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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) αποτελεί εργαλείο για την εκπαίδευση, την
ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση για θέµατα που άπτονται του περιβάλλοντος. Το
περιβάλλον αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ηµέρες
που διανύουµε και η αξία του πρέπει να αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες χρησιµοποιεί
προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και καινοτόµα επιστηµονικά πεδία για την
ευκολότερη εφαρµογή του. Στην παρούσα έρευνα, διδακτορική διατριβή, διερευνάται η
δηµιουργία και εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για άτοµα µε προβλήµατα όρασης,
ακοής και κίνησης.
Ως εργαλεία δηµιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού χρησιµοποιούνται οι αρχές της
ακουστικής οικολογίας και της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και διατήρηση
βιολογικών συστηµάτων. Ως αποτέλεσµα έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό:
παρατήρησης (οπτικό), απτικό και ακουστικό. Η ένταξη ειδικών οµάδων στη
διαδικασία εκµάθησης για θέµατα περιβάλλοντος δίνει µία ιδιαίτερα σηµαντική
κοινωνική διάσταση στην ΠΕ.
Ως περίπτωση µελέτης στην παρούσα έρευνα έχει επιλεχθεί η περιοχή του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στην οποία το κύριο προστατευόµενο είδος είναι η
θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό τοµέα εκµάθησης για θέµατα
σχετικά µε το περιβάλλον και την προστασία του. Συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευοµένων , στην κατανόηση των περιβαλλοντικών θεµάτων και στη
διαµόρφωση διάθεσης συµµετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις µε σκοπό τη
διαχείριση και διατήρηση των βιολογικών συστηµάτων (conservation education).
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση παράλληλα συντελεί σε µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση συµµετοχής και δράσης σε επίκαιρα και σηµαντικά προβλήµατα της
σύγχρονης εποχής.
Ταυτόχρονα όταν απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες εκτός από τους
προαναφερόµενους στόχους και σκοπούς στοχεύει στην κοινωνική ενσωµάτωση των
ειδικών οµάδων συµβάλλοντας στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, στην αύξηση της
αυτοεκτίµησης, στην εναλλακτική πρόταση συµµετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις.
Η δυνατότητα εκµάθησης περιβαλλοντικών θεµάτων, συµµετοχής σε
περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και η κατανόηση του πολύπλοκου συστήµατος της
φύσης από ειδικές οµάδες, αναγάγει τη περιβαλλοντική εκπαίδευση σε εργαλείο
αυτοαντίληψης, αυτοαξιοσύνης µε έντονα χαρακτηριστικά αυτοσυναισθήµατος
(Πεντοβούλου- Ζιάκα Αναστασία, Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης,2007).
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και στη µεταφορά
γνώσης µέσω αισθητηριακών ερεθισµάτων. Η εικόνα, ο ήχος και η αφή µεµονωµένα
ή συνδυαστικά αποτελούν τα εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία. Η αντίληψη και η
προσήλωση οδηγούν στη µάθηση. Η αντίληψη και η προσοχή δεν είναι αυτόµατες ή
εύκολες. Η αντίληψη καταπονείται σταθερά από πολλά ανταγωνιστικά ερεθίσµατα.
Τρεις βασικές αρχές διέπουν την αντίληψη και την προσοχή: α. Οι πληροφορίες
(ακουστικές, οπτικές, απτικές) πρέπει να είναι εύκολο να προσληφθούν, β. Η θέση
(διαστηµική ή γήινη) των πληροφοριών επηρεάζει την προσήλωσή µας σε αυτές και
την αντίληψη για αυτές, γ. Οι διαφορές και αλλαγές αποσπούν και συντηρούν την
