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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η επέθηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΠΕ) πέξα από ηα όξηα ηεο ηππηθήο/
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε αμηνπνίεζε όισλ ησλ δπλαηώλ κε-ηππηθώλ θαη δηα βίνπ
πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο πξνηείλεηαη σο κηα ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο όισλ ησλ
πξνζθεξόκελσλ καζεζηαθώλ επθαηξηώλ πξνο όθεινο ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ ηεο
αεηθνξίαο. Η κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή εμεηάδεη ηελ
‘ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε’ σο έλα ηέηνην πεδίν εθαξκνγήο κε-ηππηθήο ΠΕ. Αξζξώλεηαη
σο εθπαηδεπηηθή πξόηαζε πνπ επηρεηξεί λα εκπιέμεη καζεηέο ηειεπηαίσλ ηάμεσλ
Λπθείνπ θαη λένπο ζε κηα ελδηαθέξνπζα βησκαηηθή καζεζηαθή εκπεηξία, ζπλδπάδνληαο
ηελ άζιεζε, ηελ άζθεζε θαη ηελ επαθή κε ηε ζάιαζζα κε ηελ ςπραγσγία θαη ηελ
πεξηπέηεηα, θαη ηε δηεπηζηεκνληθή γλώζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο πεξηνρέο επίζθεςεο θαη
ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο κε ηε καζεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ.
Παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθνί άμνλεο αλαθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζεγγίδεηαη ε
ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε σο ην εκπιεθόκελν πεδίν εθαξκνγήο θαη αλαιύνληαη ηα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο πνπ καο θαζνδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηαβίνπ κάζεζε - Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, δηα βίνπ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε

ΔΙΑΓΩΓΗ
Η κάζεζε ζπληζηά κηα ζπλερή δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο θαη θαηαζθεπήο λέσλ
λνεκάησλ, ε νπνία ζπληειείηαη ζπλερώο, ζε δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο θαη κε
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ (Falk & Dierking,
2000). Οη άλζξσπνη αμηνπνηνύλ κηα κεγάιε πνηθηιία καζεζηαθώλ πεγώλ, ηηο νπνίεο
ζπρλά επηιέγνπλ ειεύζεξα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνλ θόζκν ηνπο,
λα ζπλδηαιιαρζνύλ καδί ηνπ θαη λα εμειηρζνύλ κέζα από απηόλ, επηδηώθνληαο λα
θαιύςνπλ πνηθίιεο πξνζσπηθέο αλάγθεο, από εξεκία θαη αηζζεηηθή απόιαπζε, κέρξη
δηαλνεηηθή δηέγεξζε θαη πλεπκαηηθή νινθιήξσζε (Brody et al., 2002; Heimlich et
al., 2004). Η επέθηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πέξα από ηα όξηα ηεο
ηππηθήο/ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κε-ηππηθώλ θαη δηα βίνπ
πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο, πξνηείλεηαη σο κηα ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο όισλ ησλ
πξνζθεξόκελσλ καζεζηαθώλ επθαηξηώλ πξνο όθεινο ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ ηεο
αεηθνξίαο.
Η κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή απνηειεί κέξνο
επξύηεξνπ έξγνπ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελόο
πξνγξάκκαηνο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο κε πεξηβαιινληηθό εθπαηδεπηηθό
πξνβιεκαηηζκό. Η βαζηθή πξνβιεκαηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθώζεθε κε
γλώκνλα αθελόο ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα δηαζύλδεζε ηνπ αζιεηηζκνύ κε ηνλ
ηνπξηζκό, ηελ ςπραγσγία θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε σο κηαο ζεκαληηθήο, επξσπατθήο
θαη παγθόζκηαο πξόθιεζεο (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, 2008), αθεηέξνπ
ηελ αλάγθε αλίρλεπζεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ηνκέσλ δξαζηεξηνηήησλ σο
δπλεηηθώλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αξρηθά
παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθνί άμνλεο αλαθνξάο πνπ πιαηζηώλνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ πεξηιακβάλεη, ζηε ζπλέρεηα
εμεηάδεηαη ε ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε σο ην εκπιεθόκελν πεδίν εθαξκνγήο θαη ηέινο
αλαιύνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο πνπ θαζνδήγεζαλ ην
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα, κε ηελ παξάζεζε ζύληνκσλ παξαδεηγκάησλ από ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεθε.
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H Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) αλαγλσξίδεηαη σο αδηακθηζβήηεην εξγαιείν
ζηελ πξνζπάζεηα «λα αλαπηύμνπλ νη άλζξσπνη ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο εθείλεο
ηθαλόηεηεο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα παιέςνπλ γηα ζέκαηα
αεηθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εξγαζία ηνπο» (Scott & Gough, 2004, ζει. 3).
Παξέρεη ην πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζηώλ κάζεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ
επηδηώθεηαη ε ελίζρπζε ηεο γλώζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αηόκσλ γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ απηώλ, ε δηακόξθσζε λέσλ ηξόπσλ ζθέςεο θαη
ζπκπεξηθνξάο, ε θηλεηνπνίεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ηνπο
δέζκεπζεο θαζώο θαη ε ελδπλάκσζή ηνπο ζην λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλεο
απνθάζεηο θαη λα πξνρσξνύλ ζε ππεύζπλε πεξηβαιινληηθή δξάζε (UNESCO,
Γηαθήξπμε Τηθιίδαο, 1978).
Η ζπκβνιή ησλ ηππηθώλ κνξθώλ ΠΔ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη
αλακθίβνια θαζνξηζηηθή, είλαη όκσο ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, θαζώο ν

