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: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.), μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση,
δραστηριοποιείται ενεργά εδώ και 25 χρόνια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για
την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Βασική δραστηριότητα είναι η
ενημέρωση του κοινού και σε αυτήν την κατεύθυνση η ευαισθητοποίηση των παιδιών είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Οι πρώτες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στόχευαν στην
ευαισθητοποίηση για προστατευόμενες περιοχές είτε με δραστηριότητες in situ, είτε με
φορητά εκπαιδευτικά πακέτα.
Από το 2005 η Ε.Ο.Ε., με την υποστήριξη του Υπ. Παιδείας, οργάνωσε στο Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» δραστηριότητες για τη γνωριμία και
εξοικείωση των παιδιών της πόλης με το φυσικό περιβάλλον ενώ παράλληλα δημιούργησε
τις απαραίτητες επισκέψιμες υποδομές (Κέντρο Ενημέρωσης, εκπαιδευτικές διαδρομές,
εκπαιδευτικά εργαστήρια). Οι δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση: α) του
περιβαλλοντικού αναλφαβητισμού σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, β) της
απουσίας και της κακής διαχείρισης αδόμητων χώρων στις πόλεις, γ) της άγνοιας για τη
σημαντικότητα των πουλιών στο αστικό περιβάλλον. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι
προσεγγίζονται με δραστηριότητες σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο
αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός αστικού πάρκου έκτασης 1100 στρ. με τεχνητές λίμνες,
δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα το οποίο «προσομοιάζει» με προστατευόμενη περιοχή.
Η οργάνωση και ο καθορισμός του περιεχόμενου των δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε σε
δύο διαστάσεις: σύνταξη προγραμμάτων ημερήσιας επίσκεψης σχολείων και σχεδιασμός
δρώμενων με ελεύθερη συμμετοχή κοινού. Τα προγράμματα για επισκέψεις μαθητικών
ομάδων στοχεύουν στη γενική ενημέρωση ή/και στην επίτευξη ειδικότερων στόχων
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και απόκτησης σχετικών δεξιοτήτων. Τα δρώμενα με
αυτόβουλη συμμετοχή των παιδιών περιλαμβάνουν ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια,
κατασκευαστικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εθελοντική εργασία,.
Σε τρεις σχολικές περιόδους (2005-2008) συμμετείχαν στο πρόγραμμα περίπου 13.000
μαθητές καθώς και πάνω από 4.000 παιδιά στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Σε αυτό το
διάστημα, σημαντικό ποσοστό των σχολείων συμμετείχαν περισσότερες από μία φορές στις
δραστηριότητες, γεγονός που υποδηλώνει τη θετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
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