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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός αυτής της εισήγησης είναι α) να καταδείξει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της
συµµετοχής των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Π.Ε.), β) να εστιάσει στους παράγοντες που περιορίζουν την ισότιµη πρόσβαση των
µαθητών µε ε.ε.α. σε προγράµµατα Π.Ε. και γ) να παρουσιάζει προσεγγίσεις για τη βελτίωση και
ανάπτυξη προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές ανεξάρτητα της
ιδιαιτερότητάς τους ή της κοινωνικής, φυλετικής ή γλωσσικής τους ταυτότητας. Στα πλαίσια των
διδακτικών προσεγγίσεων δίνεται έµφαση στους τρόπους διαφοροποίησης των συνήθη
προσφεροµένων προγραµµάτων Π.Ε. µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τις
δυνατότητες του εκπαιδευτικού, τις σχολικές συνθήκες, και την παρεχόµενη υποστήριξη. Τέλος
παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες για την ενδυνάµωση του περιβαλλοντικού
αλφαβητισµού των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Εισαγωγή
Ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
σχολικού προγράµµατος. Υπολογίζεται ότι ως και 20% του µαθητικού πληθυσµού εµφανίζει
δυσκολίες µάθησης µικρού ή µεγάλου βαθµού σε κάποια στιγµή της σχολικής τους φοίτησης (DES,
1978). Οι µαθητές µε δυσκολίες στη µάθηση δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα και οι δυσκολίες
που παρουσιάζουν µπορεί να οφείλονται σε µια σειρά εγγενών ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Η
πλειονότητα των µαθητών αυτών έχουν ήπιας µορφής δυσκολίες και φοιτούν στο κοινό σχολείο.
Αξιόπιστα στοιχεία που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρίες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αλλά
υπολογίζονται σε 10-15 % του συνολικού πληθυσµού. Οι καταγεγραµµένοι µαθητές µε
πιστοποιηµένες αναπηρίες ανέρχονται µόλις σε 21.017 ή 1,5 % επί του συνόλου του µαθητικού
πληθυσµού, εκ των οποίων τέσσερις στους πέντε (Ν=16939 ή 80,6 %) φοιτούν σε γενικά σχολεία
(Κ.Ε.Ε., 2005).
Οι σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο της ειδικής αγωγής τονίζουν πως δεν πρέπει να
θεωρείται ένας µαθητής «προβληµατικός» γιατί δεν µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε ένα
πρόγραµµα. Ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικές είναι οι εκπαιδευτικές δοµές οι οποίες δεν
εξασφαλίζουν προσαρµοσµένα προγράµµατα και κατάλληλες συνθήκες µάθησης που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε µαθητή, ανεξάρτητα της ιδιαιτερότητάς του ή της κοινωνικής,
φυλετικής ή γλωσσικής του ταυτότητας.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας γίνονται προσπάθειες για βελτίωση της
υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης: αύξηση των µονάδων ειδικής αγωγής,
ενίσχυση του θεσµού της ένταξης, βελτίωση της κατάρτισης κι επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,
αύξηση υποστηρικτικού προσωπικού, αναβάθµιση της επιστηµονικής έρευνας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.,
2004).
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Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και γενικότερα οι Φυσικές Επιστήµες προσφέρουν
σηµαντικές ευκαιρίες στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ενεργό συµµετοχή,
άµεση εµπειρία και εποικοδοµητική µάθηση (Carin, 1997, Ritchie, 2001, Sunal & Sunal, 2003, EU,
European Commission, 2005).
Η ευέλικτη και παιδοκεντρική φύση των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η
επίκαιρη θεµατολογία τους, η συµµετοχή των παιδιών στην επιλογή και το σχεδιασµό τους και η
χαλαρότερη τους σύνδεση µε το επίσηµο σχολικό πρόγραµµα -που σχετίζεται συχνά µε τη
µαθησιακή αποτυχία των παιδιών- παρέχουν στο µαθητή ισχυρά κίνητρα µάθησης και αυξηµένες
ευκαιρίες συµµετοχής και επιτυχίας (Ricker, 1997).
Μελέτες σε σχολεία που δίνουν έµφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν
καταγράψει σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή επίδοση και στην
συµπεριφορά των µαθητών (Glenn, 2000, Archie, 2003).
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί ένα κατεξοχήν διεπιστηµονικό γνωστικό πεδίο,
στο οποίο τα θέµατα προσφέρονται για διαθεµατική προσέγγιση, η οποία είναι απαραίτητη
συνισταµένη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ειδική Αγωγή (Κουλουµπαρίτση, 2005).
