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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σθνπόο ηεο παξνπζίαζεο καο είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ
απηνθαζνξηζκνύ, κέζω ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, ζε
εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη νπνίνη θνηηνύλ ζηηο ζρνιέο εηδηθήο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Η παξνπζίαζε καο επηθεληξώλεηαη γύξω
από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο
αλάπηπμεο ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζην εμεηαδόκελν εθπαηδεπηηθό πιαίζην. Απνηειεί γηα
καο ζεκαληηθό ζέκα ε εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
αεηθνξία, ε νπνία, όηαλ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηωλ ζρνιώλ εηδηθήο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη δπλαηόλ λα πξνζθέξεη ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εζηηαζκέλα πνιηηηθό - θνηλωληθέο γλώζεηο
θαη δεμηόηεηεο αιιά θαη γεληθόηεξα πξνζωπηθή αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε & Εηδηθή Αγωγή.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, Απηνθαζνξηζκόο, Εηδηθή Επαγγεικαηηθή
Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Τα πξνγξάκκαηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ
απεπζύλνληαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Γηα λα ζεσξεζνύλ ινηπόλ σο νινθιεξσκέλα αζρνινύληαη
ηόζν κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, όζν θαη κε ηελ
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε.
Η παξνύζα παξνπζίαζε εζηηάδεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηξόπνπ βειηίσζεο ηεο
πνηόηεηαο δσήο ησλ λεαξώλ ελήιηθσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπο. Η πξνζέγγηζή καο γηα ηνλ ηξόπν βειηίσζε ηεο πνηόηεηα ηεο δσήο
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο έρεη: σο αθεηεξία ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ
απηνθαζνξηζκνύ, ζηαζκό ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμή θαη πξννξηζκό ηελ θνηλσληθή
έληαμε.
Η πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε
παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή
αλεπάξθεηαο θαη θαζπζηέξεζεο ζε κηα ζεηξά από θνηλσληθέο δεμηόηεηεο.
Βαζηδόκελνη ζην όηη ε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ, ε παξνύζα παξνπζίαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
επηδηώθεηαη απηή ε αλάπηπμε.
Αξρηθά, γίλεηαη κηα απόπεηξα νξηζκνύ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη
παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη νη έλλνηεο ηνπ ελήιηθα από θνηλσληθή θαη
ςπρνινγηθήο άπνςε. Σηελ ζπλέρεηα, απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ
θαη πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα γίλεη εκθαλήο ε ζύγθιηζε κεηαμύ
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα
ηελ αεηθνξία κε παξαλνκαζηή απηή ηελ έλλνηα. Οινθιεξώλνπκε ηελ παξνπζίαζε
καο θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή κειέηε, πνπ ζα επεθηείλεη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο.

Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ
Τν πην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε
αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ε νπνία, ζπλήζσο, αθνξά όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο.
Οη πην πξόζθαηνη νξηζκνί γηα ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε επηθεληξώλνληαη ζε ηξείο
θπξίσο ηνκείο πξνβιεκάησλ ηα νπνία αθνξνύλ: ηελ κεησκέλε ηθαλόηεηα κάζεζεο,
ηελ αλεπάξθεηα ή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ην ρακειό δείθηε
λνεκνζύλεο. Σύκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Ννεηηθώλ Αλεπαξθεηώλ
(American Association of Mental Deficiency, 2002), ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη
κηα αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ηόζν ζηε λνεηηθή
ιεηηνπξγία όζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζε
ελλνηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο. Σην κέηξν πνπ νη δεμηόηεηεο
απηέο θξίλνληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ελόο αηόκνπ σο ελειίθνπ,
εύινγα πξνθύπηεη ην εξώηεκα, εάλ ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνύλ λα
πξνζδηνξηζηνύλ σο ελήιηθα.

