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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το Κ.Π.Ε. Νεάπολης εφαρµόζει πέντε Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία αναδεικνύουν ευρύτερους περιβαλλοντικούς
προβληµατισµούς, ξεκινώντας από τοπικά ζητήµατα. Στο κείµενο που ακολουθεί (και
στα πλαίσια των εργασιών της Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε) παρουσιάζονται αναλυτικά τρία από τα
προγράµµατα αυτά, τα οποία αναφέρονται στα εξής πεδία:
• Στην υδρόβια ζωή (µε πεδίο δύο απειλούµενους τοπικούς υγροτόπους),
• Στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (µε πεδίο τον παραδοσιακό
οικισµό του Νοφαλιά), και
• Στη δασική έκταση (µε πεδίο το περιαστικό δάσος της Νεάπολης).
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράµµατα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µελέτη πεδίου, µαθησιακές δραστηριότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εποχή µας, όπου τα οξυµένα περιβαλλοντικά αδιέξοδα µας ωθούν να
αναθεωρήσουµε θεµελιώδεις αξίες του πολιτιστικού µας οικοδοµήµατος, γίνεται
πλέον όλο και πιο φανερό ότι η εξισορρόπηση ανάµεσα στις ανάγκες µας και στους
διαθέσιµους φυσικούς πόρους, είναι βασικές παράµετροι της ίδιας της ανθρώπινης
επιβίωσης. Κλειδί γι’ αυτή τη µελλοντική ισορροπία θεωρείται η έννοια της
αειφορίας. Τα ΚΠΕ, λειτουργώντας σε συνεργασία µε το σχολείο, (αλλά παράλληλα
χωρίς το βάρος της τυπικής σχολικής διαδικασίας), στοχεύουν στην ανάπτυξη
περιβαλλοντικών εννοιών, δεξιοτήτων, στάσεων και περιβαλλοντικού ήθους
(Σκαναβή, 2004), διαµορφώνοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες
προσανατολισµένους σε µια αειφορική και βιώσιµη στάση ζωής µέσω των
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα η
παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης σχεδίασε και εφαρµόζει από το
σχολικό έτος 2006-07 τρία Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
• το µονοήµερο, διήµερο ή τριήµερο πρόγραµµα: «Θάλασσα και γλυφό νερό»,
• το µονοήµερο ή διήµερο πρόγραµµα «Νοφαλιάς: Ταξίδι στη Φύση και στην
Παράδοση» και
• το µονοήµερο ή διήµερο πρόγραµµα «Στο Πασχαλίγο…Ροµπέν για λίγο».
Τα προγράµµατα αυτά λειτουργούν υποστηρικτικά σε κοινής θεµατικής
προγράµµατα που εκπονούνται στα σχολεία.

ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1) Πρόγραµµα: «Θάλασσα και γλυφό νερό»
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Στη βόρεια ακτογραµµή της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του
Μεραµπέλλου, εντός των ορίων της πρωτεύουσας του νοµού Λασιθίου, τον Άγιο
Νικόλαο, υπάρχουν δύο µικροί υγρότοποι: α) οι Αλυκές της Ελούντας, που
δηµιουργήθηκαν από τους Βενετούς το 16ο αιώνα και λειτουργούσαν µέχρι το 1972.
Σήµερα ο χώρος, έκτασης 62 περίπου στρεµµάτων, έχει υποστεί σηµαντικές
αλλοιώσεις και έχει υποβαθµιστεί από επιχωµατώσεις για τη δηµιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων. β) Το υγροτοπικό σύστηµα του Αλµυρού το οποίο καταλαµβάνει
µία έκταση 80.000 τ.µ. περίπου. Συγκροτείται από ένα εκτεταµένο παραθαλάσσιο
σύστηµα αβαθών νερών που αναβλύζουν από τον πυθµένα µιας µικρής λίµνης,
διοχετεύονται στην αµµώδη παραλία και κατόπιν στη θάλασσα µέσω ενός µικρού
ποταµού, στην έξοδο του οποίου δηµιουργείται µικρό εκβολικό σύστηµα.

