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ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ / ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Σν παξφλ πφλεκα απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Γξακαηηθή Σέρλε θαη Παξαζηαηηθέο 

Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε» ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.  

Μέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθθξάζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

γλψξηζα, ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο θαη ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν έπαημε πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.  

Πξψην απφ φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, Δπίθνπξν Καζεγεηή Αληψλε Λελαθάθε ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ επηκέιεηα, ηε δεκηνπξγηθή επίβιεςε, ηε ζπλερή θαζνδήγεζε, 

ηελ πνιχπιεπξε βνήζεηα θαη ηηο δηνξαηηθέο ππνδείμεηο πνπ κνπ παξείρε ζε θάζε ζηηγκή 

ηεο ζπλεξγαζίαο καο, εληζρχνληαο ηηο πξνζπάζεηέο κνπ θαη πξνζθέξνληάο κνπ 

ζηγνπξηά, ψζηε λα θηάζσ αηζίσο ζηελ απνπεξάησζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ κνπ 

εγρεηξήκαηνο.  

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο θαη Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζηέξην Σζηάξα, γηαηί ήηαλ εθείλνο 

πνπ έδσζε ηηο θχξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο ζα θηλεζεί απφ ηελ αξρή ε 

εξγαζία. Με ην θχξνο, ηελ επηζηεκoληθφηεηά ηνπ θαη ηηο αδηαπξαγκάηεπηεο ππνδείμεηο 

ηνπ γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ελδπλάκσζε ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηά κνπ.  

Σηο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ θαη ζηελ θ. ηαπξνχια Καιδή, Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, πνπ δέρηεθε λα είλαη κέινο ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο.  

Γελ ζα παξέιεηπα λα απεπζχλσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο θαη ζηνπο γνλείο κνπ, νη 

νπνίνη ππήξμαλ επγεληθνί θαη ςχρξαηκνη ζπλνδνηπφξνη θαζψο θαη ζεκαληηθνί αξσγνί 

ζηελ πξνζπάζεηά κνπ, ππνζηεξίδνληάο κε εκπξάθησο ζε θάζε θάζε ηεο κέρξη ηψξα 

αθαδεκατθήο κνπ πνξείαο.  

Σέινο επραξηζηψ ζεξκά θαη ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηελ πνιχ ψξηκε ζπκπεξηθνξά 

πνπ επέδεημε ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο, ηελ ακέξηζηε ππνκνλή ηνπ θαη ηελ εζηθή ηνπ 

ζπκπαξάζηαζε πνπ ήηαλ εμίζνπ αλαγθαία ζηνηρεία ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη βήκα-βήκα ηελ πινπνίεζε κηαο έξεπλαο 

δξάζεο, ε νπνία θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ 

ηνπ δεκνηηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη λα δηαζαθελίζεη 

εάλ ππάξρεη απμεκέλε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ φηαλ δηδάζθνληαη γηα 

ην πεξηβάιινλ κέζα απφ ηερληθέο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο, ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθά 

κνληέια δηδαζθαιίαο ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Με άιια ιφγηα, ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο είλαη αθελφο λα εμεηάζεη ηα πηζαλά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη δηακφξθσζε αμηψλ ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ λα κειεηήζεη ηελ αλάπηπμε ξεαιηζηηθψλ ζρεδίσλ 

δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ. Κάηη ηέηνην θαηέζηε εθηθηφ κέζα απφ ηηο ηερληθέο θαη ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, ππφ κνξθή ζρεδηαζκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε 

καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18.  

Ζ κειέηε επηθεληξψζεθε ζε καζεηέο ηεο ηεηάξηεο (Γ΄) ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Πχξγνπ Ζιείαο. Σν έλα ηκήκα ηεο Γ΄ ηάμεο, απνηειείην απφ καζεηέο πνπ 

δηδάρζεθαλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά πιηθά κάζεζεο 

ζηελ ηάμε, ελψ ην άιιν ηκήκα ηεο Γ΄ ηάμεο απνηειείην απφ καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πην παηδνθεληξηθή θαη θαηλνηφκα πξνζέγγηζε κέζσ Γξακαηηθήο 

Σέρλεο. Ζ εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην, ζεσξεηηθφ 

θεθάιαην, ε δηαηξηβή επηθεληξψλεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη δηεξεχλεζε 

βαζηθψλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο ελλνηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε 

δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο θαη ζθηαγξαθείηαη ην είδνο 

ηεο θαη ν ζθνπφο ηεο, ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζηξαηεγηθή ηεο, ν εξεπλεηηθφο 

πιεζπζκφο θαη εξεπλεηηθά εξγαιεία ηεο. ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, ε αλάιπζή ηνπο θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην 

εθηίζεληαη ηα φζα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. ην 

παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληάρζεθε 

ζπλνπηηθά ζην 2
ν
 θεθάιαην, ηα δχν κέξε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, ην ζρέδην θαηαγξαθήο 

γηα ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηα έληππα θαηεπζπληηθψλ εξσηήζεσλ ηεο νκάδαο 

εζηίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη 
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λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα κπνξεί λα ζρεηηζηεί θαηάιιεια θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Δθπαηδεπηηθφ 

Γξάκα -ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ξφινπ, δηεξεπλψληαη.  

Σα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη ε ελεξγή, ζπκκεηνρηθή κάζεζε θαη ε έληαμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο κέζα ζην δξακαηηθφ πιαίζην, ζα επέηξεπαλ ζηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ε 

ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εκπινθή 

θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ. Δληνχηνηο, δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

θαη ρσξηθνχ πιαηζίνπ απνπεξάησζεο ηεο εξεπλεηηθήο παξέκβαζεο, εληνπίδνληαη 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ παγίσζε ζεκηηψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή πγηψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε (ΓηΔ), Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα (ΔΓ), 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), 

Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο (ΜηΠ), Αεηθνξία, Μεηαζρεκαηηζηηθή Παηδαγσγηθή. 
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ABSTRACT 
 

 

The present work presents a step-by-step realization of an action research, which 

attempts to investigate the representations of elementary school children, related to 

respect for the environment and to clarify whether there is an increased positive impact 

on children's attitudes when they are taught about the environment through the 

techniques of Drama in Education, in relation to traditional models of teaching the 

―Study of Environment‖ school lesson. In other words, the purpose of this study is to 

examine the potential benefits of involving children in environmental initiatives and 

environmental values and, on the other hand, to study the development of realistic 

action plans for the environment. This was made possible through the techniques and 

methodology of the Educational Drama, in the form of planned interventions for 

primary school pupils, in the course of ―Study of Environment‖, during the school year 

2017-18. 

The study focused on fourth grade students of the 2
nd

 Elementary School in 

PyrgosIlias. The one class of the fourth grade consisted of students who were taught 

about the environment using traditional classroom learning materials while the other 

class of the fourth grade consisted of students who were taught using a more child-

centered and innovative approach through Drama in Education. The thesis consists of 

four chapters. In the first, theoretical chapter, the dissertation focuses on the 

bibliographic review and research‘s key concepts exploration. In the second chapter a 

thorough analysis of the research‘s framework is attempted and its type and purpose, the 

research‘s process and strategy, the research population and the research tools are 

outlined as well. In the third chapter, the empirical data, their analysis and the research 

results are presented, while in the fourth chapter the conclusions are presented, that 

resulted from the research. In the appendix, the analytical program of interventions is 

presented, which is summarized in chapter 2, the two parts of the questionnaire, the 

participatory observation plan, the focus group‘s directional question forms used in the 

research, as well as the supervisory tools‘ photo gallery of the research program. The 

main objective of the paper is to examine whether the Educational Drama can be 

properly associated and used to promote Environmental Education in Primary 

Education. The relationships between Educational Drama‘s participants -teacher and 

pupils, both in and out of role, are explored. 
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Conclusions show that active, participatory learning and integration of 

environmental education into the dramatic context, would allow children to develop 

skills and behaviors which are necessary to familiarize themselves with daily 

environmental protection practices, while the use of Educational Drama was particularly 

effective in engaging and motivating students. However, given the limited timeframe 

and spatial context for completing the research intervention, there are concerns about 

the consolidation of fair environmental attitudes and the application of healthy 

environmental habits in students‘ daily life. 

 

 

Key words: Drama in Education (DiE), Educational Drama (ED), Environmental 

Education (EE), Education for Sustainable Development (ESD), Study of Environment 

(SoE), Sustainability, Transformational Pedagogy.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
  

Δίκαζηε ζηε κέζε κηαο πεξηφδνπ αλαπφθεπθησλ αιιαγψλ ζηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν δσήο καο. Ζ νηθνινγηθή θξίζε δξα αθππληζηηθά ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε ίδηα ε αλζξψπηλε δξάζε θαη ε ίδηα ε δσή πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε πην νιηζηηθφ ηξφπν απφ πξηλ θαη φηη πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε 

δεκηνπξγηθά ηνλ ηξφπν δσήο καο ζηελ νηθνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, 

πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο θχζεο 

(Mantere, 1992). 

Τπήξμε απμαλφκελε δηεζλήο αλεζπρία γηα ζέκαηα φπσο ηελ εμάληιεζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηεο Γεο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ηελ 

θνηλσληθή αληζφηεηα, ηε θηψρεηα, ηελ πείλα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ. Έηζη, ν φξνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» έιαβε ηελ απαηηνχκελε 

πξνζνρή (Loughland et al., 2003) θαη εηζήρζε ν νξακαηηζκφο ηεο ηδέαο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία σο κηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Γηάζθεςε Κνξπθήο ηεο Γεο 

ηνπ 1992 ζην Ρίν, ππνγξάκκηζε ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, ζην λα βνεζά ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο λα θαηαλνήζνπλ ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα θαη λα 

εμνπιηζηνχλ κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σν 1989, νη 

Hungerford Volk θαη Ramsey πξφηεηλαλ ην κνληέιν ηεο «Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο», ην νπνίν μεθηλά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη νδεγεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε ρξφλσλ ε 

«θσηζέδηθε Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε» ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηεο βηψζηκεο 

εθπαίδεπζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο, θαηέιεμε ζηηο εμήο παξακέηξνπο-θιεηδηά 

πνπ βνεζνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε: πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ηφζν γηα ην ηνπηθφ 

φζν θαη γηα ην παγθφζκην πεξηβάιινλ. Έπεηηα είλαη νη ζηάζεηο θαη ν πξνζσπηθφο 

ηξφπνο δσήο ηνπ εθάζηνηε καζεηή θαη νη απνθάζεηο ηνπ. Σέινο, είλαη νη δεμηφηεηεο 

δξάζεο γηα έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο (McNaughton, 2004). ηελ επνρή καο, 

ε ΠΔ ζεσξείηαη σο «κηα πηπρή ηεο εμαλζξσπηζηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ 
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παξέρεη ηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ, δηφηη ε πλεπκαηηθφηεηα είλαη 

αδχλαηε ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ηφζν ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ηεο θχζεο. Απηφ ην 

ζπλαίζζεκα είλαη κάιινλ νξγαληθφ γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

σο κέινο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζηέθεηαη κε πξνζπκία ππέξ ηεοπξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο» (Fasolya, 2016). 

