με απώτερο 

στόχο την προώθηση του μαθητικού τουρισμού και των εκπαιδευτικών επισκέψεων στον Ν. 

Δράμας.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έχει να επιδείξει μια σειρά από Περιβαλλοντικά, Ιστορικά 

και Πολιτιστικά στοιχεία  που αποτελούν ελκυστικό προορισμό για όλες τις εποχές του σχο-
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λικού έτους με εκπαιδευτικούς σκοπούς για τις ομάδες Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) που υλοποιούν προ-

γράμματα, όπου μπορούν οι μαθητές να πραγματοποιούν μονοήμερες έως και τετραήμερες 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Ειδικότερα οι στόχοι είναι: 

1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών από 

διαφορετικά σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης, 

2. Η ανάπτυξη επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ των μελών του δικτύου για την ανταλλαγή 

απόψεων και εμπειριών και την παρουσίαση καλών πρακτικών και προτάσεων για τον εκ-

συγχρονισμό του με βασικό στόχο το δίκτυο να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα που θα 

ακολουθηθεί από σχολεία άλλων περιφερειών. 

3. Η συνεργασία των σχολείων και τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση δράσεων, 

4. Η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων των προ-

γραμμάτων και των δράσεων, 

5. Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς που έχουν κοινό με το δίκτυο σκοπό, 

6. Η γνωριμία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, η ξενάγηση με τον συνδυασμό δρά-

σεων και ενημερώσεων σε σημαντικούς Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς 

Χώρους και 

7. Η διαθεματικότητα στις προσεγγίσεις αφού εμπλέκονται πολλές ειδικότητες εκπαιδευτι-

κών,  

8. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς (κοινωνικότητα, ο-

μαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά, αλληλεγγύη), 

9. Η προτροπή συμμετοχής στο δίκτυο όλων των ειδικών σχολείων με τους μαθητές και 

παραγωγή υλικού και 

10. Η δημιουργία μιας μόνιμης βάσης γνώσεων και εκπαιδευτικού-πληροφοριακού υλικού 

από Ιστορικούς-Πολιτιστικούς χώρους και Περιβαλλοντικές προστατευόμενες περιοχές του 

Ν. Δράμας, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εμπειρία προσέγγισης σε 

παρόμοιες τοποθεσίες άλλων χώρων.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης: 

1. Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, 

2. Συνεργασία και ομαδική εργασία, 

3. Επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργαζομένων σχολείων και των  
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    εμπλεκομένων ομάδων, 

4. Επιλογή θέματος και μέθοδος σχεδίων εργασίας, 

5. Βιωματική προσέγγιση, 

6. Εμψύχωση και ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών και 

7. Μάθηση με την μέθοδο των ρόλων και των παιχνιδιών, «Μαθαίνω παίζοντας». 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες: 

Α. Ιστορικές-Πολιτιστικές  

Επισκέψεις:  

1. Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, 

2. Αρχαιολογικοί Χώροι και στα Μνημεία του Ν. Δράμας, 

3. Βυζαντινά τείχη- Βυζαντινές Αρχαιότητες, Βυζαντινή Δράμα, 

4. Βυζαντινές Εκκλησίες και Μοναστήρια, 

5. Τζαμιά, 

6. Σπήλαιο Μααρά (Αγγίτη), 

7. Οχυρό Λίσσε, 

8. Ελληνιστικός Τάφος της Οδού Τροίας,  

9. Προϊστορικός Οικισμός Αρκαδικού, 

10. Προϊστορικός Οικισμός Σιταγρών. 

11. Ιερό Διόνυσου Καλής Βρύσης.  

Β. Περιβαλλοντικές 

1. Παρθένο Δάσος, 

2. Δάσος Ελατιάς (Καρά-Ντερέ), 

3. Περιβαλλοντικά Μονοπάτια ποταμού Νέστου, 

4. Τοξωτές Γέφυρες (Διπόταμα, Παρανέστι, Τραχώνι), 

5. Δασικό Χωριό Ελατιάς (για περιβαλλοντικές δραστηριότητες), 

6. Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 – Διαδρομή στο Ν. Δράμας (Πεζοπορικές διαδρομές), 

7. Φράγμα ποταμού Νέστου. Χλωρίδα και Πανίδα.    

Αρχικές Συμμετοχές Δικτύου 
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Στο ΤΔΠΕΠ μπορεί να ενταχθεί κάθε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης 

Δράμας που υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμά-

των. Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει ο εκπαιδευ-

τικός/οι του σχολείου που ορίζεται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. 

Στην ίδρυση του ΤΔΠΕΠ θα συμμετέχουν αρχικώς τουλάχιστον πέντε έως δέκα σχολεία και 

στην πορεία θα ζητηθεί και η συμμετοχή με αίτηση των υπολοίπων.  

Συνεργάτες: 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ίδρυσης, στο εν λόγω ΤΔΠΕ θα γίνει πρόταση συ-

νεργασίας σε αρμόδιους φορείς και στελέχη που θα έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, την υ-

λοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων και την παραγωγή εκπαιδευτι-

κού υλικού.  

Υποστήριξη: 

Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με 

σεμινάρια, συναντήσεις δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώ-

ρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων ή των ομάδων των εκπαιδευτικών του δι-

κτύου. Με την λήξη κάθε σχολικού έτους θα διοργανώνεται με όλους τους εμπλεκόμενους 

κοινή εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών και των δράσεων του δικτύου. 

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης: 

Η διάρκεια εφαρμογής του ΤΔΠΕ μπορεί να είναι μονοετής, διετής ή τριετής ανάλογα με την 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων. 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ως προς την έγκριση του Τοπικού Θεματικού Δι-

κτύου με Ιδρυτή τον Γεώργιο Μπαντή, Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συντονι-

στή Φορέα την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.  

 

  

  

  H Διευθύντρια 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 
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