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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Μια καινοτόµος δραστηριότητα του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας τα τελευταία χρόνια  είναι το 
πρόγραµµα που εφαρµόζει σε µαθητές µε νοητική υστέρηση. ∆ύο είναι οι γενικοί παιδαγωγικοί – 
διδακτικοί στόχοι που διέπουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα: Από τη µία, η κοινωνική ένταξη και 
ενσωµάτωση των µαθητών µέσω της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, στα πλαίσια της παροχής 
ίσων ευκαιριών µε τους µαθητές των «κανονικών» σχολείων, αφού είναι γνωστό ότι οι µαθητές των 
ειδικών σχολείων έχουν µειωµένη πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση, δυσκολία στην 
κοινωνική ένταξη και µειωµένη προσωπική ανάπτυξη. Από την άλλη, η επαφή των µαθητών µε το 
φυσικό περιβάλλον που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή του και ευαισθητοποίηση όσον 
αφορά την προστασία του. Στο πρόγραµµα εισάγεται µε απλό και κατανοητό τρόπο η έννοια της 
αειφόρου ανάπτυξης προκειµένου να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι η εξοικονόµηση φυσικών 
πόρων πρέπει να είναι κύριο µέληµά µας, ένα «δώρο» που οφείλουµε να χαρίσουµε στις επόµενες 
γενιές.  
             
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Είναι γνωστό στους ευαίσθητους και ενεργούς πολίτες ότι η κοινωνία που ζούµε είναι µια 
κοινωνία αχαλίνωτων ρυθµών, έντονης ανταγωνιστικότητας, ατοµικισµού, περιθωριοποίησης, 
αποκλεισµού του διαφορετικού, µειωµένης κοινωνικής ευαισθησίας και αντανακλαστικών. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το ότι η συσχέτιση Περιβαλλοντικής και Ειδικής Αγωγής δεν 
είναι συχνή στην ελληνική πραγµατικότητα, καθώς και το ρόλο που ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης πρέπει να παίζει, για ολάκερη την κοινωνία και την εκπαίδευση σε ζητήµατα παροχής 
ίσων ευκαιριών, ειδικότερα σε οµάδες ατόµων µε µειωµένη πρόσβαση στη γνώση, στην 
πληροφόρηση, µε δυσκολία στην κοινωνική ένταξη και µειωµένη προσωπική ανάπτυξη, σε 
αντίθεση µε παλαιότερες αντιλήψεις που ήθελαν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να έχουν και ειδική 
αγωγή σε ένα «ειδικό» - κλειστό περιβάλλον, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας 
τα τελευταία χρόνια σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µαθητές 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (µε νοητική υστέρηση). Αυτό µάλιστα το πρόγραµµα αποτελεί 
και µια από τις καινοτόµες δραστηριότητες του Κέντρου. 

Η κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών, µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
µέσω της συµµετοχής τους στο Πρόγραµµα, στα πλαίσια παροχής ίσων ευκαιριών µε τους µαθητές 
των «κανονικών» σχολείων, καθώς επίσης και η επαφή των µαθητών αυτών, µε το φυσικό 
περιβάλλον, θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή του και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
προστασία του. Στο πρόγραµµα αυτό εισάγεται επίσης µε πολύ απλό και κατανοητό τρόπο και η 
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης προκειµένου να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές -στο βαθµό που 
αυτό κάθε φορά είναι δυνατό- ότι η εξοικονόµηση φυσικών πόρων πρέπει να είναι κύριο µέληµά 
µας, ένα «δώρο» που οφείλουµε να χαρίσουµε στις επόµενες γενιές.  

Άρα λοιπόν η κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών, µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, µέσω της συµµετοχής τους στο Πρόγραµµα, στα πλαίσια της παροχής ίσων ευκαιριών µε 



τους µαθητές των «κανονικών» σχολείων, καθώς επίσης και η επαφή των µαθητών αυτών, µε το 
φυσικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόησή του και ευαισθητοποίηση όσον 
αφορά την προστασία του. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πρόκειται για ένα «Περιβαλλοντικό Μονοπάτι». Είναι µια οργανωµένη από πριν διαδροµή 

σε φυσικό περιβάλλον της περιοχής (Περιοχή της Μαύρης Λίµνας και Πηγές του Αροανίου, στο 
Πλατανοδάσος), η οποία εµπλέκει όλες τις αισθήσεις. Για τον λόγο αυτό ως µέθοδος αγωγής είναι 
αποτελεσµατικότερη και προσφέρει µια πιο βαθιά γνώση στα παιδιά για το φυσικό περιβάλλον. 
 

ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι, η δηµιουργία κατασκευών και η αξιοποίηση όλων των 

αισθήσεων αξιοποιούνται βιωµατικά. (Στην  ενεργοποίηση των πέντε αισθήσεων δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση, µιας και για τα συγκεκριµένα παιδιά, αποτελούν βασικότερη πηγή µάθησης σε σχέση µε 
τις γνωστικές λειτουργίες.)  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Οι µαθητές γνωρίζουν τα βασικά είδη δέντρων της περιοχής, κάποιες από τις αιτίες 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, τρόπους προστασίας του, τα χαρακτηριστικά και τους διάφορους 
τρόπους χρήσης του νερού, χρησιµοποιούν τη φαντασία τους και τη δηµιουργικότητά τους µέσα 
από τη ζωγραφική, το θεατρικό παιχνίδι, τη δηµιουργία κατασκευών και αξιοποιούν όλες τους τις 
αισθήσεις µαθαίνοντας βιωµατικά. 

Πιστεύουµε πως µε την αποχώρηση των µαθητών έχουν επιτευχθεί τουλάχιστον τέσσερις 
στόχοι: 1ον) έχει δοθεί µια ευκαιρία για σχολική και κοινωνική ένταξη στους µαθητές µε ειδικές 
µαθησιακές δυσκολίες µέσα από τη γνωριµία τους µε µέρος από το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της Κλειτορίας 2ον) έχει τονωθεί το αυτοσυναίσθηµα αυτών των ατόµων δεδοµένου ότι 
τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζονται µε χαµηλό αυτοσυναίσθηµα  λόγω των σωµατικών και 
νοητικών δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν 3ον) έχουν συνειδητοποιήσει σε σηµαντικό βαθµό την 
αξία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποιούνται όσον αφορά την προστασία του 4ον) τέλος 
αποχωρούν έχοντας αποκτήσει γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον και για τις αιτίες ρύπανσής του. 
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