ήκεξα αλαγλσξίδεηαη πιήξσο φηη ην ζρνιείν είλαη έλα ζεκαληηθφ πιαίζην πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ πεξίπινθνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ. Χζηφζν, θαηά 

έλαλ παξάδνμν ηξφπν νη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιε αδηαθνξία κε ηε ζρνιηθή γλψζε 

εηδηθά κε ην κάζεκα πνπ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή ηνπο. Πνιιέο κειέηεο κε 

επίθεληξν ηηο πξννπηηθέο ησλ καζεηψλ, ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε ζπλάθεηαο πνπ 

απνδίδνπλ ζηα ππφ κειέηε ζέκαηα, ηνλ βαζκφ αληίιεςεο, θαζψο θαη ηνλ 

παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΠΔ, πνπ βαζίδεηαη ζηε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο ζηείξα, κε ηνπο καζεηέο λα θαηέρνπλ παζεηηθφ ξφιν. Οη ηξέρνπζεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο ηεο ΠΔ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε κεγάιε εμάξηεζε απφ ηα εγρεηξίδηα, ηε 

ηήξεζε ζεκεηψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ειάρηζηε θξηηηθή ζθέςε θαη ζχλδεζε ζρεηηθψλ ελλνηψλ θαη ηδεψλ. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ ηάμε θαη είλαη αλελεξγνί γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

εκέξαο - θάηη πνπ είλαη αθχζηθν γηα θάζε παηδί. Κακία απφ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο δελ 

ζπκβάιιεη ζηε δηδαζθαιία πεξηβαιινληηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη απφ κφλν ηνπ 

πνιχ δπλακηθφ θαη ελζαξξχλεη ή αθφκε θαη απαηηεί πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε 

απηφ (Armstrong, 2005). 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ βξίζθεηαη αληηκέησπε 

κε έλα πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ θαηεπείγνπζα αλάγθε ηεο 

αχμεζεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα βησζηκφηεηαο, ην 

ζρνιείν παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν πάλσ ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο 

απιήο αλαπαξαγσγήο γλψζεσλ παξ‘ φιεο ηηο έξεπλεο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζηξνθή 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ ιχζε έγθεηηαη ζε 

έλα «ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ζε κνληέιν παξαγσγήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζηα πιαίζηα κηαο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο» (αιηανχξα, 2017).  

Χζηφζν ε φπνηα αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ΠΔ δελ είλαη εχθνιε, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ 

φηη πηέδνληαη γηα λα νινθιεξψζνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο, θαη ηεξήζνπλ νξηζκέλεο 



 
  3 

απφςεηο γηα ην πνηνη ζα πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη ηεο ΠΔ πνπ ηνπο παξεκπνδίδνπλ 

απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε επίθεληξν ηνπο καζεηέο θαη απφ ηε 

γεθχξσζε δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ.  

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε πξφηαζε πεξηβαιινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζηφρν 

έρνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο Πεξηβαιινληηθνχ Δγγξακκαηηζκνχ θαη λα 

εμνηθεηψζνπλ ηα παηδηά κε θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εληζρχνληαο παξάιιεια ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σν εθαξκνζζέλ πξφγξακκα 

πεηξακαηηθνχ ραξαθηήξα, αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΔ) κε ηε Γξακαηηθή Σέρλε (ΓηΔ) -θάηη πνπ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα, έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

αηνκηθφηεηάο ηνπο- θαη αληηδηαζηέιιεηαη κε ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηδαζθαιίαο 

ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο (ΜηΠ), ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ απφ πάλσ επηβνιή 

ηεο γλψζεο, ηελ απνπζία δσληαλήο δηαδηθαζίαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο θαη ηελ 

εμσηεξηθή πεηζαξρία. Μέζσ έξεπλαο δξάζεο, ε παξνχζα δηαηξηβή επηθεληξψλεηαη ζε 

έλα πηινηηθφ πξφγξακκα παξεκβάζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Γ΄ 

ηάμεο, ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πχξγνπ Ζιείαο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο κειέηεο έγηλε εμαηηίαο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ φηη ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα είλαη πξναηξεηηθή θαη ην κάζεκα ηεο ΜηΠ 

είλαη πεξηζσξηαθφ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, θαη αθεηέξνπ ζηε δηαπίζησζε φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ νη καζεηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, 

απνζπαζκαηηθέο θαη άιινηε ρσξίο νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηε κεηαβνιή βιαβεξψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ξηδνζπαζηηθή κεηαζηξνθή ιαλζαζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. ην πιαίζην απηφ ε παξνχζα δηαηξηβή, έρεη σο 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή απηψλ ησλ έθδεισλ αιιαγψλ 

ζηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ κειεηάηαη. 

Γπλαηνί ηζρπξηζκνί πθίζηαληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε 

ζηελ πνξεία απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαη αθνξνχλ ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ δπλακηθφ ησλ παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην 

δξάκα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, αιιά δελ παχεη λα ρξίδεη εκπινπηηζκνχ ε 

ζρεηηθή εκπεηξηθή έξεπλα, ζηα πιαίζηα ηεο ΠΔ. Απηή ε εξγαζία αληηθαηνπηξίδεη 

θξηηηθά ηε ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

ην νπνίν έρεη κεηακνξθσηηθφ δπλακηθφ γηα απηή. 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε, ε δνθηκή θαη ε δηάδνζε δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε επίθεληξφ ηνπο ην δξάκα, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα 

ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηθχξσζε λέσλ πξαθηηθψλ θαη έηζη λα δηεπθνιπλζεί ε 

αιιαγή ζην πεδίν ηεο ΠΔ, απηή ε έξεπλα δξάζεο έρεη σο ζηφρν ηεο λα πεξηγξάςεη 

δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Δθηφο απηνχ, ζηνρεχεη 

ζην λα γλσζηνπνηεζεί πψο ε ΓηΔ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηε βησζηκφηεηα, θαζψο θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ ππφ 

δηεξεχλεζε ζεκάησλ θαη ην είδνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ εθδειψλνληαη θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θάζε δξαζηεξηφηεηα (Freire, Baptista, &Freire, 2016). Θέινπκε 

λα πηζηεχνπκε πσο ε έξεπλα απηή ζα απνηειέζεη έλα πεξαηηέξσ βήκα εκπινπηηζκνχ 

ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κε πξαθηηθέο ηδέεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ΠΔ κε βαζηθφ εξγαιείν ηε ΓηΔ. 

Ζ γεληθή ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο-δξάζεο καο, επηθεληξψλεηαη ζην αλ 

«πξνθχπηεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο/ 

επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηφπηλ έθζεζήο ηνπο -θαηά 

ηεο δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ―Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο‖- ζε κνξθέο δηδαζθαιίαο 

(ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο), κε θεληξηθφ ππξήλα ηε ΓηΔ». ζν αθνξά ην πνζνηηθφ 

κέξνο ηεο έξεπλαο, εμεηάζηεθαλ νθηψ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην 

2
ν
 θεθάιαην θαη αλαιχνληαη ζην 3

ν
, ελψ φζν αθνξά ην πνηνηηθφ κέξνο, δελ 

δηαηππψζεθαλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νχηε νξίζηεθαλ πεξαηηέξσ ζηφρνη.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ δεδνκέλε έξεπλα, αθνινχζεζε ηα εμήο 

βήκαηα: κειεηήζεθε ε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, δφζεθε έκθαζε ζηα πεδία 

ηεο ΓηΔ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, δηαηππψζεθαλ ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη επηιέρζεθαλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ. Αθνινχζσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηνπο 

δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ φπνπ εθαξκφζηεθαλ νη παξεκβάζεηο, αθνχ κνηξάζηεθαλ θαη 

ζπιιέρζεθαλ ηα πξψηα δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ 

(πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ). Δπηπιένλ, απφ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

ζπιιέρζεθαλ επηπιένλ ζηνηρεία, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο 

(focus groups). Καηφπηλ, μεθίλεζε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ην νπνίν απνπεξαηψζεθε εμ νινθιήξνπ απφ 

ηνλ δάζθαιν ηεο ίδηαο ηάμεο. Αθνχ νινθιεξψζεθαλ θαη νη 12 παξεκβάζεηο, 

ζπιιέρζεθαλ θαη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα απφ ηε δεχηεξε ππνβνιή ησλ 
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εξσηεκαηνινγίσλ ζηα δχν ηκήκαηα, ελψ φζν αθνξά ην ηκήκα ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο εθαξκφζηεθε επηπιένλ –γηα δεχηεξε θνξά- ε ηερληθή ηεο νκάδαο εζηίαζεο. Ζ 

ππφινηπε πνξεία ηεο έξεπλαο, έγθεηηαη ζηηο μερσξηζηέο αλαιχζεηο ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηφζν ρσξηζηά γηα θάζε κέζνδν φζν θαη θαηαιεθηηθέο αμηνινγηθέο 

δηαπηζηψζεηο γηα ην πξφγξακκα. 

Οη κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ ηξηγσλνπνίεζε, πξέπεη λα είλαη επαίζζεηεο 

ζην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη θαη λα είλαη απνδεθηέο θαη αθξηβείο (Σδηαθέξε, 2014). 

Δδψ, σο εξγαιεία θαη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ ηχπνπ, εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ζπλέληεπμε ζε νκάδα εζηίαζεο. Σα κελ δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαιχζεθαλ 

ζηαηηζηηθά κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS, ηα δε πνηνηηθά δεδνκέλα 

(εκεξνιφγην παξαηήξεζεο θαη νκάδεο εζηίαζεο) εξκελεχηεθαλ ζηε βάζε ηνπ 

πνηνηηθνχ παξαδείγκαηνο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, ε εξγαζία 

εζηηάδεη ζην ππάξρνλ ζχγρξνλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ πιαηζηψλεη ηελ ΠΔ θαη ηε 

ΓηΔ, θαηαδεηθλχεη ηξφπνπο ακηγνχο ζχλδεζεο ησλ δχν απηψλ παηδαγσγηθψλ πεδίσλ 

θαη παξέρεη ρξήζηκεο πξνεθηάζεηο απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνεγνχκελσλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξεκβάζεσλ, 

ηελ πξνβιεκαηηθή, ηε ζθνπνζεζία, ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηνλ εξεπλεηηθφ 

πιεζπζκφ, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, αμηνινγείηαη ην 

πξφγξακκα θαη νη αδπλακίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη 

παξέρνληαη πξνεθηάζεηο, θαηεπζχλζεηο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε.  

