
Ημερήσιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

«Βραυρώνα: γνωρίζοντας έναν παράκτιο υγρότοπο» 

 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βραυρώνα: γνωρίζοντας έναν 

παράκτιο υγρότοπο» σχεδιάστηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για 

τη γνωριμία των μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου με τον υγρότοπο της Βραυρώνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

βιωματική επαφή των μαθητών με την περιοχή μέσα από την εκπαιδευτική 

περιήγηση, καθώς και στον προσανατολισμό των παιδιών στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει και κατ’ επέκταση στην επίλυσή τους. Το πρόγραμμα 

χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες: 

Α) Πριν την επίσκεψη στην περιοχή 

Οι εκπαιδευόμενες ομάδες, κατόπιν επικοινωνίας τους με την ΕΟΕ θα 

λαμβάνουν τμήμα του υλικού (ενημερωτικό υλικό και φύλλο δραστηριότητας), 

με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψή τους και την 

εξοικείωσή τους με τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Γ) Στο πεδίο (ύπαιθρο) 

Μετά την ολοκλήρωση της ενημερωτικής διαδικασίας στο σχολείο, οι μαθητές, 

συνοδευόμενοι από το στέλεχος της Ε.Ο.Ε. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, θα 

γνωρίσουν από κοντά την περιοχή μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

• πεζοπορική περιήγηση στην περιοχή  

• παρατήρηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής  

• εφαρμογή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το υλικό περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης της περιοχής 

Δ) Μετά την επίσκεψη στην περιοχή 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω ενοτήτων, οι μαθητές θα 

πραγματοποιήσουν δραστηριότητες στην τάξη τους για την κατάσταση της 

περιοχής και την επίλυση των προβλημάτων της. Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και 

αναζητούν λύσεις για την επίλυση προβλημάτων.  

Η επιλογή των παραπάνω δράσεων και δραστηριοτήτων θα εξαρτηθεί από τον 

χρόνο που έχει διαθέσιμο η κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων, από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της (ηλικία και αριθμός μελών, ανάγκες, επιθυμίες, κ.α.), 



καθώς και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες (εποχή έτους, καιρικές 

συνθήκες, κλπ). 

Στην κάθε ξενάγηση θα αναφέρονται πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, 

τον αρχαιολογικό χώρο, την ιστορία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

περιοχή.  

 

Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Το υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 

Για την προετοιμασία των μαθητών: 

• Ενημερωτική παρουσίαση και ενημερωτικό κείμενο για την περιοχή 

• Δραστηριότητα: μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

Στο πεδίο: 

• Περιήγηση στο μονοπάτι 

• Παρατήρηση και καταγραφή πουλιών 

• Η θήκη της Βραυρώνας 

• Δρόμος στρωμένος με ...σκουπίδια; 

• Ηχότοποι 

• Κλείδα αναγνώρισης: Καλαμιώνες 

Στην τάξη, μετά την επίσκεψη: 

• Και η Βραυρώνα έχει προβλήματα! 

 