προσήλωσή µας (Stephen M. Alessi & Stanley R. Trollip, 2001).
Στις ειδικές οµάδες η συγκίνηση και το συναίσθηµα κυριαρχούν. Ο όρος συναίσθηµα
(sentiment) χρησιµοποιείται για να αποδώσουµε ότι αισθανόµαστε στο συνειδητό
επίπεδο, µε τον όρο συγκίνηση (emotion) αναφερόµαστε στις περιπτώσεις που το
συναίσθηµα έχει και σωµατικές παραµέτρους και τον όρο συναίσθηµα (affect) όταν
αναφερόµαστε σε αρχαϊκά συναισθήµατα στο ασυνείδητο (Alain Blanchet, Alain
Trognon, 1997). Η απτική, ακουστική, κινητική προσέγγιση των ειδικών οµάδων
συνιστά ένα αυτόνοµο και πολυσύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και απόκτησης
εµπειριών που οδηγεί τελικά στη διαµόρφωση γνωστικών δοµών όπως απτικήακουστική-κινητική αντίληψη, απτική-ακουστική-κινητική µνήµη, αντιληπτικός
χάρτης (Αργυρόπουλος Βασίλης, Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής,2004).
Οι ειδικές οµάδες συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η
προσβασιµότητα των προστατευόµενων περιοχών µε την ευρύτερη έννοια δηλαδή
προσβασιµότητα σε σχέση µε την επισκεψιµότητα, προσβασιµότητα στην
πληροφορία, προσβασιµότητα στις οικο- δραστηριότητες, προσβασιµότητα στο υλικό
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ύπαρξη δοµών και προτάσεων προσαρµοσµένων
στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ αποτελεί και την πρόταση της συγκεκριµένης
επιστηµονικής έρευνας. Ως ειδικός δε στόχος µπορεί να αναφερθεί η κατανόηση του
περιβάλλοντος µέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων, επιτυγχάνοντας µία
ολιστική προσέγγιση στον τοµέα της γνώσης, της συµµετοχής και της κατανόησης
των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Απευθύνεται σε οµάδες µε αισθητηριακά
προβλήµατα (όρασης, ακοής) καθώς και σε άτοµα µε προβλήµατα κίνησης. Οι
ηλικίες που απευθύνεται είναι σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου.
Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η σκοπιµότητα της έρευνας είναι η απόκτηση περιβαλλοντικής γνώσης και η
διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση
µε την προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ώστε να
κατανοηθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, να βρεθούν διαχειριστικές λύσεις και
να αναπτυχθούν δεξιότητες για την επίλυση των προβληµάτων.
Με την απόκτηση διαχειριστικής σκέψης δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης των
ατόµων µε αισθητηριακά προβλήµατα σε κοινωνικό και φυσικό επίπεδο
επιτυγχάνοντας την κοινωνικοποίησή τους και τη συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικές
δράσεις. Το υλικό στηρίζεται στη χρήση της ακοής, της αφής και της όρασης,
συνδυαστικά, ώστε οι αισθήσεις να αποτελέσουν εργαλεία προσδιορισµού του
οικοσυστήµατος και των χωροχρονικών χαρακτηριστικών του. Η χρήση ακουστικών
αρχείων σε συνέχεια όπως για πχ η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας µέσω των ήχων
που παράγονται: αναπνοή χελώνας, σύρσιµο στην άµµο, σκάψιµο φωλιάς, ο ήχος των
αυγών , το σκέπασµα της φωλιάς και η επιστροφή στη θάλασσα αποτελούν
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εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν αµεσότητα στην πληροφορία και ταυτόχρονα
καινοτοµία αφού η συνέχεια των ήχων δηµιουργεί εκπαιδευτικά σενάρια..
Η συµµετοχή σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη
στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες µέρες που διανύουµε.
Οι ειδικές οµάδες και η κοινωνικοποίησή τους µέσω της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και την προστασία των