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο. ην παξάξηεκα 

πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη δψδεθα παξεκβάζεηο ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δελ εληάρζεθαλ ζην 2
ν
 θεθάιαην, θαζψο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, νη θιείδεο πξαηήξεζεο ηνπ εκςπρσηή, ηα 

έληππα ησλ εξσηήζεσλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ 

επνηπηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απηή απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, θνηηεηέο, αιιά 

θαη θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ 

απφθηεζε εκπεηξίαο πάλσ ζηα δηάθνξα πνιχπινθα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

θαη ζηελ εχξεζε βησκαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ελεξγνπνίεζε 

ζηάζεσλ ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Έλαο ηέηνηνο πξφζθνξνο θαη πξνζηηφο ηξφπνο 

παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο, κέζσ ηεο ΓηΔ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
 

1.1. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Απφ ηα αξραία ρξφληα, ην ζέαηξν έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα πξαγκαηηθφ κέξνο 

ηνπ ηδαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Πιάησλαο (Plato,1974), έλαο απφ ηελ 

ηξηαλδξία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, ηζρπξίδεηαη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζην παηρλίδη θαη φρη θαηαλαγθαζκφ. Παξά ηελ απνζηξνθή ηνπ γηα ην δξάκα 

ή ηηο κηκεηηθέο ηέρλεο, ζεσξεί ηε δξακαηηθή κέζνδν παξνπζίαζεο καζήκαηνο σο ηνλ 

επθνιφηεξν ηξφπν γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Χζηφζν, ε ζχλζεζε ηεο βαζηθήο 

ηδέαο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο δξακαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο κηαο απνηειεζκαηηθήο 

κεζφδνπ γηα ηελ εθκάζεζε, ππνζηεξίρζεθε απφ πιήζνο κεηαγελέζηεξσλ κειεηεηψλ, 

θηινζφθσλ, επηζηεκφλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γξάκαηνο, αλάκεζά ηνπο νη: 

Hornbrook (1989), Heathcote (Johnson, & O'Neill, 1984), Bolton (1984), Neelands 

&Goode (1990), Siks (1983), O‘Neill et al. (1982), Dewey (1938), Cook (1917), θ.ά., 

πνπ έδηλαλ κηα ηζάμηα εθηίκεζε ζηε ζεκαζία ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ θαη έβιεπαλ ηε 

δξακαηνπνίεζε σο κέζνδν ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ ζηε κάζεζε αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ. Αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, ν Freud έβιεπε ηα παηρλίδηα 

θαληαζίαο σο έλαλ θαζξέθηε εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ νη 

εζσηεξηθνί εαπηνί ησλ παηδηψλ (Rieff, 1961).  

Οη Edmund et al., (2001) αλαθέξνπλ φηη ην ΔΓ καο ελζαξξχλεη λα 

εμεξεπλήζνπκε θαη λα ζπκπάζρνπκε κε ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε 

θαη θαηαζηάζεηο. Σν ΔΓ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ έξεπλα, δελ βαζίδεηαη ζε 

ζελάξηα γξακκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ή ζηελ απφδνζε ζεαηξηθψλ ζελαξίσλ κέζσ 

παξαζηάζεσλ. Αληηζέησο, βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο θαη ηερληθέο ησλ δηεζλψλ 

«εξεπλεηψλ ηεο πξάμεο» φπσο ηεο Dorothy Heathcote (Johnson, & O'Neill, 1984), 

ηνπ Gavin Bolton (1984), ηεο Patrice Baldwin (2009), θαη ηνπ Jonothan Neelands 

(Neelands, &Goode, 1990· Neelands, 1992). Ζ «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε» 

θαηά ηνλ Bolton (1984) ή ε «Γξακαηηθή Γηαδηθαζία» θαηά ηελ O'Neill (1995), δελ 

είλαη βαζηζκέλε ζηελ εθηέιεζε, είλαη απηνζρέδηα θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ δαζθάινπ-ζε-ξφιν. Γνπιεχνληαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ξφινπ, 

ηφζν ν δάζθαινο φζν θαη νη καζεηέο αλαδεκηνπξγνχλ ελεξγά θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνπο άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε απηφλ. Δθηφο ηνπ 
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πιαηζίνπ ηνπ ξφινπ, ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπ δξάκαηνο βνεζνχλ ζηε ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ηνπ πψο νη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη θαη αληηδξνχλ ζε εκπεηξίεο 

θαη θαηαζηάζεηο. Αθνξά ζε εμεξεχλεζε ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε ζέαζε 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ γσληψλ (Λελαθάθεο, 2012). Αλ θαη ην ΔΓ απαζρνιεί πνιιέο 

απφ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ θαη αλαγλσξίδεη ην δξάκα σο κηα κνξθή ηέρλεο, ζε 

αληίζεζε κε ην ζέαηξν, ζπρλά δελ ππάξρεη εμσηεξηθφ θνηλφ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην δξάκα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο «δνπλ κέζσ» ηνπ δξάκαηνο παξά αλ ην 

παξαθνινπζνχζαλ σο εμσηεξηθνί ζεαηέο (Σζηάξαο, 2014). 

Σν δξάκα ρξεζηκνπνηεί ζελάξηα (κπζνπιαζία) θαη ραξαθηήξεο, αλαπηχζζεη κηα 

πινθή, μππλά ηα ζπλαηζζήκαηα, απειεπζεξψλεη ρηνχκνξ. Μεξηθέο θνξέο ην δξάκα 

είλαη ε δχλακε ηεο εξκελείαο ηεο δσήο θαη ηνπ ηη εθείλε θέξλεη. Αιιά ην πην 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη γξακκέλν λα παίδεηαη, θη φρη 

λα δηαβάδεηαη. Οη εζνπνηνί δξνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο παξά γηα ην θνηλφ 

(Bayındır,& Soykan, 2009). 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πνπ απνθνκίδνληαη ζην δξάκα είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί ε ελζπλαίζζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ηδεψλ θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ άιισλ, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ίδηνπο θαη ηα άιια 

κέιε ηεο νκάδαο. Έλαο άιινο ζηφρνο ηνπ δεκηνπξγηθνχ δξάκαηνο είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ άηνκα πνπ αλαξσηηνχληαη, εθθξάδνληαη θαιά θπζηθά θαη γισζζηθά. 

ιεο απηέο νη εκπεηξίεο ρξεζηκεχνπλ ζε κηα θπζηθή κάζεζε (Poston-Anderson, 

2008).  
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1.1.1. Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε σο Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Παηδαγσγηθή 

 

Έλαο θνηλφο ηζρπξηζκφο γηα ην κεηαζρεκαηηζηηθφ δπλακηθφ ηεο παηδαγσγηθήο 

κε βάζε ην Γξάκα, είλαη ε δέζκεπζή ηεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη βησκαηηθφ επίπεδν. Απηφ είλαη, ζχκθσλα κε ηελ McNaughton 

(2006:40) πην ηζρπξφ απφ ην γλσζηηθφ πεδίν θαη «καο επηηξέπεη λα ππεξβνχκε ην 

θπξηνιεθηηθφ γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ζπλεηξκηθέο έλλνηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ 

ηεο ιεθηηθήο θαη θπζηθήο δέζκεπζεο κε ηηο ηδέεο». Ζ δχλακε ηνπ Γξάκαηνο δελ 

έγθεηηαη ζην φηη δηδάζθεη γεγνλφηα [...] αιιά ζηε δηεξεχλεζε ησλ ππνθείκελσλ 

ζεκάησλ κε ηξφπν νιηζηηθφ θαη πνιχπιεπξν. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ην Γξάκα 

κπνξεί λα εθζέζεη ηηο θπξίαξρεο ιεηηνπξγίεο ησλ «ππνθείκελσλ δεηεκάησλ» 

απνκαθξχλνληαο ηελ θαλνληζηηθή ηνπο δνκή κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ (Boal, 2000). Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα - γλσζηφ σο «δηαδηθαζηηθφ δξάκα» 

ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Απζηξαιία (Bolton, 1992· Neelands, 1992) πεξηιακβάλεη 

εθηεηακέλεο πεξηφδνπο παηρληδηνχ ξφισλ κέζα ζε έλα «ζεαηξηθφ θφζκν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ηφζν απφ ηνλ δάζθαιν φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ 

καδί» (Liu, 2002: 5). Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα δελ βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ζθεληθήο 

πξάμεο θαη ηελ παξάζηαζε, αλη‘ απηνχ εκπιέθεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε λα 

εμεξεπλνχλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη ζπλαθείο ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα, ελψ 

βξίζθνληαη ζε ξφιν, γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Λελαθάθεο, 2012· 

Dalby, 2010). 

Απηφο ν δξακαηηθφο θφζκνο ζπρλά δεκηνπξγείηαη κέζα ζε κηα αθεγεκαηηθή 

δνκή. Απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη βνεζά ζηελ εθκάζεζε (Egan, 1992·Winston & Tandy, 

1998) ελ κέξεη ιφγσ ηεο πξνθαλψο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο πξαθηηθήο ηεο 

αθήγεζεο σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ (McNaughton, 2004). Μπνξεί λα δηεξσηεζεί 

θαλείο εάλ κηα αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ ηαηξηάδεη κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο 

ηνπ λνπ θαη ηεο δξάζεο, αιιά ππνζηεξίδεηαη φηη ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ παζεηηθνχο αθξναηέο ζε δξψληα ππνθείκελα (McNaughton, 2006· Dalby, 2010) 

Τπάξρεη ζπλεπψο ε αλάγθε κηαο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηελ εκπεηξηθή 

αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΔΓ ζηελ ΠΔ, θαη εηδηθφηεξα ησλ «πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο ζηα 
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δηθά ηνπο ζρνιεία θαη ηάμεηο» (UNESCO, 2009· Dalby, 2010). Γηα λα δηεξεπλεζεί 

πψο ε κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή ηνπ Γξάκαηνο κπνξεί λα εηζέιζεη ζην πιαίζην ηνπ 

ΑΠ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, απαηηείηαη κηα επξεία 

πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ελλνηνινγηψλ ηεο ΠΔ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα 

ππνδείμνπκε πνηεο θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο ηνπ λνπ θαη δξάζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

λα δηαηαξάμεη ε παηδαγσγηθή ηεο ΠΔ γηα λα θαηαζηεί κεηαζρεκαηηζηηθή (Dalby, 

2010) 

 

 

 

1.1.2. Ο ξόινο ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε ζην ειιεληθό 

ζρνιείν 

  

Ηζηνξηθά, ε ηέρλε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο ηξφπνο γηα λα παξνπζηαζηεί ν 

θφζκνο θαη λα δηαρεηξηζηεί ην αραλέο, ην άγλσζην θαη απηφ πνπ δελ κπνξεί λα ιερζεί. 