κέζνο πνιίηεο πεξλά κηθξό κόλν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηνπ ζην
ζρνιείν. Δπηπιένλ, ην ‘πεξηβάιινλ’ είλαη έλα ζέκα πνπ δελ εμαληιείηαη εύθνια ζε
ώξεο θαη ρξόληα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαζώο ηόζν ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα όζν θαη ε γλώζε/ θαηαλόεζε γηα ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ ηα
δηακνξθώλνπλ αιιάδνπλ δηαξθώο (Falk, 2005). Τέινο, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε όηη ε
ΠΔ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κε παξαδνζηαθά πιαίζηα ζρνιηθήο ηάμεο (κε-ηππηθή
ΠΔ) κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ ΠΔ πνπ πινπνηείηαη εληόο
ζρνιείνπ, ζε ό,ηη αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ πηνζέηεζε πην
αεηθνξηθώλ πξνηύπσλ πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο (Irmeli, Palmberg & Kuru,
2000· Ballantyne & Packer, 2011).
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πεξηβαιινληηθή κάζεζε ζεσξνύκελε ππό κηα επξύηεξε
έλλνηα ππάξρεη ζε θάζε έθθξαζε ηεο αιιειεπίδξαζήο καο κε ηνλ θόζκν, αηνκηθήο
θαη ζπιινγηθήο, θαζώο απνηειεί «αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο»
(Wenger, 1998, ζει. 8). Η εύθνιε πξόζβαζε ζηα δηάθνξα κέζα ελεκέξσζεο θαη
δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ΜΜΔ, δηαδίθηπν) θαη ε ζπκκεηνρή ζε έλα επξύ θάζκα
από (καζεζηαθέο) εκπεηξίεο πξνζθέξνπλ απεξηόξηζηεο επθαηξίεο γηα δηα βίνπ
βειηίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ (Ballantyne & Packer, 2011). Πνιιέο
από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ επαθή κε ηε θύζε θαη αλαςπρή κέζα ζε
απηή, όπσο θαη κηα ζεηξά από λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα (κνπζεία, δσνινγηθά
πάξθα, θέληξα πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο, θιπ.) αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο
δπλεηηθνί ρώξνη γηα ηελ πξνώζεζε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ (δηα βίνπ) ΠΔ.