ΔΝΗΛΙΚΔ ΑΠΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ
O Knowles, ππνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηεο Αλδξαγσγηθήο, κεηαμύ ησλ παξαδνρώλ
γηα ηελ ελήιηθε κάζεζε, πξνηάζζεη ηελ παξαδνρή όηη νη ελήιηθνη έρνπλ αλάγθε θαη
ηθαλόηεηα λα απηνθαζνξίδνληαη, λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηελ δσή ηνπο,
θαη ηαπηόρξνλα έρνπλ ςπρνινγηθή αλάγθε λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαη νη άιινη
αλάινγα. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από θνηλσληθή άπνςε όηαλ αξρίδνπκε λα
αλαιακβάλνπκε ξόινπο ελειίθσλ, όπσο νη ξόινη ηνπ πιήξσο απαζρνινύκελνπ, ηνπ
ζπδύγνπ, ηνπ γνλέα, ηνπ πνιίηε πνπ ςεθίδεη θ.ι.π. Γηλόκαζηε ελήιηθνη από
ςπρνινγηθή άπνςε όηαλ θηάλνπκε ζηελ απηναληίιεςε όηη εκείο είκαζηε νη
ππεύζπλνη γηα ηε δσή καο, όηη είκαζηε απηνπξνζδηνξηδόκελνη (Knowles, 1998,
ζει.64). Σε παξόκνηεο δηεπθξηλήζεηο πξνβαίλεη θαη ν Rogers (1999, ζει. 60-63) ν
νπνίνο εηζάγεη ηηο έλλνηεο «ελειηθίσζε» θαη «ελειηθηόηεηα» νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ
αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεη ν Knowles. Σπλεπώο, ε
«ελειηθίσζε» ελόο αηόκνπ αθνξά ηελ αλάιεςε ησλ ξόισλ ηνπ ελήιηθα πνπ ε
θνηλσλία ηνπ απνδίδεη, ελώ ε «ελειηθηόηεηα» αθνξά ηελ ςπρνινγηθή αληίιεςε πνπ
έρεη ην ίδην ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, σο ελήιηθν. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δπν είλαη ε
άπνςε όηη ε δηεξγαζία ηεο ελειηθηόηεηαο, δειαδή ε θαιιηέξγεηα ηεο ςπρνινγηθήο
αληίιεςεο ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαιιηεξγείηε ηόζν ζηα άηνκα κε ηππηθή
λνεκνζύλε όζν θαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Με άιια ιόγηα,
ηζρπξίδνληαη, όηη ππάξρεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ε αλάγθε θαη ε παξόξκεζε λα
αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ζηηο
δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηεο δσήο ηνπο. Απιώο

κεξηθνί άλζξσπνη αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν από άιινπο απηή ηελ αλάγθε θαη ηελ
παξόξκεζε.
Όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη ζε όινπο ηνπο ελήιηθεο ππάξρεη κηα θπζηθή δηεξγαζία
σξίκαλζεο πνπ νδεγεί νξγαληθά πξνο ηελ απηνλνκία, απηή παξεκπνδίδεηαη από όξηα
πνπ ζέηεη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο. ε πνιιέο θνηλσλίεο, νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο
παξεκπνδίδνπλ νξηζκέλεο νκάδεο αλζξώπσλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ρεηξαθέηεζε. Γειαδή, ε θνηλσλία, ζηελ θαζεκεξηλή
πξαγκαηηθόηεηα απνδίδεη δηαθνξεηηθνύο ξόινπο ελήιηθα ζηα άηνκα κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε από όηη ζηα άηνκα κε ηππηθή λνεκνζύλε. Πνιύ ζπρλά κάιηζηα, νη
πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα ηεο θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε νδεγνύλ ζηνλ απόιπην απνθιεηζκό ηνπο από όινπο ηνπο ξόινπο ηνπ
ελήιηθα γηαηί δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη πξαγκαηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο. Δπίζεο από
ςπρνινγηθή άπνςε, ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππάξρεη αλαληηζηνηρία
κεηαμύ ηεο απηνεηθόλαο ηνπο θαη ησλ πξαγκαηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αηηία απηήο
ηεο αλαληηζηνηρίαο είλαη ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνληαη από ην θνηλσληθό ηνπο
πιαίζην.