Σν ζέαηξν, κηα απφ ηηο πνιιέο θαιιηηερληθέο κνξθέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη έληνλα γηα λα απεηθνλίζεη ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη είλαη ζπρλά ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη πεξίπινθεο έλλνηεο κε 

ζελάξηα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ νη άλζξσπνη (Casado-Cid, 2016· 

Λελαθάθεο, 2012). 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε ΓηΔ άγγημεην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο, μεθηλψληαο 

απφ ηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξνρσξψληαο ζε επίπεδν πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

άθημε ηεο ΓηΔ ζηελ Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70, απ‘ φηαλ θαη 

μεθίλεζε ε εμάπισζή ηεο ζε φιε ζρεδφλ ηε ρψξα, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αθνινχζεζε ε επίζεκε 

αλαγλψξηζή ηεο απφ ην ΤΠΔΠΘ, κε ηε ζπκπεξίιεςή ηεο, ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηνλ φξν «Θεαηξηθφ 

Παηρλίδη» (Πεξδηθάξε, 2007). Αξγφηεξα, εληάρζεθε θαη ζην ρψξν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηνλ νπνίν επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα θπξίσο ππφ ηε 

κνξθή ηνπ παξαδνζηαθνχ Θεάηξνπ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ (Γθφβαο, 2001, 

Kondoyianni, 2003, Γξακκαηάο, 2004· Πεξδηθάξε, 2007). ηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ε ΓηΔ απαληάηαη σο «Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη δηδάζθεηαη σο 
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γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο αιιά 

θαη ζε Σκήκαηα Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πεξδηθάξε, 2007).  

Ζ Bunting (1984), κεηά απφ εξεπλά ηεο δηαπίζησζε φηη ε ΓηΔ κπνξεί λα 

επηθέξεη ηε κάζεζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλδεζεί κε ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή εξγαζία θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

(Πεξδηθάξε, 2007). Σν δξάκα κε ηε βησκαηηθή δηάζηαζε πνπ εκπεξηέρεη, έρεη 

επλνήζεη ηηο εμήο πεξηνρέο: Γλσζηηθέο, θπζηθέο, θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο-

ζπλαηζζεκαηηθέο, δεκηνπξγηθέο (Martello, 2001 ·αιηανχξα, 2017· Λελαθάθεο & 

Σζηπνχξαο, 2014). Δηδηθφηεξα έρεη πξνηαζεί σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

γηα καζήκαηα φπσο ε Ηζηνξία, νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ε Γιψζζα θ.ά. (Σζηάξαο, 

2016β). Κάηη ηέηνην δελ αληηζηξαηεχεηαη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο αιιά 

ζέηεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηε βειηηψζεη (Μνπδαηζάθεο,1994· 

αιηανχξα, 2017).Σν ΔΓ θαζίζηαηαη έηζη, σο πνιχπιεπξε δηαδηθαζία, ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ακεζφηεξεο επηθνηλσλίαο 

κε ην καζεηηθφ θνηλφ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) ηεο Τπνρξεσηηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ δξάκαηνο ζε πνιιά καζήκαηα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Καηά ηνλ Καηζέιε, ην ΔΓ ζαλ εθπαηδεπηηθή κέζνδνο «ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

κέζνλ (θαη φρη ζαλ απηνζθνπφο) πξνζέγγηζεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο λέαο γλψζεο. Καηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηαδηθαζία θαη φρη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα-

δειαδή ηελ «παξάζηαζε»-πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζε ηξίηνπο. Ο φξνο εμάιινπ «Γξάκα», 

αλαθέξεηαη ζηε δξάζε πνπ ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα θαη φρη ζηνλ ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο θάπνηνπ δξψκελνπ» (Καηζέιεο, 2010:1).  

ην Γξάκα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: ην δξάκα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζπρλά νλνκάδεηαη δεκηνπξγηθφ δξάκα, θαη ην δξάκα 

σο κέξνο ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, πνπ νλνκάδεηαη δξακαηηθή ηέρλε ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απηή ε δεχηεξε πξνζέγγηζε, πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

δξακαηηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ ην ζέκα παίδνληαο ξφινπο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο άιιεο δξακαηηθέο ηερληθέο, ελψ δηεμάγνπλ έξεπλα ζρεηηθή κε ηα 

ζέκαηα πνπ εμεηάδνπλ (Sağlam, 1997· Gökçen, 2014). Ζ ΓηΔ είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα σο δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ κέζν (Wessels 1987· Gökçen, 

2014). Ζ ΓηΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «αηρκαισηίζεη» ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, δηφηη 
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βαζίδεηαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ, ηε θαληαζηαθή δξάζε ηνπ δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη 

ηε κνξθνπαηδεπηηθή ηνπ αμία (Poston-Anderson, 2008· Gökçen, 2014· Λελαθάθεο, 

2013). Ζ ρξήζε ηεο ΓηΔ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο 

θαηαλφεζεο κέζσ ηεο «γελίθεπζεο θαη ζχλδεζεο» δηα κέζνπ ηεο πξνζσπηθήο 

ζπκκεηνρήο πνπ εμ αξρήο δεζκεχεη θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 

(Fleming, 1995:40· Gökçen, 2014).Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εμεηάζεη ηα 

νθέιε ηνπ δξάκαηνο, σο ηζρπξνχ εξγαιείνπ πνπ βνεζά ηα παηδηά λα λνεκαηνδνηνχλ 

θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα, αιιά θη σο «θηιηθφ πξνο ην κπαιφ» κέζν γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Σζηάξαο, 2009· Baldwin & Fleming, 2003· Turner et al., 

2004). Σν δξάκα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζθέθηνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη θείκελα, 

ηζηνξίεο θαη άιιεο θσλεηηθέο θαη γξαπηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ζψκαηνο, 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο δηάλνηαο (Λελαθάθεο, Βαζαξκίδνπ & παληηδάθεο, 2016· 

Turner et al, 2004). Έρεη επηζεκαλζεί φηη ην ΔΓ επηηξέπεη φρη κφλν ηε βαζηά γλψζε ζε 

έλα ζέκα, αιιά είλαη επίζεο έλα εξγαιείν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Σν ΔΓ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηα παηδηά ψζηε λα κάζνπλ κέζα απφ απηφ. Ζ παηδηθή ειηθία είλαη κηα 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγηθήο απηνέθθξαζεο (Henry, 2000). Δάλ απηή ε ηδέα ηζρχεη, ηφηε 

απηή είλαη ε θαηαιιειφηεξε ειηθία γηα λα ιάβεη ρψξα ην ΔΓ. Ο Henry (2000) γξάθεη 

γηα ηα νθέιε ηνπ δξάκαηνο ιφγσ ηνπ κνλαδηθνχ ηξφπνπ πνπ επηηξέπεη ηε γλψζε λα 

θαηαζθεπαζηεί ζε αληίζεζε κε ηνπο «ζηαζεξνχο θαλφλεο» ησλ αληαγσληζηηθψλ 

παηρληδηψλ. ηε θξάζε «ζηαζεξνί θαλφλεο» απερνχλ θαη νη ηδέεο ηνπ Dewey ηεο 

αθακςίαο ζε ζπκβαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, 

αθαδεκατθνί έρνπλ γξάςεη πσο ηειηθά ηα παηδηά καζαίλνπλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Ο 

Fines (1996) αλαθέξεη φηη ην παηρλίδη είλαη γξήγνξν, απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

θαη ην ΔΓ είλαη «ε άζθεζε ηεο θαληαζίαο» (Swartz, 2003). Ο Bolton (1984) 

πξνρψξεζε ηφζν πνιχ ψζηε λα πεη φηη ην ΔΓ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν 

ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιείσλ, ελψ ε McCaslin (2005) κηιά γηα ην πψο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηα παηδηά θαη πψο ην δξάκα αξρίδεη 

κέζα ζην παηρλίδη -θαη ην παξνκνηάδεη ζαλ λα πξφθεηηαη γηα κηα πεξηπέηεηα. Σν ΔΓ 

είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο δηεξεχλεζεο γηα ηα παηδηά, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ κεγάιε 

εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ (Λελαθάθεο, 2016). ε κειέηε ηεο ε McNaughton (2004) 

ήηαλ ζε ζέζε λα κεηξήζεη ην θαηά πφζνλ ην δξάκα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο αεηθνξίαο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηε 

κειέηε ηεο ΓηΔ. Ο Jackson (1993) γξάθεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε ΓηΔ είλαη 

«πξνζεθηηθά δνκεκέλεο» (Gale, 2008). 
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Αλ θαη ην ΔΓ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζε νιφθιεξν ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ, είλαη επίζεο κηα κνξθή Σέρλεο, κε ηηο δηθέο ηνπ κνλαδηθέο 

ζπκβάζεηο, γιψζζεο θαη κεζφδνπο απηνζρέδηαο ζεαηξηθήο έθθξαζεο (Σζηάξαο, 

2016α). Οη Neelands θαη Goode (2000) έρνπλ πξνζαξκφζεη θαη αλαπηχμεη πνιιέο 

ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο ζε ηερληθέο φπσο ε κίκεζε, ε αθίλεηε εηθφλα ή ην παηρλίδη 

ξφισλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο γηα 

λα εληζρχζνπλ ην Γξάκα, επηηξέπνληάο ηνπ λα δηαηεξεί παξάιιεια ηελ κνλαδηθφηεηά 

ηνπ σο κνξθή ηέρλεο (McNaughton, 2004). 

 

 

 

1.1.3. Σα ζηάδηα πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο καζήκαηνο δξακαηηθήο ηέρλεο, δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζηε δηάξζξσζή ηνπ. Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε δφκεζε ηεο δξακαηηθήο, 

δηαδηθαζίαο. Αθνινπζνχλ κεξηθέο πξνηεηλφκελεο δνκηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο ΓηΔ. 

Ζ Ward ζπλέζηεζε κηα μεθάζαξε δνκή γηα ην ζρεδηαζκφ ζεαηξηθψλ ζπλεδξηψλ 

πνπ πηνζεηεί κηα γξακκηθή πξνζέγγηζε, πξνηείλνληαο κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπλαληνχζαλ ηα παηδηά. Ζ αθνινπζία πξνρσξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ζπγθέληξσζεο ζε θίλεζε/παληνκίκα, δηάινγν, παηρλίδηα ραξαθηήξσλ 

θαη απηνζρεδηαζκφ/ζεαηξηθφ παηρλίδη. Ζ δνκή ελφο δξακαηηθνχ καζήκαηνο ηεο Ward, 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνζέξκαλζεο, ζρεδηαζκφ ησλ ζθελψλ, 

παίμηκν ησλ ζθελψλ, αμηνιφγεζε ησλ παηγκέλσλ ζθελψλ θαη ηέινο δξαζηεξηφηεηεο 

απνθφξηηζεο (Maloney, Ward, & Braucht, 1975). 