Η περιβαλλονηική εκπαίδεσζη και άλλα ζσναθή εκπαιδεσηικά πεδία
Σπρλά ε ΠΔ ζπγρέεηαη ή/ θαη ηαπηίδεηαη κε ηξία άιια εθπαηδεπηηθά πεδία: ηελ
‘εθπαίδεπζε έμσ από ην ζρνιείν’ -ή θαηά άιινπο ‘εθπαίδεπζε ζηελ ύπαηζξν’(outdoor education), ηελ ‘εθπαίδεπζε πεξηπέηεηαο’ (adventure education) θαη ηε
‘βησκαηηθή εθπαίδεπζε’ (experiential education) (Bierle & Singletary, 2008). Παξόιν
πνπ θαζέλα από ηα πεδία απηά έρεη μερσξηζηό αληηθείκελν, πιαίζην θαη ζθνπνύο,
αξθεηά είλαη θαη ηα θνηλά κεηαμύ ηνπο ζεκεία (Adkins & Simmons, 2002).
Γηα παξάδεηγκα, ηόζν ε ‘εθπαίδεπζε έμσ από ην ζρνιείν’ όζν θαη ε ΠΔ
επηδηώθνπλ ηελ θαιύηεξε γλσξηκία θαη θαηαλόεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο από
ηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Ford, 1981). Δπίζεο, πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ΠΔ πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε κε-ηππηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο εληάζζνληαη θαη ζην πεδίν
ηεο ‘εθπαίδεπζεο έμσ από ην ζρνιείν’. Σηελ νπζία, θάζε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλνηρηνύο, αζηηθνύο θαη αγξνηηθνύο ρώξνπο
ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ζύκθσλα κε ηνλ Gair (1997) σο ‘εθπαίδεπζε έμσ από ην
ζρνιείν’.
Αληίζηνηρα, ε ‘εθπαίδεπζε πεξηπέηεηαο’ θαη νη δηάθνξεο ‘βησκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο’ κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ πνιύ εύθνια κε ηελ ΠΔ. Γηα
παξάδεηγκα, ε ‘εθπαίδεπζε πεξηπέηεηαο’ ζεσξείηαη κνξθή ηεο ‘βησκαηηθήο
εθπαίδεπζεο’, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζρεδηαζκέλε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ
πεξηπεηεηώδνπο κνξθήο, έρεη εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο πξαγκαηηθήο δσήο
(έμσ από ην ζρνιείν), εκπεξηέρεη ηελ αλάιεςε πξνθιήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα
επηιπζνύλ είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά, δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο
ζε κηθξέο νκάδεο ππό ηελ επίβιεςε αξρεγώλ/ δηεπθνιπληώλ θαη ζέηεη
ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ή αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο (Baldwin et al., 2004).

Μία ηέηνηα πεξίπησζε εθπαίδεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ησλ παξαπάλσ
ζπλαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεδίσλ, είλαη θαη ε ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε.

Η ιζηιοπλοϊκή εκπαίδεσζη
περιβαλλονηικής εκπαίδεσζης

ως

ένα

νέο

μαθηζιακό

περιβάλλον

Η ηζηηνπινΐα δηαθξίλεηαη ζε αζιεηηθή θαη ζε ςπραγσγηθή/ ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Σύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό Παπζαλία, ηζηηνπιντθνί αζιεηηθνί αγώλεο