Μέσω των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες εµπλέκονται σε συλλογική προσπάθεια και συνεργατικές δραστηριότητες
που ενθαρρύνουν κλίµα επικοινωνίας, αποδοχής και αλληλοβοήθειας, τα ενδυναµώνουν
συναισθηµατικά και τα βοηθούν να κοινωνικοποιηθούν και να εξασκήσουν µε φυσικό τρόπο
δεξιότητες αυτονοµίας και καθηµερινής ζωής (Maruschak, 199, Healey et al., 2001).
Τέλος, η συµβολή των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ανάδειξη
κοινωνικών ζητηµάτων και δράσεων και την καλλιέργεια ενός ενεργού και ευαίσθητου πολίτη δεν
µπορεί παρά να λειτουργήσει καταλυτικά στην άρση προκαταλήψεων και αποκλεισµών για κάθε
περιθωριοποιηµένη κοινωνική οµάδα.
∆υσκολίες συµµετοχής και πρόσβασης στα προγράµµατα Π.Ε.
Η επιτυχηµένη ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προϋποθέτει τόσο τον προσδιορισµό των εµποδίων που
παρακωλύουν τη µάθηση και τη συµµετοχή τους όσο και την αποµάκρυνση ή τον περιορισµό
αυτών των φραγµών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών έναντι της διαφορετικότητας και
ο τρόπος που αντιµετωπίζουν τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποφασιστικής
σηµασίας µια και διαµορφώνει τις στάσεις και τις αντιδράσεις και των υπόλοιπων µαθητών
(Papadopoulos, 1992˙ Scruggs & Mastropieri, 1996).
Κλειστά προγράµµατα µε προδιαγραµµένη πορεία, πληθώρα ύλης, αδιαφοροποίητη
διδασκαλία και υλικό, ασφυκτικά χρονικά πλαίσια δεν ευνοούν τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες
(Papadopoulos, 1997).
Ελλείψεις σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και παροχές εντείνουν τον αποκλεισµό των
µαθητών µε εκπαιδευτικές διαφορές. Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα εξαρτάται από την κατάλληλη
κατάρτιση του προσωπικού που θα αναλάβει την ευθύνη για όλους τους µαθητές ανεξάρτητα από
τις ατοµικές ανάγκες τους.
Οι χώροι µάθησης µέσα και έξω από το σχολείο είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιµοι και
φιλικοί για χρήση από τους µαθητές µε ε.ε.α. Μικρές αίθουσες, έλλειψη ασανσέρ και ράµπας,
κακοφωτισµένοι χώροι, πηγές θορύβου, ακατάλληλος εξοπλισµός, ανισόπεδες επιφάνειες και
πολλά σκαλιά, ακατάλληλες τουαλέτες, απροσπέλαστοι δρόµοι, µέσα µεταφοράς, χώροι εστίασης
και αναψυχής, έλλειψη βοηθητικού εξοπλισµού, επεξηγηµατικών πινακίδων και ανακοινώσεων
δηµιουργούν ανυπέρβλητους φραγµούς για πολλά παιδιά (EU, European Commission, 2005).
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Η διαφοροποίηση ως βασική στρατηγική για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών προγραµµάτων Π.Ε.
για µαθητές µε ε.ε.α
Η διαφοροποίηση δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συµµετέχει σε πρόγραµµα που είναι
κατάλληλο και αντίστοιχο των δυνατοτήτων του, των ενδιαφερόντων του, της πολιτισµικής του
ταυτότητας, του µαθησιακού του στυλ. Η διαµόρφωση ενός διαφοροποιηµένου πλαισίου µάθησης
είναι µια διαρκής διαδικασία που προϋποθέτει, ανάµεσα σε άλλα, καλή γνώση του αναλυτικού
προγράµµατος και ευελιξία διδακτικών προσεγγίσεων.
Η επιλογή των κατάλληλων διαφοροποιήσεων πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του
µαθητή µε ειδικές ανάγκες και στις προτεραιότητες που ο εκπαιδευτικός θέτει κάθε φορά. Το
προσωπικό που εµπλέκεται σε ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής αγωγής πρέπει να είναι εκ των
προτέρων ενηµερωµένο για τα ιδιαίτερα µαθησιακά χαρακτηριστικά των ανάπηρων µαθητών και
την προηγούµενη σχετική τους εµπειρία.
Ένα διαφοροποιηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει προσαρµογές σε
επίπεδο (Gross, 1993, Westwood, 2003, Tomlinson, 2004, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2004) :
α) διδακτικών στόχων και γνωστικού περιεχοµένου,
β) διδακτικής προσέγγισης,
γ) οργάνωσης µαθησιακού περιβάλλοντος και µαθητικού δυναµικού,
δ) µαθησιακών δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού,
ε) αξιολόγησης µαθητή και προγράµµατος.
Η εκπαιδευτική διαφοροποίηση εκτείνεται σε ένα συνεχές που ξεκινά από περιορισµένες
προσαρµογές διδακτικών ενεργειών και οργάνωσης µαθησιακού περιβάλλοντος και φτάνει σε
απαιτητικότερες τροποποιήσεις δραστηριοτήτων και στόχων (βλ. πίνακα 1).
Πίνακας 1: Το συνεχές των διαφοροποιήσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ελάχιστη
διαφοροποίηση