Ζ CecilyO'Neill, πξνηείλεη κηα δηαδηθαζία πξνζαλαηνιηζκέλε, απζφξκεηε, κε 

απηνζρεδηαζηηθή ζεαηξηθή δνκή. Απηή πεξηιακβάλεη «ηελ θαηαζθεπή, ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ εθηίκεζε ελφο δξακαηηθνχ γεγνλφηνο, κηα εκπεηξία πνπ 

εθθξάδεη ηελ εκπεηξία» θαη απαηηεί «αληίιεςε, θαληαζία, πξνβιεκαηηζκφ θαη 

εξκελεία» θαη αζθήζεηο πνπ πξνσζνχλ ηηο «δξακαηηθέο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο 
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ηθαλφηεηεο» ησλ καζεηψλ (O'Neill, 1995· Gökçen, 2014). Ο πξνγξακκαηηζκφο 

ζεαηξηθψλ ζπλεδξηψλ ηεο Heathcote, απ‘ ηελ άιιε, ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζε 

ζηηγκέο πνπ νη καζεηέο ηα θαηαθέξλνπλ (O'Neill, & Lambert 1982· Gökçen, 2014). 

Σν γεγνλφο φηη ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο πξέπεη ηδαληθά λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, ζπλεπάγεηαη κηα δνκή ζην κπαιφ ηεο. 

Ο Bolton αλέθεξε ηέζζεξα ζηάδηα δξακαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην πνπ δελ επλνεί κάζεζε (ηερλεηφ ζηάδην), έλα ζηάδην πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ ππνζπλείδεηε επαλάιεςε ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ (ελίζρπζε), 

κηα ζπλεηδεηή αλαγλψξηζε ηνπ γλσζηνχ (δηεπθξίληζε) θαη κηα κεηαηφπηζε ηεο 

πξννπηηθήο (Bolton, 1979· Gökçen, 2014). Απηή ε δνκή ηείλεη λα ελζσκαηψλεη ηνλ 

παηδηθφ πξνζαλαηνιηζκφηνπ «ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ δαζθάινπ. 

 

 

1.2. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκειηψδε επηξξνή εκπλένληαο ηηο 

αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε κειινληηθή επηβίσζή καο. Αλ κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή ζηνλ ηξφπν 

πνπ πξάηηνπκε πξφθεηηαη λα ζπκβεί, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεη 

κηα παγθφζκηα πξνηεξαηφηεηα. Οη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Οη εθπαηδεπφκελνη 

ζα απαηηήζνπλ λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ δεκηνπξγηθά ηα πνιχπινθα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππεξπιεζπζκφ, ηηο ειιείςεηο, ηηο αζζέλεηεο, ηε θηψρεηα, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ εμάληιεζε ηνπ φδνληνο, ηελ άληζε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαη άιια αιιειέλδεηα δεηήκαηα. Οη άλζξσπνη ζα θιεζνχλ λα 

νξακαηίδνληαη έλα βηψζηκν κέιινλ, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ζε ηη πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ θαη λα ζθέθηνληαη κέζσ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο
1
 

                                                                 
1
Council of Ministers of Education Canada, 2000. 
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πλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο ΠΔ, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ζηνπο επφκελνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηηο ζπλδηαζθέςεηο ηεο 

Μφζραο ην 1978 γηα ηελ «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε», ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ φξνπ «Αεηθνξία», πνπ απνδφζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

«ηξαηεγηθή ηεο Γηαηήξεζεο ηνπ Κφζκνπ»
2
 θαη εληζρχζεθε αξγφηεξα απφ ηελ 

Έθζεζε Brundtland (Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε
3
ε 

νπνία αλαθέξεηαη: α) ζηελ αλάγθε γηα ζπκθηιίσζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο, β) ζηελ αλάγθε λα ηνπνζεηεζεί 

νπνηαδήπνηε θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ ζην πιαίζην ελφο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ θαη γ) ζηελ αλάγθε λα ζπλδπαζηνχλ νη 

πεξηβαιινληηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλεζπρίεο (Γθίξκπαο, 2011). 

Ζ Π.Δ. θαη ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία απνηεινχλ «δχν δηαθξηηά, 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθά πεδία, ηθαλά λα πνξεπηνχλ αιιεινυπνζηεξηδφκελα» 

ζρνιηάδνπλ νη McKeown θαη Hopkins (2003), ελψ ε θαλαβή –Σζακπνχθνπ (2004α) 

ππνζηεξίδεη φηη «ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Π.Δ. δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηνλνκαζία 

απηήο, αιιά ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο» (Πεξδηθάξε, 

2007).  

Χζηφζν, παξά ηνπο λένπο φξνπο θαη ηηο φπνηεο επηζεκάλζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο πξνηείλνληαη θαηά θαηξνχο, ε ΠΔ νθείιεη λα απνηειεί ην «φρεκα» 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ κε απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο 

(Kimaryo, 2011). 

Καηά ηε Γηεζλή πλάληεζε Δξγαζίαο γηα ηελ Π.Δ. ζην ρνιηθφ Πξφγξακκα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νεβάδα ην 1970, ε ΠΔ νξίζηεθε επίζεκα σο ε 

«καζεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία απμάλεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ επίγλσζε ησλ αλζξψπσλ 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζρεηηδφκελεο πξνθιήζεηο αλαπηχζζεη ηελ πήξα θαη ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη θαιιηεξγεί ζηάζεηο, 

θίλεηξα, θαη αλάιεςε δεζκεχζεσλ γηα ηε ιήςε ελεκεξσκέλσλ απνθάζεσλ θαη 

αλάιεςε ππεχζπλεο δξάζεο». Σν Δζληθφ Ίδξπκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (National Environmental Education and Training Foundation -NEETF) 

ηάζζεηαη ππέξ ηεο «Δθπαίδεπζεο κε βάζε ηεο ην Πεξηβάιινλ», απνθαιψληαο ηελ σο 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ζεσξψληαο πσο 

«έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη δξακαηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ρξφλνπ πνπ νη 

                                                                 
2
 (IUCN/UNEP/WWF, 1980) 

3
 (WCED, 1987) 



 
  16 

εθπαηδεπηηθνί δαπαλνχλ γηα δηδαζθαιίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θάζε ζρνιηθφ 

έηνο».
4
 

Καζψο ην πεδίν εμειίρζεθε, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη λένη νξηζκνί, φπσο νη 

παξαθάησ: «Η ΠΔ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεη κία θνηλφηεηα πνιηηψλ, ε 

νπνία είλαη ηθαλή θαη πξφζπκε λα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ» (UNESCO, 1980· 2010). Ζ ΠΔ έρεη πεξηγξαθεί σο 

«ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο αμηψλ θαη ηεο απνζαθήληζεο ελλνηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηελ θνπιηνχξα θαη ην 

βηνθπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ» (Barraza, Duque-Aristizabal, & Rebolledo, 2003· 

Παξαζθεπφπνπινο, 2010· Vaughan et al., 2003).  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο ηη είλαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, πξέπεη 

πξψηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ηελ έλλνηα ‗πεξηβάιινλ‘. Τπάξρεη έλα δίιεκκα γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο, επεηδή εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ 

θάζε κειεηεηή. ε έξεπλά ηνπ ν Tani (2006), πξνζδηφξηζε ηξείο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη πξνζιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο: 

α) σο νληφηεηα, β) σο έλα πεπεηξακέλν θαηλφκελν θαη γ) σο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά 

παξαγφκελν θαηλφκελν (Kimaryo, 2011).  

Οη Palmer (1998) θαη νη Palmer θαη Neal (1994) έρνπλ πξνηείλεη φηη, εάλ ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή σο νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ α) ηελ εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ε νπνία ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θαηαλφεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηαλφεζεο, β) ηελ εθπαίδεπζε 

ζην ή δηακέζνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ε εθκάζεζε γίλεηαη έμσ απφ ηελ ηάμε, π.ρ. 

ζηε θχζε θαη γ) ηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ, ε νπνία έρεη ζηφρνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (Jeronen, 

Jeronen,& Raustia, 2009). 

 

 

 

                                                                 
4
Βι. NEETF, 2001. 
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1.2.1. θνπνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηνπο πνιινχο 

αληηιεπηνχο ζθνπνχο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ Γήισζε ηεο Σηθιίδαο 

(UNESCO, 1978) ππνγξάκκηζε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ππνδεηθλχνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, φηη ν ζηφρνο ηεο ΠΔ ήηαλ λα «βνεζήζεη ηα άηνκα θαη ηηο θνηλφηεηεο 

[...] λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ πξφβιεςε θαη επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο» (Jeronen, Jeronen, & Raustia, 

2009:3). 

Οη ζηφρνη ηεο ΠΔ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηε «Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ», 

κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο ππιψλεο ηεο: α) πλεηδεηνπνίεζεο (Awareness), β) 

Γλψζεο (Knowledge), γ) ηάζεσλ (Attitudes), δ) Γεμηνηήησλ (Skills), ε) Ηθαλφηεηαο 

αμηνιφγεζεο (Assessment Capacity), ζη) πκκεηνρηθφηεηαο (Participation) (Μπία, 

2006· Euricon Δ.Π.Δ., 2018).  

Γηα λα είλαη πην επλφεηνη θαη απνηειεζκαηηθνί νη ζηφρνη ηεο ΠΔ 

ηνπνζεηνχκελνη ζην πιαίζην ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη Hungerford, Volk θαη 

Ramsey (1989) θαη ε Παπαδνπνχινπ (2016) πξνηείλνπλ έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζήο 

ηνπο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επίπεδα: Σν επίπεδν 1, παξέρεη γλψζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θαηνηθνινγηθνχ δεηήκαηνο θαη επηηξέπεη ηε ιήςε ζσζηψλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Σν επίπεδν 2 αθνξά 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ. Σν επίπεδν 3 πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

γλψζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ην επίπεδν 4, παξέρεη δεμηφηεηεο θαη ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε βαζηθή επηδίσμε ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε εθείλσλ ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε ζεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ 

επίηεπμε ή/θαη ηε δηαηήξεζε κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Euricon Δ.Π.Δ., 2018).  
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1.2.2. Αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Οη αξρέο ηεο ΠΔ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε νθηψ ζεκεία πνπ δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηα ζρνιεία λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηαθηηθέο γηα ηελ ΠΔ: «ζθεθηφκελνη παγθφζκηα, δξψληαο ηνπηθά, δεκηνπξγψληαο 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαο αμίεο αλαπηχζζνληαο πνιηηηθά δηθαηψκαηα, 

αλαπηχζζνληαο κία αίζζεζε ηφπνπ, αλαπηχζζνληαο κία αίζζεζε ρξφλνπ, 

αλαπηχζζνληαο θαηάιιειεο πξαθηηθέο»
5
. 

Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, εηζαγφκαζηε ζε κηα λέα αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ 

πξνηάζζεη ηε «βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηελ νιηζηηθφηεηα» 

(Γεκεηξαθνπνχινπ, 2010). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδνληαη «νη θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο» κε ηηο νπνίεο ε ΠΔ αθελφο ζα εληαρζεί ζην ΑΠ θη 

αθεηέξνπ ζα «ρξεζηκνπνηήζεη ή ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα» 

εκπινπηίδνληάο ηα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε (Γεκεηξαθνπνχινπ, 2010). 

 

 

 

1.2.3. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ, έρεη παιέςεη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο 

ηαπηφηεηα (Wheeler, 1975· Goodson 1983· Gayford, 1991). Μηα ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε απνθαιχπηεη πψο κέρξη ην 1970 ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δελ είρε 

γίλεη δεθηή σο έλλνηα απφ κφλε ηεο, αιιά, αληίζεηα, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλε ζε κηα 

πνηθηιία θιάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πεξηβάιινλ σο έλα φρεκα γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο (Tilbury, 1993). Ζ λέα δεθαεηία ψζεζε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ζην λα ιάβεη κηα πην ζαθή ζηάζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα κεγαιχηεξε ππνζηήξημε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ δελ ζεσξεί κφλν ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξσηεχνληα 

                                                                 
5
(Κέληξν Πεξηβάιινληνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2011). 
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ζηφρν, αιιά απεπζχλεηαη θαη ζηηο εθάζηνηε δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αεηθνξία ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Αλ θαη ε έλλνηα ηεο «αεηθνξίαο» εκθαλίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ήηαλ πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πνπ 

ν φξνο απηφο άξρηζε λα απνηειεί κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα επηζεκάλνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζηαζκνχο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ηελ Διιάδα ε ΠΔ αλαπηχρζεθε αξγά. 

Ζ θαζπζηέξεζε απηή απνδίδεηαηζην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα δελ ζπλέηξεμαλ 

ζπγθπξίεο αλάινγεο κε απηέο κε απηέο ησλ άιισλ ρσξψλ. Απ‘ ηε κηα ην ρακειφ 

επίπεδν βηνκεραληθήο αλάπηπμεο επέθεξε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, θαη απ‘ ηελ άιιε ηζηνξηθνί ιφγνη (δηθηαηνξία), δελ άθελαλ 

πεξηζψξηα γηα ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο (Βντηζίδνπ, 2016). 

ηε ρψξα καο, ν φξνο «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 1976 θαη κεηά (Παπαδεκεηξίνπ, 1998: 60), -κε ηηο ηφηε 

πξσηνβνπιίεο λα εζηηάδνπλ κφλν ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε- θαη ε 

πεξηβαιινληηθή αγσγή ζεζκνζεηήζεθε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην 1990, κέζα απφ 

ηελ εγθχθιην Φ.210.7/250/11590/76 (Βντηζίδνπ, 2016· Γθαλάηζηνο, 2008· 

Οηθνλφκνπ, 2007). θνπφο ηεο ΠΔ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1892/90, άξζξν 11 παξ. 13, 

είλαη «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

απηφ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπο» (Οηθνλφκνπ, 2007). 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1991, ν λφκνο επεθηείλεηαη θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ηελ Γ1/308/3-4-91 Τπνπξγηθή Απφθαζε, ελψ ην λνκηθφ πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν αξρίδεη κε ζρεηηθή εγθχθιην ην 1992
6
 

(Φπθάξεο, 2001· Παπαδνπνχινπ, 2016). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ησλ πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία, έρεη εκθαλίζεη αικαηψδε αλάπηπμε (Γθαλάηζηνο, 2008). 

Ζ ΠΔ θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη ην δηθφ ηεο ρξφλν ζην ζρνιηθφ σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ κέζα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

«Δπέιηθηεο Εψλεο», γεγνλφο πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ).  

                                                                 
6
 (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ρ.ρ.) 
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Να επηζεκάλνπκε πσο νη επίζεκνη θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ Π.Δ. είλαη ην ΤΠΔΠΘ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Σδαµπεξή, 

2010). Σν αληηθείκελν, ην πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο, 

βαζίδνληαη ζηε κέζνδν project θαη ηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, φπσο είλαη ε κειέηε πεδίνπ, ε κειέηε 

πεξίπησζεο, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ην παηρλίδη ξφισλ θ.ιπ. (Καιδή,& Κφλζνιαο, 

2016· Μπία, 2006· Σδαµπεξή, 2010). Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ παίδεη ε αμηνιφγεζε, «ηφζν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο φζν θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Χο εθ 

ηνχηνπ πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν θάπνηα θξηηήξηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηέινο πξνβιέπεηαη ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ» (ΦΔΚ Β΄ 304/13-03-03: 4360), (Σδαµπεξή, 2010). 

Ζ εκπεηξία απφ ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο θαη ηε 

κειέηε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαλεξψλεη πσο ε ρξήζε ηεο ΠΔ ζηελ Διιάδα 

παξακέλεη πξναηξεηηθή (Πεξδηθάξε, 2007), ε ζρέζε ηεο κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

παξακέλεη πεξηζσξηαθή θαη ε πινπνίεζή ηεο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ζε εζεινληηθή 

βάζε απφ κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ, ελψ, ε παξνπζία ηεο, εκβφιηκα, ζε πνιιά 

δηδαζθφκελα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ εμαζθαιίδεη απηφκαηα θαη 

ηελ πνηφηεηά ηεο (Βντηζίδνπ, 2016). Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, άιινηε ελζσκαηψλεηαη ζε φια ηα καζήκαηα θαη δηαπνηίδεη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ηα ζηνηρεία ηεο (πνιπεπηζηεκνληθή/δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε) θη 

άιινηε πξνζεγγίδεηαη σο έλα απηφλνκν πεδίν (δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε) εηδηθά 

ζηηο ψξεο ηεο επέιηθηεο δψλεο κέζσ ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ηνπ «project». Αλ 

θαη ε ηειεπηαία πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ε θαιχηεξε, ε πεξηζσξηαθή ηεο εθαξκνγή 

θαζηζηά ηελ ΠΔ κία παξαγθσληζκέλε δξαζηεξηφηεηα παξφιν πνπ είλαη αλαγλσξίζηκε 

απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Γνχπνο, 2003· Βντηζίδνπ, 

2016· Γαβξηιάθεο, 2005: 166· Φινγαΐηε, 1998: 214, 220-221, 224· Οηθνλφκνπ, 

2007). 
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1.2.3.1. Σερληθέο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Μεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

 

Απνηειεζκαηηθή ΠΔ είλαη απηή πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηερληθέο κε ηε ρξήζε 

ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα. Οη παηδαγσγηθέο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο, είλαη «γεληθέο ζηξαηεγηθέο θαη απνηεινχλ βαζηθά κεζνδνινγηθά ζεκεία ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο»
7
, πξνέξρνληαη θπξίσο απφηνλ ρψξν ηεο βησκαηηθήο, 

καζεηνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπληεινχλ ζε πςειήο θιίκαθαο καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο, ζθέςεο θαη ππεπζπλφηεηαο. 

(Πεξδηθάξε, 2007). Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ελ 

ζπλερεία, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ειηθηαθφ θάζκα καζεηψλ δεκνηηθνχ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: α) Σα ρέδην Δξγαζίαο ή ρέδην Δθπαηδεπηηθήο 

Γξάζεο
8
 (Euricon Δ.Π.Δ., 2018· Καιδή & Κφλζνιαο, 2016), β) Ζ Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο, γ) Ζ Μειέηε πεδίνπ (fieldwork) (Πεξδηθάξε, 2007).  

Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πιαηζηψλνληαη επίζεο κε πνηθίιεο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο: α) ην Γξακαηηθό Παηρλίδη, β) ηα Παηρλίδηα Ρόισλ (Euricon 

Δ.Π.Δ., 2018), γ) ηα Παηρλίδηα ζε Αλνηρηό Χώξν (Γεσξγφπνπινο, & Σζαιίθε, 1998· 

Πεξδηθάξε, 2007), δ) ε Αθήγεζε παξακπζηνύ κε νηθνινγηθό πεξηερόκελν 

(Γθαζνχθα, 2008· Καιακπαιίθε, 2009), ε) ε πδήηεζε (θαλαβή-Σζακπνχθνπ, 

2004· Πεξδηθάξε, 2007), ζη) ε Αληηπαξάζεζε απόςεσλ (Debate) (Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ρ.ρ.), δ) νη Δξσηήζεηο (Πεξδηθάξε, 2007) θαη ε 

θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ, ε) ν πγθεληξσηηθόο πίλαθαο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ρ.ρ.), ζ) ν Καηαηγηζκόο ηδεώλ (Euricon Δ.Π.Δ., 

2018), η) ην Πείξακα ή Πεηξακαηηθή ή Δπηζηεκνληθή κέζνδνο, θ) ε Μειέηε 

πεξίπησζεο, ι) ε Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, κ) ε Γηεμαγσγή εξεπλώλ, λ) νη Δπηηόπηεο 

επηζθέςεηο–πλεληεύμεηο (Euricon Δ.Π.Δ., 2018), μ) ε Καζνδεγνύκελε 

Πεξηβαιινληηθή Δξκελεία (Πεξδηθάξε, 2007), ν) νη Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (Euricon Δ.Π.Δ., 2018).  

 

 

 

                                                                 
7
(Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, ρ.ρ.) 

8
(Κέληξν Πεξηβάιινληνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2011). 
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1.2.4. Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

 

χκθσλα κε ηε ζχκβνπιν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, Α. Υ. 

Κνπινπκπαξίηζε (2003), ζην ΓΔΠΠ «ε δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε 

πινπνηείηαη θπξίσο κε ηελ ελδνθιαδηθή ζπλνρή εληφο θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε 

ηηο δηαθιαδηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κε ζεκαηνθεληξηθέο 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηελ απζεληηθή εθδνρή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο». Ζ 

πινπνίεζε ησλ ηξηψλ απηψλ ζεκείσλ πξνυπνζέηεη ηελ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ηνκέσλ ηεο ελλνηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ δηαζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ – 

γξακκαηηζκνχ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, φπσο ζηε ζπλέρεηα ηνλίδεη ε θ. Κνπινπκπαξίηζε, 

«πινπνηείηαη κέζα απφ ακηγψο δηαζεκαηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ». 

ην ΓΔΠΠ, φπσο καο αλαθέξεη, ην θαηεμνρήλ γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, δελ είλαη άιιν απφ ηε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο (Κνπινπκπαξίηζε, 2003). «Η Μειέηε Πεξηβάιινληνο ζπληζηά 

έλαλ εληαίν ηνκέα κάζεζεο κε δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη 

ζηνηρεία απφ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ, ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Γηδάζθεηαη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ εθείλα ηα καζήκαηα, πνπ δε δηδάζθνληαη ζηηο ηάμεηο απηέο. 

ην πιαίζην ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο ψζηε λα αλαδχεηαη έλα πεδίν γλψζεο πνπ επηηξέπεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

καζεηή κε ηελ πνιχπινθε, ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

πξαγκαηηθφηεηα»
9
. 