νξγαλώλνληαλ ήδε από ηνλ 2ν π.Χ. αηώλα, ζηελ Δξκηόλε, ζην λαό ηεο Αθξνδίηεο,
πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ Μειαλαίγηδνο. Ωο επίζεκν άζιεκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο
ηνλ 17ν αηώλα ζηελ Οιιαλδία. Σήκεξα, εθηόο από νιπκπηαθό άζιεκα είλαη θαη κηα
αλαπηπζζόκελα δεκνθηιήο θαη αλακθηζβήηεηα ζπλαξπαζηηθή ζαιάζζηα αζιεηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Τα ηειεπηαία ρξόληα, πάλησο, ε ηζηηνπινΐα έρεη εμειηρζεί θαη ζε
ςπραγσγηθή/ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Η εθπαίδεπζε/ εθκάζεζε ηεο ηζηηνπινΐαο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηζηηνπιντθώλ
ζθαθώλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη αλαιόγνπ αξηζκνύ εθπαηδεπνκέλσλ θαη
εθπαηδεπηώλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πεξίπησζε κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία
εληάζζεηαη ζηα πεδία ηεο ‘εθπαίδεπζεο έμσ από ην ζρνιείν’, ηεο ‘εθπαίδεπζεο
πεξηπέηεηαο’ θαη ηεο ‘βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο’. Άιια ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ηζηηνπιντθή εθπαίδεπζε θαη ηεο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή σο εκπεηξία είλαη
αθελόο νη δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε θνηλή παξακνλή κε άιινπο ζηνλ πεξηνξηζκέλν
ρώξν ελόο ζθάθνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αδπλακία δηαθπγήο από απηό, αθεηέξνπ ε
αιιειεμάξηεζε ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο πάλσ ζην ζθάθνο κε θνηλό ζθνπό ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ, πνπ απαηηεί ηελ αλάπηπμε νκαδηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο
θαη ζηελώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (McCulloch, 2007).
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο όπσο αλαδείρζεθαλ παξαπάλσ,
ηελ θαζηζηνύλ δπλεηηθό πεδίν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ δηα βίνπ ΠΔ. Η άκεζε
επαθή κε ηε θύζε (εηδηθόηεξα κε ην ζαιάζζην, λεζησηηθό θαη παξάθηην πεξηβάιινλ)
θαη ν ζπλεξγαηηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο ηζηηνπιντθήο δηαδξνκήο, πξνσζνύλ εθηόο από ηελ άζιεζε, ηελ ςπραγσγία θαη
ηελ απόθηεζε ηερληθώλ γλώζεσλ, επθαηξίεο γηα επαηζζεηνπνίεζε θαη γλώζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα,
θαζώο θαη γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζηάζεο-ζρέζεο απέλαληη ζε
πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν αεηθόξεο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηελ ηζηηνπινΐα
σο δξαζηεξηόηεηα όζν θαη κε άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.