2) Πρόγραµµα: «Νοφαλιάς… Ταξίδι στη φύση και την παράδοση»
Ο Νοφαλιάς είναι ένα µετόχι στο βορειοδυτικό τµήµα του Μεραµπέλλου. Το
έδαφός του είναι ορεινό και προσδιορίζεται ως ένας από τους πιο σκληρούς, άγονους
και άνυδρους κατοικήσιµους τόπους της Κρήτης. Ο χαρακτήρας του ήταν ποιµενικός
και η γεωργία εξαιρετικά επίπονη. Η αρχιτεκτονική του κατάφερε να ξεπεράσει τις
δυσκολίες και τους περιορισµούς του χώρου και να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες
του φυσικού περιβάλλοντος, δηµιουργώντας µια συνεκτική συγκρότηση, που
ανταποκρίνεται στις καθηµερινές ασχολίες των κατοίκων. Είναι ένας παραδοσιακός
οικισµός που εντάσσεται στην κατηγορία των περιβαλλοντικών θεµάτων και
συγκεκριµένα αυτών του δοµηµένου χώρου. ∆ιασώζει σε ικανοποιητική κατάσταση
στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

3)Πρόγραµµα: «Στο Πασχαλίγο…Ροµπέν για λίγο»
Στη νότια - νοτιοδυτική πλευρά της Νεάπολης και στα όρια της επέκτασης του
σχεδίου πόλης, εκτείνεται ο όγκος του βουνού Καβαλαρά, στη βόρεια κλιτύ του
οποίου βρίσκεται η δασική έκταση του Πασχαλίγο. Η περιοχή συνιστά µια τοποθεσία
αξιόλογης οµορφιάς για την κατά τα άλλα ξηρική περιοχή της επαρχίας
Μεραµβέλλου, µε σηµαντική βιοποικιλότητα, που της προσδίδει ιδιαίτερο χλωριδικό
και πανιδολογικό ενδιαφέρον, καθώς και σηµαντική αισθητική αξία.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Έχοντας επίγνωση ότι οι γνωστικοί και κυρίως οι συναισθηµατικοί στόχοι ενός
περιβαλλοντικού προγράµµατος είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε διάστηµα µίας, δύο
ή τριών ηµερών, αυτοί τέθηκαν περισσότερο ως µέσο για τη διευκόλυνση του
σχεδιασµού και της υλοποίησης του προγράµµατος παρά ως τελικές επιδιώξεις. Με
αυτό το σκεπτικό διατυπώθηκαν οι εξής γενικοί στόχοι για τα προγράµµατα:

1) Πρόγραµµα: «Θάλασσα και γλυφό νερό»
α) Να αποκτήσουν οι µαθητές βασικές γνώσεις της οικολογίας των παράκτιων
υδατικών οικοσυστηµάτων, β) να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής που συνδέεται
µε τις αλυκές της Ελούντας και τον υγρότοπο του Αλµυρού, γ) να συνειδητοποιήσουν
την αξία των υγρότοπων για τη φύση και τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής
στην πορεία του χρόνου, δ) να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των τοπικών κλιµατικών
συνθηκών στην ανθρώπινη παραγωγική δραστηριότητα, ε) να αναπτύξουν ικανότητα
αναγνώρισης πιθανών προβληµάτων που δηµιουργούνται στους υγρότοπους από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες, στ) να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ορθολογικής
διαχείρισής τους, ζ) να αντιληφθούν το ρόλο των διαφορετικών πεποιθήσεων και
αξιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την διαχείριση των
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υγροτόπων, η) να αναπτύξουν ικανότητα ανεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για την
αναβάθµιση των περιοχών, θ) να αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης των
εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται για την αναβάθµισή τους, ι) να αποκτήσουν
πεποίθηση ότι µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις για θέµατα υγροτόπων, κ) να
εκδηλώσουν διάθεση ατοµικής δράσης ή συνεργασίας για την επίλυση των
ζητηµάτων που αφορούν τους υγροτόπους.

