
 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
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Το έργο Hi-Ability φτάνει στην «καρδιά» του 
 

Το πρόγραμμα Hi-Ability στοχεύει στην προώθηση μιας εκπαίδευσης  στην αυτονομία, την 

ανεξάρτητη και χωρίς αποκλεισμούς ζωή για ενήλικες με νοητική αναπηρία, σε ένα πεδίο  που 

εξακολουθεί να μην είναι πολύ προσβάσιμο, όπως η πεζοπορία και ο οικολογικός τουρισμός. 

 

Το πρόγραμμα Hi-Ability θέτει το φυσικό περιβάλλον στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων, 

αποτελώντας θέατρο μιας πρωτότυπης μεθοδολογικής προσέγγισης ενός προγράμματος 

θεραπευτικής αποκατάστασης που βασίζεται στην κοινωνικο- εκπαιδευτική αξία του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

Το πρόγραμμα Hi-Ability στοχεύει στην επίτευξη τεσσάρων αποτελεσμάτων: 

 

• IO1: Εγχειρίδιο (Toolkit) Hi-Ability για εκπαιδευτικούς – με στόχο να παρέχει στους 

εκπαιδευτές ενηλίκων, που εργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία, τα απαραίτητα 

εργαλεία και πόρους για να συνεργαστούν με ομάδες-στόχο και να τους εκπαιδεύσουν 

ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

• IO2: Εφαρμογή Hi-Ability: Εύκολη στην ανάγνωση εφαρμογή για τον αγρο ή 

οικοτουρισμό, απευθύνεται στα άτομα με νοητικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, η 

οποία θα προωθήσει προσβάσιμες διαδρομές. 

• IO3: Πράσινος οδηγός Hi-Ability: θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, τον 

αγροτουρισμό και την προσβάσιμη πεζοπορία και θα απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα 

με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 

• IO4: Συστάσεις πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές για τη δυνατότητα διάδοσης : θα 

περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διάχυση  αποτελεσμάτων και για την 

αναπαραγωγή του μοντέλου σε άλλες χώρες. 

 

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έργου, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 

2021, οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν στο πρώτο πνευματικό προϊόν (IO1), το οποίο 

αφορά την υλοποίηση τεκμηριωμένης και επιτόπιας έρευνας για τον προσδιορισμό των 

στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του  εκπαιδευτικού υλικού; 

 

      Η ερευνητική φάση ήταν πράγματι το πρώτο βήμα για την παραγωγή εργαλείων υψηλού 

επιπέδου για εκπαιδευτικούς (IO1). 

 

Το εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί σε δύο κύριες φάσεις: 

 

• την ερευνητική φάση έρευνα τεκμηρίωσης (desk research)  και έρευνα πεδίου για την 

ενδυνάμωση των ενηλίκων με νοητική υστέρηση μέσω υπαίθριων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων - ξεναγήσεις, πεζοπορία κλπ. 

• την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού υλικού. 
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      Οι εταίροι από την Ιταλία, την Κροατία και την Ελλάδα διεξήγαγαν την έρευνα για τον 

προσδιορισμό των σχετικών μεθοδολογιών και του περιεχομένου κατάρτισης που θα 

χρησιμοποιηθούν και θα προσαρμοστούν κατά την επεξεργασία της μεθοδολογίας και του 

περιεχομένου της Εργαλειοθήκης. Ένα μέρος της έρευνας βασίστηκε σε δύο ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης (focus groups), οι οποίες επικεντρώθηκαν στον προσδιορισμό των αναγκών των 

ενηλίκων με Δ.Α. για αυτονομία και ενδυνάμωση και στις οποίες συμμετείχαν ερευνητές, 

εκπαιδευτές, μέλη οικογενειών, φροντιστές και δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να 

ενημερωθούν. Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα εστιασμένης συζήτησης περιελάμβανε ενήλικες με 

νοητική υστέρηση και στη δεύτερη συμμετείχαν ερευνητές, εκπαιδευτές, φροντιστές και 

οικογένειες ενηλίκων με νοητική υστέρηση. 

 

      Με την υποστήριξη του οργανισμού Trekkify, η οργανισμός Controvento (IT), Συντονιστής 

του προγράμματος και επικεφαλής του πρώτου  πνευματικού προϊόντος, συγκέντρωσε όλα τα 

δεδομένα από τις εθνικές ομάδες εστιασμένης συζήτησης και συνέταξε μια κοινή έκθεση που 

αντιπροσωπεύει το πρώτο ορόσημο του έργου Hi-Ability, το οποίο είναι  διαθέσιμο μέσω της 

ιστοσελίδας του έργου. 

 

      Η κοινή έκθεση διερευνά τα κύρια ευρήματα της έρευνας που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

των πρώτων πέντε μηνών του έργου, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των κύριων ομάδων-στόχου (εκπαιδευτές ενηλίκων, φροντιστές και άτομα με 

διανοητική αναπηρία) αναφορικά με τη συμμετοχή ατόμων με νοητική αναπηρία σε υπαίθριες 

δραστηριότητες όπως η πεζοπορία και ο αγροτουρισμός 

 

      Έτσι, η έκθεση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία ενός συνεκτικού και αξιόπιστου 

παιδαγωγικού και διδακτικού πλαισίου για το πρόγραμμα σπουδών που θα προκύψει και τα 

ακόλουθα πνευματικά προϊόντα 

 

      Η έκθεση ανάλυσης θα οδηγήσει στην επεξεργασία της μεθοδολογίας, στον καθορισμό των 

ενοτήτων κατάρτισης και στην επιλογή του μαθησιακού υλικού. 

 

      Το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς (Toolkit) θα είναι διαθέσιμο τον Νοέμβριο του 2021. 

 

 

Ελάτε μαζί μας και μείνετε συντονισμένοι!  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hi-ability.eu/