Η
ΜΔΛΔΣΗ
ΠΔΡΙΠΣΩΗ:
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΔΝΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τν πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη
παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία παξέρεη κηα λέα θαη πξσηνπνξηαθή δηάζηαζε
ζηα ζπκβαηηθνύ ηύπνπ πξνγξάκκαηα ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνληαη
ηόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα
εθπαηδεπηηθή πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο (θαη ηεο δηα-βίνπ
κάζεζεο), πνπ επηρεηξεί λα εκπιέμεη λένπο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ ζε κηα
ελδηαθέξνπζα βησκαηηθή εκπεηξία, ζπλδπάδνληαο ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ άζθεζε κε
ηελ ςπραγσγία κε ηελ πεξηπέηεηα, θαη ηε δηεπηζηεκνληθή γλώζε γηα ην πεξηβάιινλ
θαη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο κε ηε καζεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ.
Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηειεπηαίσλ ηάμεσλ Λπθείνπ θαη λένπο κέρξη 25 εηώλ.

Τν πξόγξακκα πξνηείλεη θαη αλαπηύζζεηαη πάλσ ζε 2 πηινηηθέο δηαδξνκέο,
δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο ε θαζεκία: (α) κία δηαδξνκή ζην ζαιάζζην θαη λεζησηηθό
ζύκπιεγκα ησλ Βνξείσλ Σπνξάδσλ, θαη (β) κία δηαδξνκή ζηελ επξύηεξε ζαιάζζηα
πεξηνρή ηεο Χαιθηδηθήο. Σην πιαίζην ησλ δηαδξνκώλ απηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ εθηόο από βαζηθή ηζηηνπιντθή θαηάξηηζε
(αλάπηπμε θαηάιιεισλ γλώζεσλ – ζηάζεσλ – δεμηνηήησλ γηα πινήγεζε
ηζηηνπιντθνύ ζθάθνπο, αλάγλσζε ζαιάζζησλ ραξηώλ, θιπ.), επαηζζεηνπνίεζε,
γλώζε θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο
ησλ πεξηνρώλ πνπ επηζθέπηνληαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηαμηδηνύ ηνπο.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδείρηεθαλ από ηε βηβιηνγξαθηθή θαη επηηόπηα
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο
θαη θαηεύζπλαλ ην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθόινπζα:
 Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πνπ εληάζζεηαη ζηε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηε
δηαβίνπ κάζεζε.
 Η ζεώξεζε ηνπ ‘πεξηβάιινληνο’ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κέζα από δηαθνξεηηθέο
εθδνρέο ηνπ θαη ζηελ νιόηεηά ηνπ: πεξηβάιινλ ‘σο θύζε’, ‘σο θπζηθνί πόξνη’,
‘σο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα’, ‘σο πεδίν θνηλσληθώλ ζρέζεσλ’,
‘σο πεδίν θαη ζπληζηώζα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο’.
 Τν πξόγξακκα βαζίδεηαη θαη πξνσζεί ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε
(κάζεζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο) θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ.
 Δπηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηελ ςπραγσγία θαη ηελ πεξηπέηεηα κε ηε κάζεζε θαη ηελ
αλαθάιπςε θαη ηελ επαθή κε ηε θύζε κε ηε δηεπηζηεκνληθή γλώζε γηα ηνλ θόζκν
γύξσ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ελόο πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ αεηθνξία.
Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απνηεινύκελνπ
από ζεηξά ελεκεξσηηθώλ θεηκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο
πξνηείλεηαη ε πινπνίεζή ηνπο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηαμηδηνύ ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο είηε κε ζεκείν αλαθνξάο θάζε θνξά ηνπο
ζηαζκνύο πνπ ην απαξηίδνπλ. Μηα ζεηξά από δηαδξαζηηθέο ςεθηαθέο εθαξκνγέο, πνπ
απνηππώλνπλ βήκα πξνο βήκα όια ηα ζηάδηα θαη ζεκεία ηεο δηαδξνκήο,
ππνζηεξίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε "εηθνληθώλ μελαγήζεσλ" ζε όια ηα ζεκεία ηεο
δηαδξνκήο θαη άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο, δίλνληαο ρξήζηκα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
(πεξηγξαθέο, θσηνγξαθηθό πιηθό, θιπ) γηα θαζέλα από απηά. Τα ελεκεξσηηθά
θείκελα αλαπηύρζεθαλ κε γλώκνλα ην θεληξηθό ζθεπηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ
είλαη ε αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο θαη θπξίσο ησλ
ζαιάζζησλ, παξαζαιάζζησλ θαη λεζησηηθώλ πεξηνρώλ (βι. Δζληθό Θαιάζζην Πάξθν
Αινλλήζνπ Βνξείσλ Σπνξάδσλ) θαη ε επηζήκαλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο
πνπ ελππάξρεη ζε θάζε ‘αμηνζέαην’.
Δηδηθόηεξα, ζην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ
ζηνηρεία, αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ηεο ‘εθπαίδεπζεο κέζα ζηε θύζε’, ηεο ‘εθπαίδεπζεο
πεξηπέηεηαο’, θαη ηεο ‘βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο’, νη νπνίεο πξνζαξκόζηεθαλ ζηε
θπζηνγλσκία θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ
επίηεπμε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο ζπλάθεηαο κε ην ραξαθηήξα, ηνπο ζηόρνπο θαη ην
θπξίσο αληηθείκελν ηεο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο (αλάπηπμε ηερληθώλ γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ γηα πινήγεζε ηζηηνπιντθνύ ζθάθνπο, ην ηαμίδη ζηε ζάιαζζα θαη ηε δσή
ζην ζθάθνο), νη δξαζηεξηόηεηεο ΠΔ πνπ ζρεδηάζηεθαλ αθνξνύλ, ηνπνζεηνύληαη θαη
επηρεηξνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη θαηά θύξην ιόγν

