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Περίληψη
Ζητήµατα µεθοδολογίας, προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, µε αφορµή την εφαρµογή ενός µεθοδολογικού µοντέλου σε προγράµµατα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά του προτεινόµενου µοντέλου είναι ο δυνητικός του χαρακτήρας, η εφαρµογή µαθητοκεντρικών, παιδαγωγικών τεχνικών και η αξιοποίηση διεπιστηµονικών
µεθοδολογικών εργαλείων. Οι αρχές αυτές υλοποιούνται σε πλαίσιο χαλαρής παιδαγωγικής καθοδήγησης, µε βάση τις αρχές της µεθόδου project. Έµφαση δίνεται στη διεπιστηµονική και ολιστική
αντιµετώπιση του τοπικού περιβάλλοντος, µε την ισότιµη συµµετοχή των γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών παραµέτρων, στην παρακίνηση της τοπικής κοινωνίας για συµµετοχικές
δράσεις και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, από τους χώρους της διδακτικής της τοπικής ιστορίας,
της αρχαιολογίας, των πολιτισµικών σπουδών, της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας, της
«ανάγνωσης» εικόνων και πολυτροπικών κειµένων.
Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει µεθοδολογικά ζητήµατα, που σχετίζονται µε το ρόλο των διεπιστηµονικών και των ολιστικών προσεγγίσεων του περιβάλλοντος και να παρουσιάσει
το πλαίσιο σχεδιασµού των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης του προγράµµατος.
Μέθοδοι και µέσα εργασίας
Η προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόστηκε στην ολοκληρωµένη της µορφή σε δύο προγράµµατα (Γραίκος 2004α - 2004β), τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κονταριώτισσας τα έτη 2002 – 03 / 2003 – 04 σε προγράµµατα Ολυµπιακής Παιδείας, Επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευέλικτης Ζώνης. Η µεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές της µεθόδου project, υπό χαλαρή παιδαγωγική καθοδήγηση και µε έµφαση στο
στρατηγικό σχεδιασµό των δραστηριοτήτων.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα της µεθοδολογίας αξιολογήθηκαν µε βάση τις αλλαγές που καταγράφηκαν
στο γνωστικό, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα. ∆είκτης αξιολόγησης αποτέλεσαν οι δραστηριότητες, στις οποίες καταγράφηκαν βελτιώσεις στο γνωστικό πεδίο (χρήση εξειδικευµένου λεξιλογίου, συσχετισµός γνωστικών δεδοµένων, αλλαγή στα αρχικά γνωστικά στερεότυπα κ.λ.π.), επισηµάνθηκαν αλλαγές στο συναισθηµατικό τοµέα (διαµόρφωση νέων στάσεων και συµπεριφορών
ως προς το τοπικό περιβάλλον) και σηµειώθηκαν πρόοδοι στην απόκτηση δεξιοτήτων ερµηνείας
διαφόρων ειδών µαρτυριών, συλλογής και καταγραφής δεδοµένων και άσκησης σε µεταγνωστικές
δεξιότητες ελέγχου του γνωστικού υλικού. Άµεσος ήταν ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία, η ο-
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ποία κινητοποιήθηκε στην ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων διαφύλαξης του τοπικού περιβάλλοντος.
Συζήτηση
Το ζήτηµα της µεθοδολογίας των προαιρετικών προγραµµάτων απασχολεί έντονα τη σχετική
βιβλιογραφία. Το όλο θέµα σχετίζεται γενικότερα µε τη αποσαφήνιση του επιστηµολογικού πλαισίου των προγραµµάτων, ιδιαίτερα στο ελληνικό σχολείο, όπου το ζήτηµα επιπλέον διαπλέκεται µε
το κυρίαρχο γνωσιολογικό παράδειγµα. Το αίτηµα επίσης για ισορροπηµένη παρουσία των γνωστικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών παραµέτρων, στο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση των
προγραµµάτων, τίθεται επιτακτικά χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί ικανοποιητικά σε διδακτική
βάση. Πιστεύουµε ότι τα ποικίλα µεθοδολογικά ερωτήµατα, που συζητούνται έντονα τελευταία στη
σχετική βιβλιογραφία, θα µπορούσαν να απαντηθούν υπό το πρίσµα των διεπιστηµονικών και ολιστικών προσεγγίσεων του τοπικού περιβάλλοντος και την ένταξη των προγραµµάτων αυτών στο
αναλυτικό πρόγραµµα έστω και υπό τη µορφή της «µέσης» λύσης (βλ. ευέλικτη ζώνη, τοπική ιστορία κ.λ.π.).
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