ΟΙ
ΟΡΟΙ
«ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ»

«ΑΤΣΟΚΑΘΟΡΙΜΟ»

ΚΑΙ

Πξναλαθέξζεθε όηη νη ζηνραζηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξνζπαζώληαο λα
πεξηγξάςνπλ ηελ ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο όινη νη
ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη εμειίζζνληαη, βειηηώλνληαη θαη σξηκάδνπλ, εζηηάδνπλ ζηνλ
όξν «απηνθαζνξηζκόο». Έλα παξεκθεξή όξν ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη ζηνραζηέο ηεο
εδηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαδεηώληαο ην κέζν κε ην νπνίν βειηηώλεηαη ε πνηόηεηαο δσήο
ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, εζηηάδνπλ ζηνλ όξν
απηνπξνζδηνξηζκόο θαη πξνηάζζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. Ο Palmer
& Wehmeyer (2003 ζει. 118-119) επηζεκαίλνπλ, όηη ν απηνπξνζδηνξηζκόο
αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
ελεξγήζεη θαλείο σο αηηηαθόο κεζάδνλ ζηε δσή ηνπ, θάλνληαο επηινγέο θαη
παίξλνληαο απνθάζεηο. Ο ίδηνο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο
λνεκνζύλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη
αλέπηπμαλ ην ιεηηνπξγηθό κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΟΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ
Τν κνληέιν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ Wehmeyer θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ
(Palmer & Wehmeyer, at. 2004 ζει. 423-424) αξρηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ηα άηνκα κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε, όκσο ζηε ζπλέρεηα, σο επηηπρεκέλν κνληέιν, απέθηεζε
γεληθόηεξε εθαξκνγή θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαζώο θαη
ζε άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε. Η ίδηα επηζηεκνληθή νκάδα κε ζπληνληζηή ηνλ
Wehmeyer θαζόξηζε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, σο πξσηαξρηθνύο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ:
 Τελ αηνκηθή ηθαλόηεηα, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ηε κάζεζε θαη ηελ
αλάπηπμε.
 Τελ επθαηξία, όπσο απηή επεξεάδεηαη από ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εκπεηξίεο.
 Καη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ηνπο.
Δπίζεο πεξηέγξαςε ηηο παξαθάησ βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ δηέπνπλ έλα άηνκν κε
ηθαλόηεηα απηνπξνζδηνξηζκνύ:
Η απηνλνκία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δξα αλεμάξηεηα
ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Τν άηνκν κε απηόλνκε
ζπκπεξηθνξά έρεη αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, απηνδηαρείξηζεο,

δηαρείξηζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη
γεληθόηεξα έρεη αλαπηύμεη αμίεο θαη αξρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δξα θαη
επηθνηλσλεί.
Η απηνξξύζκηζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εμεηάδεη, λα
δηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζίζεη πσο ζα ελεξγήζεη. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγεί θαηά
πόζν ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπ είλαη επηζπκεηά θαη θαηά πεξίζηαζε λα
ηα αλαζεσξεί.
Η ςπρηθή ελδπλάκσζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα έρεη
ηελ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γλώζε, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα
θίλεηξα. Τα άηνκα κε ηθαλόηεηα ςπρνινγηθήο ελδπλάκσζεο δξνπλ κε βάζε ηελ
πεπνίζεζε όηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ κπνξνύλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο.
Η απηνπξαγκάησζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη
θαη λα θαηαλνεί ηνλ εαπηό ηνπ. Η γλώζε απηή δηακνξθώλεηαη από ην ίδην ην άηνκν κε
βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ
ιακβάλεη ην άηνκν από ηα ζεκαληηθά πξόζσπα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ.

ΤΓΚΛΙΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΗΛΙΚΧΝ

ΚΑΙ

ΔΙΓΙΚΗ

H βαζηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο
ζε όηη αθνξά ηνπο όξνπο απηνθαζνξηζκόο - απηνπξνζδηνξηζκόο, έγθεηηαη ζην όηη γηα
ηελ πξώηε ν απηνθαζνξηζκόο ππάξρεη σο αλάγθε θαη αλαπηπγκέλε ηθαλόηεηα ζηελ
πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε
πιεηνςεθία), ελώ γηα ηελ δεύηεξε, ν απηνπξνζδηνξηζκόο ζηελ πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπόκελσλ (νη εθπαηδεπόκελνη κε κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη ε πιεηνςεθία) είλαη
ζπλήζσο ειιεηπήο θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε
ηνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ
απνηειεί έλα επξύ πεδίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ελήιηθσλ αηόκσλ
κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, επηιέγνπκε ηνλ όξν απηνθαζνξηζκόο έλαληη ηνπ όξνπ
απηνπξνζδηνξηκόο, γηα όιεο ηηο αλαθνξέο από εδώ θαη ζην εμήο. Παξ’ όηη νη δπν όξνη
δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα, επηιέγνπκε ηε ρξήζε ηνπ όξνπ απηνθαζνξηζκόο γηα ηηο
αλαθνξέο καο ζηηο δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο επηδηώθεηαη λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα
αλαπηπρζνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ώζηε απηνί λα
απνθηήζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο ηεο ελεξγήο θαη απηόλνκεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζην θνηλσληθό ηνπο πιαίζην, πεξηνξίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο εμσζνύλ
ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε θαη απνθιεηζκό.
Οη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αληθαλόηεηα ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε
λα αλαιάβνπλ από κόλνη ηνπο ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, είλαη αθόκε θπξίαξρεο ζηελ
Διιάδα. Η αληίιεςε, όηη ν απηνθαζνξηζκόο ζρεηίδεηαη θαη πξνϋπνζέηεη απνθιεηζηηθά
θπζηνινγηθή λνεκνζύλε, έρεη νδεγήζεη ζηε ιαλζαζκέλε ππόζεζε όηη ηα άηνκα κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ κπνξνύλ λα απηνθαζνξηζηνύλ θαη λα έρνπλ κεξηθό ή θαη
πιήξε έιεγρν ηεο δσήο ηνπο.
Σηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε όηη ην
επίπεδν ηεο λνεκνζύλεο ζρεηίδεηαη κόλν κε ηελ παξάκεηξν ηεο απηνλνκίαο, όκσο ε
έλλνηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ δελ ζεκαίλεη κόλν απηνλνκία. Σύκθσλα κε ηνλ
Wehmeyer & Garner (2003, ζει. 258) έλα ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ πξνζθέξεη
ζην άηνκν πιεζώξα επθαηξηώλ λα θάλεη επηινγέο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα ιύζεη
πξνβιήκαηα, λα ζέζεη θαη λα επηηύρεη ζηόρνπο, λα αζθήζεη κε άιια ιόγηα ηνλ
απηνθαζνξηζκό ηνπ.

Φπζηθά είλαη απηνλόεην όηη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ αλαινγεί έλα κεγάιν
κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, δειαδή ηεο
δπλαηόηεηαο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο
ηνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο, λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο,
επηινγέο λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο, λα δξνπλ δειαδή, θαηά
ην κέγηζην, απηόλνκα θαη ζαλ νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο. Σπκθσλά κε ηνπο
Palmer & Wehmeyer, at. (2004, ζει. 432-433) ε εθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο
απηνθαζνξηζκνύ δύλαηαη λα εθαξκνζηεί αθόκε θαη ζε άηνκα κε κεγάιν βαζκό
λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο, ε εηδηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα απνζθνπεί ζηελ
αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.

ΤΓΚΛΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Σύκθσλα κε ηνλ Huckle (1993, ζει. 45-46) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, σο
εθπαίδεπζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαλόεζε θαη εξκελεία, απνζθνπεί ζην λα
δηεπθνιύλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα απνθηήζνπλ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεύζνπλ
ηα θαηλόκελα ηεο θύζεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Δληζρύνληαο ηελ άπνςε ηνπ
Huckle ε Παπαδεκεηξίνπ (ζην Φινγαΐηε 2005, ζει. 202) επηζεκαίλεη όηη, ζε κηα
εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία (ΔΠΑ) δελ ελδηαθέξεη ε θαηαλόεζε,
από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζπγθεθξηκέλνπ ζώκαηνο γλώζεο πνπ πξνέξρεηαη
από θάπνην ή θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο είλαη απηά
ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Δλδηαθέξεη ε δόκεζε ελόο επξύηεξνπ ελλνηνινγηθνύ
νηθνδνκήκαηνο πνπ εκπεξηέρεη, πέξαλ από γλώζεηο, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο,
ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Απνβιέπεη, δειαδή, ζηε ζπγθξόηεζε ελόο πνιηηηζκηθνύ
εμνπιηζκνύ, κε ηελ επίγλσζε, όηη ηειηθά είλαη απηόο ν πνιηηηζκηθόο εμνπιηζκόο πνπ
ζα θαζνξίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηα θαηλόκελα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε
δξάζε ηνπο.
Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία εζηηάδεη ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ αηόκσλ, ώζηε λα γίλνπλ παξάγνληεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ αεηθόξν θαη δίθαηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζε δεκνθξαηηθέο
θαη αεηθόξεο θνηλσλίεο. Απηή ε κνξθή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνζδίδεη
πνιηηηθό θαη θνηλσληθό βάζνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη βαξύηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ
πνιίηε. Γηακνξθώλεη, δειαδή έλαλ πνιίηε πνπ ζηνράδεηαη, δηεξεπλά θξηηηθά θαη
ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ζε δξάζεηο ζην θνηλσληθό πεδίν
ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2005, ζει. 154).
Σπλζέηνληαο ηα όζα αλαιύζεθαλ παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη ην δεηνύκελν ηεο
βαζηθήο ζθνπνζεζίαο, ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο νπηηθήο ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ όζν θαη από ηελ πιεπξά ηεο δηάζηαζεο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ
αεηθνξία, είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο βνεζνύλ
θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο,
λα δηακνξθώλνπλ αμίεο, ζηάζεηο, επηινγέο, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Με άιια ιόγηα λα δξνπλ, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, σο
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο, ζε όιεο
ηνπ ηηο εθθάλζεηο θπζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο. Η δηαπίζησζή καο επηβεβαηώλεηαη από ηνλ Fien (1993, ζει. 63) ν
νπνίνο ππνγξακκίδεη όηη νη ζρέζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ άλζξσπν θαη ην εξγαζηαθό
θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηόζν ηεο εηδηθήο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο όζν θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία.
Από ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε γίλεηαη θαλεξό όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
γηα ηελ αεηθνξία βνεζάεη θαη εληζρύεη ηελ δηεξγαζία ηεο θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμεο
ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δηδηθόηεξα ν ηξόπνο πνπ εθαξκόδεηαη
έρεη σο βαζηθό άμνλα ηελ παξόηξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ ώζηε
σο άηνκα αιιά θαη σο κέιε θνηλσληθώλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ην ζέκα ηεο
πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο, λα ζέηνπλ ζηόρνπο ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο θαη λα
πξνσζνύλ
θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο
θαη
πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θπζηθνύ, θνηλσληθνύ, θαη πνιηηηζκηθνύ
ηνπο πεξηβάιινληνο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σηνραδόκελνη ηα όζα επηζεκάλακε πην πάλσ, νδεγνύκαζηε ζηελ εθηίκεζε, όηη ε
εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, σο δηάζηαζε, θαη ε πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, σο αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπγθιίλνπλ
ζε πνιιά θνηλά ζεκεία θαη κεηαμύ ηνπο ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε θαη άκεζε
αιιειεπίδξαζε. Από ηελ κηα, ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ζηνρεύεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ηελ εξγαζηαθή έληαμή θαη ηελ
απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε,
πξνηάζζνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ, ηεο
απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Από ηελ άιιε, ε
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία επηθεληξώλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ
αλζξώπνπ κε ην βηνθπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ πεξηβάιινλ πξνηάζζνληαο ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ ππεπζπλόηεηα. Κνηλόο ηόπνο θαη ησλ δύν είλαη λα απνιακβάλνπλ νη
εθπαηδεπόκελνη ηα αγαζά πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο,
πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα ζηνλ εαπηό ηνπο, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία.
Δθηόο από ηνλ ηξόπν πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία βνεζά
ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ απηνθαζνξηζκνύ ζηνπο λεαξνύο ελήιηθεο κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηνλ νπνίν εμεηάζακε, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ζε κηα
κειινληηθή κειέηε, ε εμέηαζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ. Καηά ηελ άπνςή
καο δύν βαζηθνί παξάγνληεο έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνύλ. Ο πξώηνο παξάγνληαο
αθνξά ην βαζκό λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ν δεύηεξνο ην
βαζκό ηεο ππνζηήξημεο ηνπο από ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινλ. Τα
ζπκπεξάζκαηα, ηόζν ηεο παξνύζαο όζν θαη ηεο πξνηεηλόκελεο κειέηεο πξνζδνθάηαη
λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ επηδηώθνπλ λα νξγαλώζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ
πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, κε πξνζαλαηνιηζκό
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνθαζνξηζκνύ.
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