βιολογικών συστηµάτων (conservation education) αποτελεί καινοτόµο πρόταση. Η
διαχείριση και παρακολούθηση οικολογικών παραµέτρων γίνεται εφικτή µέσω του
εκπαιδευτικού υλικού.
Μέσω της έρευνας δύναται επίσης να ενδυναµωθούν:
- Η κοινωνικοποίηση και η συµµετοχή ειδικών οµάδων.
- H βιωµατική γνώση και δράση, οι θετικές αντιδράσεις και η θετική στάση
για το περιβάλλον
- Η ενεργοποίηση των αισθήσεων και του αυθορµητισµού
- Η ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησης, της βελτίωση της φυσικής, της
κοινωνικής, της επαγγελµατικής και της ψυχικής ανάπτυξης
- Η απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικής προσέγγισης και συµπεριφοράς
- Ο σεβασµός στη φύση και στα µοναδικά χαρακτηριστικά της
- Η αύξηση της συνεργατικότητας
Η ερµηνεία του εκπαιδευτικού υλικού είναι τόσο κοινωνική όσο και περιβαλλοντική.
Μέσω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιδιώκεται η απόκτηση στάσεων
φιλικών προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα η αύξηση του ενδιαφέροντος
συµµετοχής σε διαχειριστικές δράσεις προστασίας.
Σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση οι ειδικές οµάδες ενσωµατώνονται στο
κοινωνικό σύνολο, τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης περιβαλλοντικής γνώσης
αλλά και συµµετοχής, εφόσον το επιθυµούν και το επιλέξουν, σε δράσεις προστασίας
του περιβάλλοντος.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η έρευνα αποτελεί καινοτόµο εργαλείο εκµάθησης τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εφαρµογή των επιστηµονικών
πεδίων της εκπαίδευσης για τη προστασία και διαχείριση βιολογικών συστηµάτων και
της ακουστικής οικολογίας (conservation education and acoustic ecology) και ο
συνδυασµός τους για την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ
αποτελεί πρωτοποριακή πρόταση.
Τα κριτήρια επιλογής του θέµατος και του περιεχοµένου έγιναν ώστε να επιτευχθεί:
1. Ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέµατα
2. Συµµετοχή σε δραστηριότητες µε στόχο την διαχείριση και προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος (conservation education)
3. Κοινωνικοποίηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αύξηση της
αυτοεκτίµησης
4. Εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων εκπαίδευσης (acoustic ecology- conservation
education)
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
∆ηµιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό για ΑΜΕΑ εξετάστηκαν και συνυπολογίστηκαν
πολλές και διαφορετικές παράµετροι.
Τα µέσα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν, οι διδακτικές µέθοδοι και η απλούστευση του
υλικού επισηµαίνονται ως οι σηµαντικότερες.
Στην παρούσα έρευνα δηµιουργήθηκε µία µακέτα ξενάγησης της προστατευόµενης
περιοχής µε πιστή απεικόνιση του τοπίου, της ανάπτυξης, των γεωµορφολογικών
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χαρακτηριστικών, της ανθρώπινης παρουσίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
που λαµβάνουν χώρα, της τουριστικής ανάπτυξης, των οικοσυστηµάτων και των
ειδών που συναντώνται σε αυτή. Τη µακέτα συνοδεύει πίνακας διαχειριστικών
συµβουλών που καθοδηγεί στην απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς και
στάσης. Η µακέτα αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο µέσω της παρατήρησης όσο
και µέσω της αφής (Εικόνα 1). Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις διαστάσεις της και στα
υλικά που χρησιµοποιήθηκαν.