2) Πρόγραµµα: «Νοφαλιάς… Ταξίδι στη φύση και την παράδοση»
α) Να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές έννοιες του δοµηµένου χώρου, β) να
ανακαλύψουν διάφορες τεχνικές για την αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων,
πολλά από τα οποία αποτελούν παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα (λειψυδρία,
ενεργειακό, υπερκατανάλωση, υπερβόσκηση), γ) να γνωρίσουν τα έργα των παλιών
µαστόρων και να πάρουν τα µηνύµατα της αρµονίας και του µέτρου, δ) να
κατανοήσουν τη διαδικασία διαµόρφωσης και µεταβολής των παραδοσιακών
οικισµών µέσα από ένα πλέγµα αλληλεξαρτώµενων κοινωνικών, οικονοµικών,
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ε) να αναπτύξουν ικανότητα έρευνας
και αξιολόγησης της µορφής ενός δοµηµένου χώρου, στ) να εκτιµήσουν την αξία των
παραδοσιακών οικισµών από οικολογική και ιστορική σκοπιά, ζ) να
συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο καταστροφής των παραδοσιακών οικισµών είτε από
την εγκατάλειψη, είτε από τις ανεξέλεγκτες παρεµβάσεις που λαµβάνουν χώρα κατά
τη µετατροπή των παραδοσιακών κτισµάτων σε σύγχρονα, η) να διασαφηνίσουν τις
προσωπικές τους αξίες σχετικά µε το θέµα των παραδοσιακών οικισµών, θ) να
αποκτήσουν πεποίθηση ότι µπορούν αν επηρεάσουν τις αποφάσεις για θέµατα του
δοµηµένου χώρου, ι) να εκδηλώσουν διάθεση ατοµικής δράσης ή συνεργασίας για
την επίλυση των ζητηµάτων του οικιστικού τους χώρου

3)Πρόγραµµα: «Στο Πασχαλίγο…Ροµπέν για λίγο»
α) Να γνωρίσουν οι µαθητές κάποιες βασικές έννοιες του δασικού
οικοσυστήµατος, β) να αποκτήσουν την ικανότητα αυτές τις έννοιες να τις
διαχειρίζονται και να τις αξιοποιούν στην ανάλυση περιβαλλοντικών θεµάτων, γ) να
έρθουν σε επαφή µε διάφορα υλικά, µε όργανα παρατήρησης και µέτρησης
δεδοµένων, µε εργαλεία συλλογής δειγµάτων, και να αποκτήσουν τις κατάλληλες
δεξιότητες για τη σωστή τους χρήση, δ) να αναγνωρίσουν διάφορα είδη φυτικών και
ζωικών οργανισµών και να κατανοήσουν τη χρησιµότητα και το ρόλο τους στον
κύκλο ζωής του δάσους αλλά και στις υπόλοιπες φυσικές διαδικασίες που
συντελούνται στον αέρα, το έδαφος και το νερό, ε) να αποκτήσουν ικανότητα
εντοπισµού εσφαλµένων πρακτικών διαχείρισης στις δασικές περιοχές, στ) να
εκδηλώσουν διάθεση ατοµικής ή συλλογικής δράσης για την ορθολογικότερη
διαχείριση των δασικών περιοχών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε µαθητές ηλικίας 10-18 ετών, οι οποίοι λόγω της
ηλικίας τους, µπορούν να αναπτύσσουν τυπικούς νοητικούς συλλογισµούς
(Παρασκευόπουλος, ΧΧ) και άρα να εµβαθύνουν θεωρητικά σε ένα σύνθετο θέµα.
Για την επίτευξη των στόχων των προγραµµάτων εφαρµόζεται η µέθοδος της
µελέτης πεδίου (Lahiry et all., 1998), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα εξέτασης
ζητηµάτων ή προβληµάτων που αφορούν τη σχέση ανθρώπου και φυσικού ή
δοµηµένου περιβάλλοντος (Landis, 1996). Η µέθοδος διεγείρει το ενδιαφέρον των
µαθητών, προσφέρει απόλαυση και αναπτύσσει θετική στάση προς τις επιστήµες και
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τις περιβαλλοντικές έννοιες. Συµβάλλει στην απόκτηση και κατανόηση της γνώσης,
ιδιαίτερα, όταν οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά, τόσο στην προετοιµασία, όσο και
στις δραστηριότητες στο πεδίο (Disinger, 1984), βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
έρευνας, διάγνωσης και λήψης αποφάσεων και κινητοποιεί τους µαθητές προς την
κατεύθυνση της συµµετοχής στη ζωή της κοινότητας (Γεωργόπουλος και Τσαλίκη,
2003).
