
15

Το 1967 ο Αναπληρωτής Νοµάρ-χης Francis ARRIGHI αποφάσι-σε να ιδρύσει την Ecole d’Application de Sécurité Civile(ECASC, Σχολή Εφαρµογών ΠολιτικήςΠροστασίας), σκοπός της οποίας είναιη κατάρτιση ειδικών σε θέµατα προ-στασίας του πληθυσµού, της ιδιοκτη-σίας και του περιβάλλοντος και ειδικό-τερα η διατήρηση των δασών τηςΜεσογείου. Σήµερα, στα πλαίσια του ΓαλλικούΕθνικού Συστήµατος Κατάρτισης υπότου Υπουργείου Άµυνας και Εσωτερι-κών της Γαλλίας, το ECASC έγινε τοπιστοποιηµένο  Εθνικό Κέντρο Εκπαί-δευσης για την καταπολέµηση τωνδασικών πυρκαγιών και διάσωσης σευγρό στοιχείο. Αντιµέτωπη µε τις νέεςανάγκες, που εκφράζονται από τουςδιαφόρους συντελεστές της ΓαλλικήςΠολιτικής Προστασίας,  η σχολή ανέ-πτυξε και άλλους τοµείς εκπαίδευσης,για τους οποίους είναι επίσης πιστοποι-ηµένη από τα αρµόδια υπουργεία.Εκπαιδεύσεις  όπως: ■ Χηµικών και ραδιολογικών κινδύνων, ■ Οδήγηση παντός εδάφους, ■ ∆ιάσωση – απεγκλωβισµός σε σεισµό. ■ ∆ιάσωση σε επικίνδυνο περιβάλλον ■ ∆ιάσωση βουνού, ■ Πρώτες Βοήθειες■ Σωµατική και αθλητική εκπαίδευση,και τέλος, ■ Τηλεπικοινωνίες. Η πλειονότητα των οµάδων που συµµε-τέχουν στο ECASC είναι από το Γαλλι-κό Πυροσβεστικό Σώµα. Ο επαγγελµα-τισµός και η διαθεσιµότητα των εκπαι-δευτών είναι η καλύτερη εγγύηση γιατην αποτελεσµατικότητά της. Θέλονταςνα διατηρήσουν την ισορροπία ανάµε-σα στη θεωρία και στην πράξη, πολλέςπαιδαγωγικές και τεχνικές πλατφόρµεςείναι διαθέσιµες για τους εκπαιδευόµε-νους, Η σχολή διαθέτει πεδίο ελιγµών,αίθουσες διδασκαλίας και λογισµικόπροσοµοίωσης δασικών πυρκαγιώνµοναδικό στον κόσµο. Το Νοέµβριο του 2007 κατά την διάρ-κεια του συνεδρίου της FNRASEC(γαλλικής ΟΕΑ) είχαµε µε τονSV1HER τη χαρά και την έκπληξη να

γνωρίσουµε από κοντά τη σχολή καιτον προσοµοιωτή της. Οι εκπαιδευόµε-νοι, χωρισµένοι σε ειδικές αίθουσεςανάλογα µε την σχολή που παρακολου-θούσαν, «έτρεχαν» ταυτόχρονα σε ηλε-κτρονικούς υπολογιστές το πρόγραµµαπροσοµοίωσης µέσα από ένα περιβάλ-λον παρόµοιο µε αυτό του γνωστούπαιχνιδιού Flight Simulator. Εκείνη τηνηµέρα το Σενάριο αφορούσε δασικήπυρκαγιά σε µία παραλιακή περιοχήτης Νότιας Γαλλίας.Ο Ηλεκτρονικός χάρτης, πάνω στονοποίο γίνονταν η εκπαίδευση, ήτανχάρτης πραγµατικής δασικής έκτασης,στις οθόνες των Υπολογιστών έβλεπανόλοι ταυτόχρονα σε πραγµατικό χρόνοοποιαδήποτε αλλαγή έδιναν οι εκπαι-δευτές, έτσι όταν σε ερώτηµα τουSV1HER τι θα γινόταν αν άλλαζε ηκατεύθυνση του ανέµου στο σενάριο, ηαλλαγή πραγµατοποιήθηκε, οι φλόγεςπου έβλεπαν οι εκπαιδευόµενοι άλλα-ξαν φορά και η φωτιά απλά κατέληξε

στην θάλασσα προκαλώντας το τέλοςτου σεναρίου και την έναρξη νέου.Οι δυνατότητες του προγράµµατοςαλλά και του εξοπλισµού ήταν πραγµα-τικά εντυπωσιακές, οι εκπαιδευόµενοιεπικοινωνούσαν µεταξύ τους µε ασυρ-µάτους που ανταποκρίνονταν στηνπραγµατικότητα, µόνο που η εκποµπήκαι λήψη γινόταν µέσω καλωδίων.Στο σενάριο έπαιζαν χερσαία και εναέ-ρια µέσα, τα οποία αντιδρούσαν ανάλο-γα µε το χειρισµό των εκπαιδευόµενων(οι φήµες που αναφέρουν πως έριξα τοαεροσκάφος τύπου Canadair  πάνωστους πυλώνες υψηλής τάσεως είναιαληθινές!).Η ECASC εκπαιδεύει και ΓάλλουςΕθελοντές ενταγµένους στο Πυροσβε-στικό Σώµα και, πιστέψτε µε, είναι µίααπίστευτη εµπειρία, την οποία ελπίζωνα ζήσουµε κάποια στιγµή µέλη τωνΟΕΑ ως εκπαιδευόµενοι και όχι απλάως επισκέπτες.
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