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Περίληψη
Η ηχορρύπανση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Η
έκθεση των ατόμων στο θόρυβο αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα απώλειας της
ακοής και επηρεάζει τις ψυχικές λειτουργίες, το νευρικό, το κυκλοφορικό, το
γαστρεντερικό, το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ έχει
επίσης συνδεθεί με προβλήματα αντικοινωνικής και βίαιης συμπεριφοράς. Τα παιδιά
είναι περισσότερο ευάλωτα στην έκθεση στο θόρυβο καθώς δεν αναγνωρίζουν τους
κινδύνους από αυτή, δεν αναγνωρίζουν τις πηγές των βλαπτικών θορύβων και δεν
γνωρίζουν πώς να αποφεύγουν το θόρυβο. Τα παραπάνω υποδεικνύουν τη σημασία
της έγκαιρης ευαισθητοποίησης των παιδιών απέναντι στο θόρυβο και τις συνέπειές
του με σκοπό τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους.
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σχετικό εκπαιδευτικό σενάριο
για μικρά παιδιά. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η
ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (νηπιαγωγείο
έως Β’ δημοτικού) στις άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες του θορύβου στην υγεία.
Βασικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ανάπτυξη της επίγνωσης των
θορύβων στο οικείο περιβάλλον των παιδιών, η αναγνώριση των βλαπτικών πηγών
θορύβου, η κατανόηση των κινδύνων για την υγεία, η ανάπτυξη αρνητικών στάσεων
απέναντι στο θόρυβο και θετικών στάσεων και προτάσεων για τη μείωση της έκθεσής
τους σε αυτόν.
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου βασίστηκε στις αρχές της
ομαδοσυνεργατικότητας, την επίλυση προβλημάτων, τη διαθεματικότητα, τη
βιωματική παρατήρηση, τη διερευνητική μάθηση, την πολυτροπικότητα και την
ανάπτυξη επιστημονικού γραμματισμού. Στο σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη τα
βιώματα και οι πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας, σχετικά με τις έννοιες ήχος και θόρυβος, τις πηγές παραγωγής και
τα χαρακτηριστικά τους.