Η µέθοδος εµπλουτίζεται µε µία σειρά διδακτικών παιδαγωγικών στρατηγικών, οι
οποίες αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων. Για καθένα από τα
παραπάνω προγράµµατα έχει εκδοθεί εκπαιδευτικό υλικό σε µικρό βαλιτσάκι που
περιλαµβάνει εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς, φύλλα εργασίας και κάρτες
αναγνώρισης πανίδας και χλωρίδας των περιοχών για τους µαθητές. Επίσης:
1) για το πρόγραµµα «Θάλασσα και γλυφό νερό»: α) την έκδοση «Αλοπηγικές
∆ραστηριότητες και Παράκτια Οικοσυστήµατα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
µε εισηγήσεις από σχετικό σεµινάριο που οργάνωσε το ΚΠΕ Νεάπολης για την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και β) το παραµύθι «Μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ».
2) για το πρόγραµµα «Νοφαλιάς: Ταξίδι στη φύση και την παράδοση»: α) την
έκδοση «Νοφαλιάς Μεραµπέλλου: Συµβολή στην Αρχιτεκτονική των ορεινών
οικισµών της Κρήτης» της Μαρίας Αρακαδάκη, καθηγήτριας του ΑΠΘ και β) το
παραµύθι «Η Επιστροφή…».
3) για το πρόγραµµα «Στο Πασχαλίγο… Ροµπέν για λίγο» την έκδοση «∆ασικά
Οικοσυστήµατα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» µε εισηγήσεις από σχετικό
σεµινάριο που οργάνωσε το ΚΠΕ Νεάπολης για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
που ασχολούνται µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Τα προγράµµατα εξελίσσονται σε τρεις φάσεις:
Α. Στους χώρους του ΚΠΕ: Υποδοχή-γνωριµία µε το κέντρο, συγκρότηση οµάδων,
διαγνωστική αξιολόγηση, προετοιµασία των µαθητών για την επίσκεψη στο πεδίο.
Β. Στο πεδίο: Εξερεύνηση του χώρου, συλλογή δεδοµένων.
Γ. Στους χώρους του ΚΠΕ: Ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων που
συγκεντρώθηκαν, σχολιασµός/συζήτηση συµπερασµάτων, αξιολόγηση.

Στους χώρους του ΚΠΕ
1. Η παιδαγωγική οµάδα υποδέχεται τους µαθητές στη µεγάλη αίθουσα του κτιρίου.
Ακολουθεί η γνωριµία των παιδιών µε την παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ και γίνεται
µια µικρή συζήτηση για τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και για το σκοπό της
επίσκεψής τους στο χώρο αυτό.
2. Αφήγηση παραµυθιών: τρία παραµύθια, ένα για το κάθε πρόγραµµα, εµπλέκουν
ενεργά τους µαθητές σε σηµεία κλειδιά τους µε σκοπό: α) να εκµαιεύσουν τις στάσεις
και τις γνώσεις των µαθητών για το θέµα β) να εµπλέξουν συναισθηµατικά τους
µαθητές µε το αντικείµενο του αντίστοιχου προγράµµατος, ώστε να δηµιουργηθούν
τα εσωτερικά εκείνα κίνητρα που θα ενισχύσουν την θετική παρουσία των µαθητών
στις µαθησιακές δραστηριότητες που ακολουθούν (Χρυσαφίδης 1996, Ward &
Fyson 1973, Mardaga 1990).
3. Θεατρικό παιχνίδι: «∆ιαβαίνοντας ένα µονοπάτι».
Οι µαθητές οδηγούνται στην αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού και χωρίζονται µε κάποιο
τρόπο σε τυχαίες, ισοµεγέθεις οµάδες. Αρχικά ενθαρρύνονται να κινηθούν και να
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διερευνήσουν το χώρο και αργότερα να διαβούν κατά οµάδες ένα νοητό, δύσκολο
µονοπάτι το πέρασµα του οποίου απαιτεί τη συνεργασία και αλληλοβοήθεια των
µελών της οµάδας. Το παιχνίδι αυτό βοηθά τους µαθητές: α) να αντιληφθούν τη
σχέση τους µε τα µέλη της οµάδας στην οποία ανήκουν, β) να κατανοήσουν ότι για
την επίτευξη ενός κοινού έργου απαιτείται συνεργασία και αλληλοβοήθεια και γ) να
αποκτήσουν στο πλαίσιο της κάθε υποοµάδας την απαιτούµενη συνοχή που θα
συµβάλει στην ασφάλεια των µαθητών στις υπαίθριες δραστηριότητες.