Καηά ηνλ Μπελέθν (1984-85:86) «ε ΜηΠ επηδηψθεη ηελ εληαηνπνίεζε ηεο 

κάζεζεο κέζα απφ ηε κειέηε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, πνπ, ελψ έρνπλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο, 

δηαζέηνπλ ζπγρξφλσο θαη ζπλάςεηο αιιειεμάξηεζεο, αθνχ ε κία ππνζηαζηνπνηείηαη 

κέζα απφ ηελ άιιε». Οη ζπληάθηεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

1985, πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλδέζεηο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη αληηθεηκέλσλ, 

πξνθχπηνληαο νη ζεκαηηθέο απηέο ελφηεηεο, πνπ πξνέξρνληαλ απφ έλα εχξνο ηνκέσλ 

(αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, θπζηθψλ επηζηεκψλ) αιιά αληηκεησπίδνληαλ φπσο καο 

                                                                 
9
∆ηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, 2003. 
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αλαθέξεη ε Κνπινπκπαξίηζε (2007), «επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά κε έλαλ 

επίπεδν θαη ζηεξεφηππν ηξφπν».  

ην ηξέρνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) 

θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ), φπσο δεκνζηεχζεθε ζηα ΦΔΚ 203 

θαη 204/13-3-2003, ην πεξηερφκελν ηεο ΜηΠ είλαη δεκηνχξγεκα νκάδαο κειψλ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Πιένλ, θεληξηθφο άμνλαο ηεο ΜηΠ είλαη νη 

αλζξσπηζηηθέο-θνηλσληθέο επηζηήκεο, αθνχ φπσο γλσξίδνπκε απφ ηνλ Μαηζαγγνχξα, 

«αθεηεξία αιιά θαη επίθεληξν κειέηεο είλαη ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ». 

χκθσλα κε κηα αθφκα ηνπνζέηεζή ηνπ, νη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο αλάκεζα 

ζηνπο θιάδνπο, «δελ θαηαιχνπλ ην ζχζηεκα ησλ δηαθξηηψλ θιάδσλ, αιιά δεκηνπξγνχλ 

λένπο, βαζηθφ γλψξηζκα ησλ νπνίσλ είλαη φηη δελ ζπλαζξνίδνπλ απιψο, αιιά 

ππεξβαίλνπλ ηνπο θιάδνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ» (Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

Αθξηβψο απηή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ΜηΠ, θαζφηη έρεη πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε 

πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηνπο νπνίνπο έρεη ππεξθεξάζεη.  

Σν κάζεκα ηεο ΜηΠ εηζάγεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, γηα ηε Γ΄ ηάμε ην Ννέκβξην ηνπ 1983· ην 1984 γίλεηαη ηξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΑΠ ηνπ καζήκαηνο γηα ηε Β΄ ηάμε, ελψ ζηε Γ΄ ηάμε 

ζεζκνζεηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1985 (Σακβάθα, 2010).  

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη θαη επθαηξηαθέο ελφηεηεο, επνρηαθέο θαη επίθαηξεο, 

ηθαλέο λα ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ δάζθαιν κε πινχζην πεξηερφκελν, πξνζθέξνληάο ηνπ 

ηηο επθαηξίεο ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ελδνζρνιηθήο θαη εμσζρνιηθήο 

δσήο, φζν θαη γηα πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ απφ ζξεζθεπηηθή, εζληθή 

θαη θνηλσληθή άπνςε. Δίλαη γεγνλφο, φηη ε ΜηΠ δελ είλαη έλα απιφ κάζεκα, αθνχ 

ζηελ ΜηΠ ν καζεηήο δελ καζαίλεη παζεηηθά ην κάζεκά ηνπ, αιιά καζαίλεη λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζή ηνπ παξεκβαίλνληαο ν ίδηνο ελεξγψληαο κέζα απφ 

ζπιινγηθφ πιαίζην θαη δξάζε θαη κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο. 

(Κνπινπκπαξίηζε, 2007· Μάξθνπ, 2015). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ΜηΠ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε 

εθπαίδεπζε ηεο πιεξνθφξεζεο -πνπ λα επελδχεη ηνλ ελλνηνινγηθφ ζθειεηφ ησλ 

καζεηψλ θαη λα κεηαηξέπεηαη ζην κπαιφ ηνπο ζε γλψζε κε λφεκα, ε αχμεζε ησλ 

νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ κέζα απφ επέλδπζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ θαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη ζπδεηήζεσλ ζηε καζεηηθή 

κηθξν-νκάδα (Κνπινπκπαξίηζε, 2007· Μάξθνπ, 2015). 
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Γηα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Α΄-Γ΄), ην ΑΠ ηεο ΜηΠ νξίδεη 

ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: «ηε ζπλεξγαηηθή δηεξεχλεζε (φπνπ ν καζεηήο 

δελ καζαίλεη απιψο ην κάζεκά ηνπ, αιιά ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζή ηνπ), ηα 

εξεπλεηηθά ζρέδηα εξγαζίαο (φπνπ ε κειέηε θάζε ζέκαηνο ζπλεπάγεηαη ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο) θαη ηέινο ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία. (απνηεινχκελε απφ ηηο εμήο ελδεηθηηθέο πξνζεγγίζεηο: ηελ εηαηξηθή θαη 

νκαδηθή κάζεζε, ηα εξεπλεηηθά ζρέδηα εξγαζίαο, ηελ θαζνδεγνχκελε ή ζπλεξγαηηθή 

δηεξεχλεζε, ηε κάζεζε κε πείξακα, ηε κάζεζε κε ςεθηαθά θαη ζπλεξγαηηθά 

εξγαιεία κάζεζεο, ηελ έξεπλα ζην πεδίν, ηε ιεθηηθή αληηπαξάζεζε, θ.α.)» 

(Αξγπξφπνπινο et al., 2013· Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε, 2010). 

 

 

1.2.5. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δπξώπε 

 

Παξ‘ φια απηά ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαθηέα χιε κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. ε πνιιέο ρψξεο, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο ΠΔ, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη Παγθνζκίσο (Stokes, Edge, 

& West, 2001). «ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε ΠΔ δελ είλαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

γεγνλφο ηφζν ζεηηθφ φζν θαη αξλεηηθφ. Αξλεηηθφ γηαηί κπνξεί λα παξακειεζεί, ζεηηθφ, 

φκσο, γηαηί απηφ είλαη πνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο δαζθάινπο λα επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο» (Αξακπαηδίδνπ et al, 2015: 129).  

ηε Γεξκαλία ε Π.Δ. εηζήρζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ην 1980 (Σδαµπεξή, 

2010). πγθεθξηκέλα ζηε Βαπαξία, ε ΠΔ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζην πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζεζπηζκέλσλ 

καζεκάησλ. ηε Βαπαξία, ε ΠΔ αξρίδεη κε ηνπηθά ζέκαηα, δίλεη κηα πξψηε εληχπσζε 

ηεο δηαζχλδεζεο, πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε. Αθφκα ελζσκαηψλεη ηελ απφθηεζε θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο θη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε κε ηελ απφθηεζε θνηλσληθήο κάζεζεο 

(εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ) (Stokes et al, 2001). 

ζν αθνξά ηε Γαλία, ν Νφκνο ηνπ 1994 γηα ηα Γπκλάζηα αλαθέξεη φηη ην 

ζρνιείν πξέπεη λα εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε ηε δαληθή θνπιηνχξα, λα ζπκβάιεη 
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ζηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηε θχζε. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηξία ζέκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα δηαπεξάζνπλ 

φιε ηε δηδαζθαιία ζην Γπκλάζην (Stokes et al, 2001). 

ηελ Αγγιία νη εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο εθηηκνχλ ην πεξηβάιινλ -θπζηθφ θαη 

δηακνξθσκέλν απφ ηελ αλζξσπφηεηα- σο βάζε ηεο δσήο θαη σο πεγή έκπλεπζεο. 

Αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ρψξαο, φηη ε εθπαίδεπζε γηα ηε 

βησζηκφηεηα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο αθελφο λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο αμίεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηξφπν δξάζεο –κεκνλσκέλεο ή ζπιινγηθήο- ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζην παξφλ ρσξίο λα βιάςνπλ ηνλ 

πιαλήηε ζην κέιινλ, θαη αθεηέξνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

ηελ Ηζπαλία ε ΠΔ είλαη έλαο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο (άιινη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία θαη εθπαίδεπζε γηα ηνλ θαηαλαισηή), 

πνπ ζεσξνχληαη εγθάξζηνη θαη νη νπνίνη πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ζε φια ηα επίπεδα (Stokes et al, 2001). ηελ Ηηαιία νη απαξρέο ηεο ΠΔ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σα ππνπξγεία Παηδείαο θαη 

Πεξηβάιινληνο πξνσζνχλ ηελ ΠΔ παξέρνληαο πιεξνθφξεζε θη επηκφξθσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ πεξηθεξεηαθψλ 

θέληξσλ ΠΔ θαη δηνξγαλψλνληαο δηεπηζηεκνληθέο έξεπλεο (Σδαµπεξή, 2010). 

ηε Φηλιαλδία ην Δζληθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα βαζηθά πεξηερφκελα επηβεβαηψλνληαο ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Με βάζε 

απηά, θάζε θνξέαο παξνρήο εθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδεη έλα ηνπηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ (Stokes et al, 2001).  

Άιιεο ρψξεο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζηελ ΠΔ θαη ηνπο γεληθνχο ηεο ζηφρνπο, 

ζίγνπλ ηα εμήο: Γηα πγηείο πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαλφεζε θάλεη ιφγν 

ε Απζηξία. Ζ γαιιηθή θνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ θαζνξίδεη γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν 

πσο πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ζηε δσή ηεο νκάδαο/ηάμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, λα 

παξέρεη επθαηξία γηα ηα επξχηεξα κέζα έθθξαζεο θαη λα αθηεξψλεη έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαο ζηελ εμεξεχλεζε θη 

εθηίκεζε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο καζεηέο. Σν αλαζεσξεκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ηξιαλδίαο δίλεη έκθαζε ζε νξηζκέλα ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. ιεο νη πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο 



 
  26 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλδένληαο έηζη ηε ζεσξία κε ηελ πξαθηηθή θαη ηε δξάζε. ην 

Λνπμεκβνύξγν ε βαζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη θαηάιιειεο ζηάζεηο 

θαηζπκπεξηθνξά πξνο ηελ θνηλσλία, ην θπζηθφ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ 

ηερλνινγία θαη ην άηνκν. Ζ νπεδία θαζνξίδεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα πσο 

ππάξρνπλ ηξεηο θεληξηθέο πξννπηηθέο γηα φια ηα ζέκαηα: ε ηζηνξηθή, ε δηεζλήο θαη ε 

πεξηβαιινληηθή.Σέινο, νη εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηεο θσηίαο, πξνβιέπνπλ ην 25% ηνπ δηαζέζηκνπ καζεζηαθνχ ρξφλνπ λα 

δαπαλάηαη γηα πεξηβαιινληηθέο κειέηεο (Stokes et al, 2001).  