κε ην ζαιάζζην, λεζησηηθό θαη παξάθηην πεξηβάιινλ ησλ δηαδξνκώλ, θαη κε ηελ
ηζηηνπινΐα σο αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξαθάησ έρνπλ επηιεγεί
ελδεηθηηθά θαη παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο από ην
πιηθό πνπ ζρεδηάζηεθε:
Η πξώηε δξαζηεξηόηεηα ζπλδπάδεη ηελ θαηάδπζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε κάζθεο
από ην πινίν γηα εμεξεύλεζε ηνπ βπζνύ θαη παξαηήξεζε ησλ ιηβαδηώλ Πνζεηδσλίαο
αλνηρηά ηεο λήζνπ Σθάληδνπξα (αλήθεη ζην λεζησηηθό ζύκπιεγκα ηνπ ζαιάζζηνπ
πάξθνπ Αινλλήζνπ). Η δξαζηεξηόηεηα πξνβιέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ελ πισ
ελεκέξσζε γηα ηα ζαιάζζηα ιηβάδηα κε βάζε ην ζρεηηθό θείκελν πνπ έρεη πεξηιεθζεί
ζηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα. Η βησκαηηθή, εμεξεπλεηηθή θαη πεξηπεηεηώδεο θάζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ νινθιεξώλεηαη πάλσ ζην ζθάθνο, κε ηελ
πξόθιεζε ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πάλσ ζην ππνζεηηθό ζελάξην
λα εμαθαληζηνύλ ηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, ηελ αλαδήηεζε ησλ πηζαλώλ ιόγσλ πνπ
κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη.
Η δεύηεξε δξαζηεξηόηεηα εμειίζζεηαη ζε κία από ηηο αθηέο ηεο Σθνπέινπ (ηνλ
Σηάθπιν). Οη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη πξώηα λα αλαδεηήζνπλ (σο ‘ληεηέθηηβο’)
‘ζεκάδηα’ από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ αθηή, λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα
παξαηεξήζνπλ ζηνηρεία πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ κπνξεί λα ελέρνπλ. Σηε
ζπλέρεηα, όηαλ μαλαβξεζνύλ ζην ζθάθνο, νη εθπαηδεπόκελνη πξνηξέπνληαη λα
ζπδεηήζνπλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο όριεζεο θαη πίεζεο πνπ αζθνύληαη από ηνπο
αλζξώπνπο ζε έλα παξάθηην νηθνζύζηεκα.
Τέινο, κία ηξίηε δξαζηεξηόηεηα εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ελ πισ ζε έλα
παηγλίδη παληνκίκαο κε αληηθείκελν (‘δύζθνινπο’) λαπηηθνύο όξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ ηζηηνπινΐα. Χσξηζκέλνη ζε νκάδεο νη εθπαηδεπόκελνη
θαινύληαη λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ νη κελ ζηνπο δε κε ην ζώκα ηνπο θαη
ηελ θίλεζή ηνπο ην πεξηερόκελν θαη ηε ρξήζε θαζελόο από απηνύο ηνπο όξνπο.
Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε όξσλ πνπ
έρνπλ θαη κία ‘πεξηβαιινληηθή’ δηάζηαζε. ‘Κεξδίδεη’ ε νκάδα πνπ ‘αλαθάιπςε’ ηνπο
πεξηζζόηεξνπο όξνπο, πάλσ απ’ όια όκσο θεξδίδεη ε κάζεζε γηα ηελ ηζηηνπινΐα θαη ε
αλάδεημε ηεο ζύλδεζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ.
Η αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, είλαη
ζπλδπαζκόο δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο. Πην εηδηθά, ζην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο
αμηνιόγεζεο, ε νπνία δηεμήρζε παξάιιεια κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθπόλεζε ηνπ
πιηθνύ, εθαξκόζηεθε κηα θξηηηθν-ζηνραζηηθή (reflexive) πξνζέγγηζε (Janse van
Rensburg & Le Roux, 1998). Σηόρνο ηεο ε θαηαγξαθή κε ηε κνξθή εκεξνινγίσλ ηεο
εμειηζζόκελεο εκπεηξίαο θαη ζηαδηαθά δηακνξθνύκελεο άπνςεο ηεο εξεπλεηηθήο
νκάδαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνύ. Η
ηειηθή αμηνιόγεζε έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ ηειηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεύμεσλ
κε ζηόρν ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πιηθνύ κε κηα ζεηξά από θξηηήξηα,
πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία (Russo & Olvitt, 2006).

ΔΠΙΛΟΓΟ
Η κειέηε πεξίπησζεο πνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάζακε ζηελ εξγαζία απηή, απνηειεί
έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ΠΔ ζην ρώξν ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα

βίνπ κάζεζεο. Αληαπνθξηλόκελε ζηελ αλάγθε δηεύξπλζεο ηεο ΠΔ πξνο λέα πεδία,
όπσο απηή αλαθύπηεη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο θαη απνηππώλεηαη ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πξόηαζε πνπ δηαηππώλνπκε εζηηάδεη θαη αληρλεύεη
καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο ζην ρώξν ηεο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια,
ζπλδπάδεηαη κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζείηαη
από πνιιέο ζρνιέο ηζηηνπινΐαο ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ζην πιαίζην ηαρύξπζκσλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε κνξθή ηζηηνπιντθώλ
εθπαηδεπηηθώλ ηαμηδηώλ ζύληνκεο δηάξθεηαο ζην Αηγαίν.
Σπλδπάδνληαο ηελ άζιεζε θαη ηελ ςπραγσγία κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηε γλώζε
θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηνρέο
πνπ θαιύπηνπλ νη πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο, ζεσξνύκε όηη ην πξνηεηλόκελν
πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο ηζηηνπιντθήο εθπαίδεπζεο ζπληζηά κία θαηλνηόκν
εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή πνπ επεθηείλεη δεκηνπξγηθά ηα όξηα ηεο ΠΔ εθηόο ησλ
παξαδνζηαθώλ ζρνιηθώλ πιαηζίσλ. Τν πεδίν είλαη βεβαίσο πνιύ λέν θαη επξύ θαη νη
όπνηεο εθαξκνγέο πξνηείλνληαη θαη δνθηκάδνληαη ζε έλα θαζαξά πηινηηθό επίπεδν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Adkins, C. & Simmons, B. (2002). Outdoor, experiential, and environmental
education: Converging or diverging approaches? ERIC Digest (αλαζύξζεθε από
http://www.ericdigests.org/2003-2/outdoor.html ζηηο 24/9/2012).
Baldwin, C,, Persing, J., & Magnuson, D. (2004). The Role of Theory, Research, and
Evaluation in Adventure Education. Journal of Experiential Education, 26(3), 167183.
Ballantyne, R. & Packer, J. (2011). Using tourism free - choice learning experiences
to promote environmentally sustainable behaviour: the role of post‐visit ‘action
resources’. Environmental Education Research, 17(2), 201-215.
Bierle, S. & Singletary, T.J. (2008). Environmental Education and Related Fields in
Idaho Secondary Schools. The Journal of Environmental Education, 39(3), 19-31.
Brody, M., Tomkiewicz, W., & Graves, J. (2002). Park visitors’ understandings,
values and beliefs related to their experience at Midway Geyser Basin, Yellowstone
National Park, USA. International Journal of Science Education, 24(11), 1119–
1141.
Falk, J.H. (2005). Free-choice environmental learning: framing the discussion.
Environmental Education Research, 11(3), 265-280.
Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and
the making of meaning. Lanham, MD: AltaMira Press.
Ford, P.M. (1981). Principles and practices of outdoor/ environmental education.
New York: Wiley.
Gair, N. P. (1997). Outdoor education: Theory and practice. London: Cassell.
Heimlich, J.E., Falk, J.H., Bronnenkant, K., & Barlage J. (2004). Measuring the
learning outcomes of adult visitors to zoos and aquariums: phase I technical report.
Annapolis, MD: Institute for Learning Innovation.
Janse van Rensburg, E. & Le Roux, K. (1998). Evaluation in Progress: Evaluation of
the Gold Fields Participatory Course and Rhodes University Certificate in
Environmental Education. Rhodes University Environmental Education Unit,
Grahamstown.

Irmeli, E., Palmberg, I.E. & Kuru J. (2000). Outdoor Activities as a Basis for
Environmental Responsibility. The Journal of Environmental Education, 31:4, 3236.
McCulloch, K. (2007). Living at sea: learning from communal life aboard sail training
vessels. Ethnography and Education, 2(3), 289–303.
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (2008). Τνπξηζκόο θαη Πεξηβάιινλ. Αζήλα, 22
Γεθεκβξίνπ 2008, http://www.oke.gr/opinion/op_208_08.pdf
Russo, V. & Olvitt, L. (2006). Course Materials Development for Adult Learning. In
support of environmental and sustainability education processes. SADC Regional
Environmental Education Programme Course Developers’ Toolkit. Howick, ShareNet.
Scott, W. & Gough, S. (2004). Key issues in sustainable development and learning: A
critical review. London: Routledge Falmer.
UNESCO-UNEP (1978). The Tbilisi Declaration: Final report intergovernmental
conference on environmental education. Organized by UNESCO in cooperation
with UNEP, Tbilisi, USSR, 14-26 October 1977, Paris, France: UNESCO
ED/MD/49.
Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and identity.
Cambridge: Cambridge University Press.
Zelezny, L.C. (1999). Educational Interventions that Improve Environmental
Behaviors: A MetaAnalysis. The Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14.