4. Τεχνικές εισαγωγής στη µεθοδολογία της έρευνας
Αρχικός σκοπός αυτών των τεχνικών είναι να αξιοποιήσουν (χρησιµοποιήσουν) την
εµπειρικο-βιωµατική γνώση των µαθητών ως σηµείο εκκίνησης, ώστε να οδηγηθούν
στην οικοδόµηση των βασικών εννοιών της µεθοδολογίας της έρευνας. Η χρήση τους,
θεωρήθηκε απαραίτητη, γιατί µελέτες δείχνουν ότι οι µαθητές δε γνωρίζουν τη
µεθοδολογία της έρευνας, ούτε έχουν αναπτύξει τις νοητικές ικανότητες που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή της (Καµαρινού, 1996). Ικανότητες αυτές δεν είναι
ηλικιακά δεδοµένες, αλλά αποτέλεσµα συστηµατικής καλλιέργειάς τους
(Macinkowski et all., 1990), που µπορεί να προωθηθεί αντιπαραθέτοντας και
συσχετίζοντας την εµπειρικο-βιωµατική µε την επιστηµονική γνώση (∆ιακίδου και
Κενδέου, 2003).
• Για το πρόγραµµα «Θάλασσα και Γλυφό νερό»:
Προσοµοίωση βιοποικιλότητας
∆ίδεται σε κάθε οµάδα ένα φαρδύ δοχείο γεµάτο αλάτι αναµεµιγµένο µε πολλά µικρά
κοµµάτια κλωστής διαφόρων χρωµάτων. Ζητείται από αυτές να επινοήσουν τον
γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο µέτρησης του αριθµού των κοµµατιών σε κάθε
χρώµα και του αριθµού των διαφορετικών χρωµάτων. Μετά την παρουσίαση της
«επινόησής» τους στην ολοµέλεια διευκρινίζεται στους µαθητές ότι το ταψί
αντιπροσωπεύει τον υγρότοπο που πρόκειται να µελετήσουµε, τα διαφορετικά
χρώµατα τα διαφορετικά είδη οργανισµών που ζουν σε αυτόν και ο αριθµός των
κοµµατιών του κάθε χρώµατος τον αριθµό των οργανισµών κάθε είδους. Συνεπώς ο
προσφορότερος τρόπος µελέτης ενός υγρότοπου –αυτού που θα µελετηθεί στο πεδίοείναι η δειγµατοληψία.
• Για το πρόγραµµα «Νοφαλιάς: Ταξίδι στη φύση και την παράδοση»:
Μελέτη αντικειµένων
∆ίδεται σε κάθε οµάδα ένα δοχείο µε έξι αντικείµενα, υλικά κατάλοιπα που
εντοπίστηκαν σε εγκαταλειµµένα και κατοικήσιµα σπίτια του Νοφαλιά.
∆ιευκρινίζεται στις µαθητικές οµάδες ότι από τα αντικείµενα αυτά µπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες για τις συνήθειες, τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής, τις
αξίες, την οικονοµική κατάσταση των κατοίκων που ζουν ή έζησαν στο πρόσφατο
παρελθόν στον οικισµό. Παροτρύνονται να παρατηρήσουν και να αντλήσουν από
κάθε αντικείµενο όσες περισσότερες πληροφορίες µπορούν και τέλος βασιζόµενοι
στα ευρήµατά τους να διατυπώσουν µια υπόθεση για την κοινωνικοοικονοµική και
πολιτιστική κατάσταση του οικισµού. Στη συνέχεια, καλούνται να διαχωρίσουν ποιες
από τις πληροφορίες που συνέλεξαν είναι σίγουρα ορθές, ποιες απαιτούν περαιτέρω
διερεύνηση και ποιες άλλες νέες πληροφορίες απαιτούνται για τον έλεγχο της
υπόθεσης. Τέλος, ζητείται από τις οµάδες να παρουσιάσουν στην ολοµέλεια και να
διασταυρώσουν τις πληροφορίες τους και να διατυπώσουν µια κοινή υπόθεση.