Εικόνα 1: Μακέτα

Επίσης δηµιουργήθηκαν παρουσιάσεις προβολών µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και
υπότιτλους. Οι εικόνες µεταφέρουν τον εκπαιδευόµενο στην προστατευόµενη
περιοχή, του εξηγούν τα χαρακτηριστικά της και του προβάλλουν τις ιδιαίτερες
διαχειριστικές ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία της. Τα χρώµατα, ο
τύπος της γραµµατοσειράς, το µέγεθος των υπότιτλων αποτελούν σηµαντικά κριτήρια
για το αν το υλικό θα είναι προσβάσιµο στις ειδικές οµάδες. Ταυτόχρονα ένα κείµενοοδηγός που µπορεί αφηγηµατικά να χρησιµοποιηθεί, για τα ίδια µε τις παρουσιάσεις
θέµατα, δίνει τη δυνατότητα µεταφοράς της πληροφορίας σε άτοµα µε προβλήµατα
όρασης. Η προσβασιµότητα του υλικού µε ηχητικές αφηγήσεις και υπότιτλους σε
συνδυασµό µε τον τρόπο παρουσίασης της υφιστάµενης στην προστατευόµενη
περιοχή κατάστασης µεταφέρει εικονικά τους εκπαιδευόµενους και τους δίνει τη
δυνατότητα να κατανοήσουν τα εν δυνάµει προβλήµατα(Εικόνα 2).

Θαλάσσια χελώνα
Λιβάδια ποσειδωνίας
(φύκια)
▼

-Είναι ερπετό
-Τρία είδη θαλάσσιων χελωνών στην
πατρίδα µας, µόνο η Caretta caretta γεννά
στην Ελλάδα
-Ζει στη θάλασσα και βγαίνει στις αµµώδεις
παραλίες µόνο για να γεννήσει

Εικόνα 2: Παρουσιάσεις διαφανειών
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Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχουν δηµιουργηθεί κουτιά
δραστηριοτήτων µε φυσικά και µη φυσικά υλικά που συναντώνται στην περιοχή όπου
µέσω της αφής ή της παρατήρησης δίνουν τη δυνατότητα συζήτησης και εκµάθησης
για τα είδη, τη βιοποικιλότητα, τις δραστηριότητες, τη βλάστηση κ.α (Εικόνα 3,4). Η
ιδιαιτερότητά τους έγκειται στη δυνατότητα περιγραφής της προστατευόµενης
περιοχής (ΠΠ) µέσω των στοιχείων που περιέχουν καθώς και στη δυνατότητα
καταγραφής και συζήτησης των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στην ΠΠ
πχ δίκτυα, πλαστικά κ.α

Εικόνα 3: Κουτιά δραστηριοτήτων µε φυσικά υλικά

Εικόνα 4: Κουτιά δραστηριοτήτων µε µη φυσικά υλικά

Η παραγωγή βίντεο µε εικόνα και ήχο µεταφέρουν τον εκπαιδευόµενο στην περιοχή,
τον εξοικειώνουν µε τα προστατευόµενα είδη και τον µεταφέρουν µε αµεσότητα στο
περιβάλλον της προστατευόµενης περιοχής. Η αναπνοή της θαλάσσιας χελώνας, το
σύρσιµο πάνω στην άµµο, το σκάψιµο της φωλιάς, τα αυγά που τη γεµίζουν και η
επιστροφή προς τη θάλασσα µε εικόνα, ήχο, υπότιτλους δίνουν την ευκαιρία στον
εκπαιδευόµενο να παρακολουθήσει και κατανοήσει άµεσα βιολογικές
δραστηριότητες των υπό προστασίας ειδών.
Επίσης έχουν παραχθεί πολλές δραστηριότητες παρατήρησης, ακουστικές και αφής
όπως παζλ, κάρτες µε φωτογραφικό υλικό, ακουστικά αρχεία, µέσω των οποίων ο
εκπαιδευόµενος µεταφέρεται χωροχρονικά.

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

Η εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για ΑΜΕΑ για τις Προστατευόµενες περιοχές
µπορεί να επηρεάσει θετικά την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ιδιαιτερότητες.
Ταυτόχρονα µπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα συµµετοχής σε δραστηριότητες
διαχείρισης και εκµάθησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η έννοια της προστασίας και
του προσανατολισµού αποκτούν διττή σηµαία και µπορεί να αποτελέσουν σηµεία
αναφοράς τόσο για τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες όσο και για το περιβάλλον και την
προστασία του.
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