∆ιαφοροποίηση
προσέγγισης
Ο µαθητής συµµετέχει σε
πρόγραµµα
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
ακολουθώντας κοινούς
στόχους, δραστηριότητες,
διδακτικό υλικό και
µεθόδους αξιολόγησης µε
τα υπόλοιπα παιδιά αλλά
µε διαφοροποιήσεις ως
αναφορά στη διδακτική
προσέγγιση του θέµατος
καθώς και στην
οργάνωση του χώρου,
του χρόνου, του
εξοπλισµού και της
υποστήριξης.

Μέτριας έκτασης
διαφοροποίηση

∆ιαφοροποίηση
δραστηριοτήτων
και υλικού
Ο µαθητής εµπλέκεται στο
κοινό πρόγραµµα αλλά για
να ενισχυθεί η συµµετοχή
του απαιτούνται όχι µόνο
διαφοροποιηµένες
διδακτικές προσεγγίσεις
αλλά και προσαρµοσµένες
µαθησιακές
δραστηριότητες,
εκπαιδευτικό υλικό και
αξιολογική διαδικασία.

Σηµαντική
διαφοροποίηση

∆ιαφοροποίηση
στόχων
Ο µαθητής συµµετέχει σε
δραστηριότητες που
συνδέονται µε τη
θεµατική περιοχή που
διδάσκονται οι
συµµαθητές του αλλά µε
στόχους που
παραπέµπουν σε πιο
πρώιµα στάδια ανάπτυξης
του γνωστικού
αντικειµένου και µε
µεθόδους, υλικό και
αξιολόγηση που απαιτούν
συστηµατική ατοµική
υποστήριξη.

Προσαρµογή του πίνακα από το: ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2004).
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Ανάλογα τις ανάγκες των µαθητών, τις συνθήκες στην τάξη, τις απαιτήσεις του
προγράµµατος, τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού και την παρεχόµενη στήριξη, η διαφοροποίηση
µπορεί να πάρει διαφορετική µορφή και έκταση κάθε φορά.
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