•

Για το πρόγραµµα «Στο Πασχαλίγο… Ροµπέν για λίγο»:
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Εκπαιδευτικό δράµα (Educational drama) (McNaughton, 2004)
Οι µαθητικές οµάδες µε ερέθισµα δύο φωτογραφίες (διαφορετικές για κάθε οµάδα) οι
οποίες αποτυπώνουν συνηθισµένες δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε µια
δασική περιοχή, καλούνται να υποδυθούν ρόλους των µελών µιας κοινωνίας που
σχετίζεται άµεσα µε αυτή την περιοχή. Παροτρύνονται να αυτοσχεδιάσουν,
επιλέγοντας διαλόγους που τονίζουν ότι θεωρούν σηµαντικό, απαραίτητο, όµορφο ή
άσχηµο στις συνήθειες και στις σχέσεις των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εκεί.
Στόχος του εκπαιδευτικού δράµατος δεν είναι να φερθούν οι µαθητές ως ηθοποιοί,
αλλά να δώσουν µια ρεαλιστική εικόνα αυτών που αντιπροσωπεύει το άτοµο, το
οποίο καλούνται να υποδυθούν. ∆ραµατοποιώντας µια κατάσταση της πραγµατικής
ζωής, αναδεικνύονται οι συγκρούσεις, εκφράζονται οι απόψεις και τα συναισθήµατα
και αναζητείται η λύση των αντιθέσεων, η οποία επιτυγχάνεται όταν
συνειδητοποιηθούν και εξηγηθούν οι βασικές ανάγκες των πρωταγωνιστών
(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2003). Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία στους µαθητές να
εξασκήσουν καινούριες δεξιότητες ή να βελτιώσουν την ικανότητά τους να
δουλεύουν µε άλλους (Lahiry et all., 198), γιατί προωθούν τις ουσιαστικές
διαπροσωπικές σχέσεις και τις κοινωνικές συναλλαγές των εµπλεκοµένων.

Στο πεδίο.
1. Το παιχνίδι των αισθήσεων.
Οι µαθητές ακολουθούν σιωπηλοί, µε δεµένα µάτια ένα προκαθορισµένο
µονοπάτι, οδηγηµένοι από ένα τεντωµένο σχοινί στο κεντρικότερο σηµείο του πεδίου.
Το µονοπάτι έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει ποικιλία ήχων,
οσµών, µικροκλιµάτων και υφών (λεία-τραχεία, σκληρή-απαλή επιφάνεια), ώστε οι
µαθητές να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εµπειρίες. Στο τέλος του
µονοπατιού οι µαθητές κάθονται σε κύκλο και παροτρύνονται να εκφράσουν τα
συναισθήµατά τους και να περιγράψουν το µονοπάτι, όπως το συνέλαβαν µε τα µάτια
της φαντασίας. Ανοίγουν τα µάτια και παρατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο για να
αποκτήσουν συνολική αντίληψη γι’ αυτόν. Το παιχνίδι αυτό σκοπεύει στον
απεγκλωβισµό και ενεργοποίηση των λιγότερο χρησιµοποιούµενων αισθήσεων και
στην ανάπτυξη της δεκτικότητας που απαιτείται σε κάθε είδους εµπειρίας στη φύση
(Cornel, 1979).
2. Μελέτη πεδίου.
Οι οµάδες εξερευνούν το πεδίο και συλλέγουν πληροφορίες µέσα από
συγκεκριµένες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι διαφορετικές για κάθε
πρόγραµµα, είναι αντίστοιχες των προαναφερόµενων στόχων και προστίθενται ή
µειώνονται ανάλογα µε τη διάρκεια του προγράµµατος.
Η συλλογή των
πληροφοριών υποβοηθείται από την ύπαρξη φύλλων εργασίας, όπου καταγράφονται
τα αποτελέσµατα κάθε δραστηριότητας ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
αποπροσανατολισµού των µαθητών εξαιτίας της µειωµένης οπτικής αντίληψης και
παρατηρητικότητάς τους (Καµαρινού, 1996).

Στους χώρους του ΚΠΕ
1. Οι µαθητές ανά οµάδες αναλύουν, µελετούν και συγκρίνουν τα στοιχεία που
συνέλεξαν στο πεδίο, διατυπώνουν τελικές αξιολογικές κρίσεις και τα παρουσιάζουν
στην ολοµέλεια.
2. Παιχνίδι ρόλων
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Μετά την αφήγηση ιστορίας που αναδεικνύει µια προβληµατική κατάσταση,
σχετική µε το πρόγραµµα, οι µαθητές ενθαρρύνονται να υποδυθούν ρόλους ατόµων
που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε αυτή την κατάσταση συµµετέχοντας στις
διαδικασίες επίλυσής της. Αυτό απαιτεί εξέταση και ανάλυση των στοιχείων που
συνέλεξαν στο πεδίο και βοηθά στο να αντιληφθούν οι µαθητές τις ανάγκες,, τις
απόψεις και τις αξίες των εµπλεκοµένων στο προς επίλυση πρόβληµα. Με την
επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται σε ένα παιχνίδι ρόλων προάγονται οι
ερευνητικές δεξιότητες των µαθητών και γίνεται κατανοητός ο µηχανισµός λήψης
αποφάσεων στα κοινωνικό-επιστηµονικά ζητήµατα (Simonneax 2001, Livinstone
1999).
Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικές, δεν αποτελούν το σύνολο
των δραστηριοτήτων των προγραµµάτων και ποικίλλουν ανάλογα µε τις ανάγκες
των οµάδων που εφαρµόζουν το πρόγραµµα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η αξιολόγηση των προγραµµάτων» σκοπεύει: (α) στη σύνταξη απολογιστικής
έκθεσης, (β) στη συνεχή βελτίωση των προγραµµάτων, αφού µε την αξιολόγηση
αναδεικνύονται τα δυνατά και αδύναµα σηµεία τους, (γ) στην παρότρυνση
εκπαιδευτικών και µαθητών καθώς ανατροφοδοτούνται κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος (δ) στην καθοδήγηση των προγραµµάτων προς τους επιθυµητούς
στόχους και (ε) στη λήψη αποφάσεων.
Εποµένως αξιολογούνται: (α) η συγκρότηση και η συνέπεια του περιεχοµένου των
προγραµµάτων, (β) η καταλληλότητα και η πληρότητα του διδακτικού υλικού, (γ) οι
παιδαγωγικές µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται, (δ) η επίδραση των
προγραµµάτων στις γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες των
µαθητών.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών
µεθόδων, διότι η χρήση µιας πολυµεθοδολογικής προσέγγισης προσφέρει πιο
ολοκληρωµένη εικόνα από αυτήν που θα προσέφερε η χρήση µίας µόνο µεθόδου
(Tomsen & Disinger 1998, Ζυγουρη 2005). Συγκεκριµένα για την αξιολόγηση των
προγραµµάτων:
1. Έχει σχεδιαστεί ένα έντυπο ερωτηµατολόγιο που περιέχει µια σειρά επιλεγµένων
ερωτήσεων, τις οποίες απαντούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές µετά το τέλος
του προγράµµατος.
2. Έχουν κατασκευαστεί λεπτοµερείς πίνακες ελέγχου για κάθε µία από τις
παιδαγωγικές στρατηγικές που έχουν αναφερθεί, όπου οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ
που εφαρµόζουν το ανάλογο πρόγραµµα συµπληρώνουν µε κάποιο
κωδικοποιηµένο-γρήγορο τρόπο, τις συµπεριφορές, τις γνώσεις και τις απόψεις
των µαθητών. Έτσι γίνεται δυνατή, τόσο η εκτίµηση του ενδιαφέροντος των
µαθητών για τις εφαρµοζόµενες στρατηγικές, όσο και η διαπίστωση των
γνωστικών και συναισθηµατικών αλλαγών που οφείλονται σε κάθε µία από τις
δραστηριότητες του προγράµµατος.
3. Μετά την αναχώρηση των µαθητών οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ επεξεργάζονται τα
δεδοµένα, τα καταχωρούν σε συγκεντρωτικούς πίνακες και στο τέλος του
σχολικού έτους συντάσσουν απολογιστική έκθεση.
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