 

 

 

1.2.6. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Ζ.Π.Α. 

 

Ζ Π.Δ., απφ ην μεθίλεκά ηεο, ππνζηεξίρζεθε ζεξκά απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θη 

έηζη θαηά ηα ηέιεηνπ 19
νπ

 αηψλα, δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο θηλήζεηο, θπξίσο ζε 

Δπξψπε θαη Ακεξηθή, αλαπηχρζεθαλ κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζχλδεζε 

πεξηβάιινληνο θαη εθπαίδεπζεο (Βντηζίδνπ, 2016). 

Ζ ΠΔ ζηηο Ζ.Π.Α. ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία κνξθψλ, 

θαηεπζχλζεσλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, απφ δηείζδπζε ησλ ηδεψλ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ζην πεξηερφκελν φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, απφ 

εθηεηακέλε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλφηεηεο θαη εηδηθά απφ ηε δξάζε δεκφζησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζηάζε 

ησλ πνιηηψλ ησλ Ζ.Π.Α. πσο αθξηβψο θαη ην επξσπατθφ κνληέιν, έηζη θαη ην 

ζχζηεκα ηεο ΠΔ ησλ Ζ.Π.Α., ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ιχζεο ζε πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζηελή επαθή ησλ πνιηηψλ κε ην πεξηβάιινλ, λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, λα ζρεκαηηζηεί έλα ζχλνιν γλψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ σο έλα 

ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, θαη 

ηέινο λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ επίιπζε 

ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Грищенко, 2015· Fasolya, 2016). Έηζη, ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο ΠΔ ησλ Ζ.Π.Α. είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ. 
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1.3. Αεηθόξνο/Βηώζηκε Αλάπηπμε 

 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ/βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε. Ζ 

αεηθνξηθή αλάπηπμε είλαη ηφζν έλαο ζηφρνο φζν θαη κηα έλλνηα. Χο ζηφρν, απνηειεί 

κηα ηδέα ελφο θφζκνπ φπνπ νη άλζξσπνη πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ 

ηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Χο έλλνηα, απαηηεί ηελ ελλνηνινγηθή 

δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηα φξηα γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ Αεηθφξνο/Βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κηα δχζθνιε έλλνηα πνπ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί· είλαη επίζεο ζπλερψο εμειηζζφκελε έλλνηα, πξάγκα πνπ θαζηζηά 

δηπιά δχζθνιν ηνλ νξηζκφ ηεο (UNESCO, 2006). Αλ θαη ε ηδέα ηεο βησζηκφηεηαο 

πξνέξρεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗60, ε έλλνηα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

έγηλε παγθνζκίσο γλσζηή θαη πξνζδηνξίζηεθε ην 1987. 

Σν κνληέιν πνπ αθνξά ηηο ζπληζηψζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα αιιειεμαξηψκελα ζπζηήκαηα: α) ηα θπζηθά ζπζηήκαηα, β) ηα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα, γ) ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη δ) ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα (ππξνπνχινπ 

et al., 2014· ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2003). Οη ηέζζεξηο απηέο πεξηνρέο είλαη αιιειέλδεηεο, φρη 

μερσξηζηέο (UNESCO, 2006).Γεδνκέλεο ηεο αιιειεμάξηεζεο απηψλ ησλ 

ζπζηαηηθψλ, κηα αιιαγή ζε έλα ζπζηαηηθφ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν γηα ηα 

ππφινηπα. Γη‘ απηφ θαη ε Αεηθφξνο Αλάπηπμε επηζηξαηεχεη πνιιαπιέο, ζχλζεηεο 

νδνχο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο (Κάηδε θαη 

Εαραξίνπ 2013).  

Γηα ηνλ πιεξέζηεξν θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βησζηκφηεηαο, έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν/κνληέιν αεηθνξίαο, ην νπνίν επεμεγεί ηελ έλλνηα 

ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο κέζα απφ ηξείο ππιψλεο απηή ηε 

θνξά. Πην αλαιπηηθά, ν ππιψλαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βησζηκφηεηαο, αλαθέξεηαη ζε 

έλα πξαγκαηηθά βηψζηκν πεξηβάιινλ, έλα νηθνζχζηεκα πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

ηνπο πιεζπζκνχο, ηε βηνπνηθηιφηεηα, θαη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ γηα έλα 

εθηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηηηέο δηαηαξαρέο ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη φπνηε είλαη δπλαηφλ. ρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα, ζα 

ιέγακε πσο είλαη κηα πξάμε εμηζνξξφπεζεο. Ζ Κεξδνθνξία θαη ην θφζηνο κηαο 

απφθαζεο πξέπεη λα εμηζνξξνπνχληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο 
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επηπηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ο ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ηελ Κνηλσληθή 

Βησζηκφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη κηα απφθαζε ή έλα ζρέδην πξνσζεί ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ παξάιεηςε ηεο θνηλσληθήο πιεπξάο ησλ απνθάζεσλ ή 

ελεξγεηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξγή θαηάξξεπζε ησλ ππφινηπσλ ππιψλσλ ηεο 

βησζηκφηεηαο (θαη ηεο θνηλσλίαο επίζεο). 

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο/βησζηκφηεηαο. Ζ βησζηκφηεηα νξίδεηαη σο ν πξννξηζκφο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη έλαο θηλνχκελνο ζηφρνο. Σν πψο νη ηξέρνπζεο 

απνθάζεηο καο επεξεάδνπλ ην κέιινλ φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ, είλαη εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ 

κηιάκε γηα βησζηκφηεηα. Ζ απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα πεξηιακβάλεη ηφζν 

βξαρππξφζεζκν φζν θαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα 

πξφβιεςε ζε βάζνο αηψλσλ. Με θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε ζπλερή θχζε ηεο, ζα 

ιέγακε πσο ε βησζηκφηεηα είλαη ίζσο κηα δηαδηθαζία κε αξρή θαη ρσξίο ηέινο, 

πεξηγξάθνληάο ηελ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξα.  

Ζ βησζηκφηεηα ζεσξείηαη σο έλα παξάδεηγκα γηα λα ζθεθηφκαζηε έλα κέιινλ 

ζην νπνίν νη πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί είλαη 

ηζνξξνπεκέλνη ζηελ επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

McKeown, 2002). Δπηπιένλ, δηάθνξνη ελδηαθεξφκελνη ζπκθσλνχλ φηη πέξα απφ ηνλ 

θνηλψο απνδεθηφ νξηζκφ
10

 ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ 

ππιψλσλ ηεο βησζηκφηεηαο (νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, θνηλσλία), ππάξρνπλ ηξεηο 

αθφκε ηάζεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθήο 

πξνζνρήο (Kilinc,& Aydin, 2013). Μηα πξψηε ηάζε εμεηάδεη πσο ν φξνο «αεηθφξνο 

αλάπηπμε» είλαη ζεκαζηνινγηθά δχζθνινο λα θαηαλνεζεί (Kilinc,& Aydin 2013: 3) 

θαη δηάθνξνη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ λέεο νξνινγίεο πνπ απνζθνπνχλ λα ηνλίζνπλ ηηο 

απφςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (Summers, Corney, & Childs, 2003). Μηα άιιε ηάζε 

είλαη κηα ζηξνθή απφ ηελ αλαδήηεζε ζπλαίλεζεο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο (Kilinc& 

Aydin, 2013· Corney, 2006· Summers, Corney, &Childs, 2004), ελψ ε ηειεπηαία 

ηάζε κηιά γηααξθεηέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ φξν ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο θαηεγνξίεο ή παξακέηξνπο (Kilinc,& Aydin, 

2013· Dawe, Jucker θαη Martin, 2005· Stokas et al., 2016). Οη κειινληηθέο 

                                                                 
10

(WCED, 1987) 
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πξνβιέςεηο είλαη εγγελψο αδχλαηεο θαη ππφθεηληαη ζε πιήζνο απξφβιεπησλ 

παξαγφλησλ. Χζηφζν, κε βάζε ηελ ελεκεξσκέλεο πξνβιέςεηο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

κέηξα ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο γηα έλα βηψζηκν κέιινλ. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα ηε βησζηκφηεηα απαηηεί ηελ έληαμε θαη ηε κάζεζε καδί κε απηφ πνπ 

ζέινπκε λα «ζηεξηρζεί» θαη ην πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ. Απηή ε πξφθιεζε είλαη ε 

θαξδηά ηεο «εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία» ή αιιηψο ηεο «πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο» (Council of Ministers of Education Canada, 2000).  

 

 

 

 

1.3.1. Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν/βηώζηκε αλάπηπμε 

 

Σα έγγξαθα ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δείρλνπλ φηη ε Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξία θαη ην Πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη έλα θπζηθφ θαη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φρη κφλν κηα μερσξηζηή ζεκαηηθή πεξηνρή. 

ην πιαίζην ηεο ΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε βάζε εκπεηξηψλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην 

θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, νιφπιεπξε θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ, θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνινγίαο, 

γλψζεηο θαη θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο, δεμηφηεηεο γηα λα 

κάζνπλ λα εμεξεπλνχλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, δεμηφηεηεο γηα λα είλαη 

αξγφηεξα ηθαλά λα επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηελ θνηλσλία φπνπ ζα 

εληαρζνχλ σο πνιίηεο, ηθαλφηεηα γηα λα ελεξγνχλ ππεχζπλα θαη ηέινο εξεπλεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.  

Σν Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

(Π.Δ.)/Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Δ.Α.Α.) «Πεξηβάιινλ θαη 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (ΦΔΚ 304, Σ.Β./13-3-2003), ζηεξίδεηαη ζε 

γεληθέο αξρέο ηεο Δ.Α.Α. πνπ «παξαπέκπνπλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο» (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2003).  

Χο ζηφρνη απηήο ηεο «πξάζηλεο εθπαίδεπζεο» πνπ πξνηείλνληαη θαη απφ ην Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ, αλαθέξνληαη γλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νη καζεηέο πξέπεη 

λα θαηαλνήζνπλ, λα θαηαθηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηελ ησξηλή αιιά θαη 
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κειινληηθή θαζεκεξηλή ηνπο δσή σο ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο 

αιιά θαη σο ζθεπηφκελνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη θάηνηθνη απηνχ ηνπ πιαλήηε. Πην 

αλαιπηηθά, ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα: α) ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο, β) ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, γ) ηελ αιιειεμάξηεζε / 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ ησλ κνξθψλ δσήο κέζα ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα, δ) ηελ 

αλαγλψξηζε φηη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έρεη 

αληίθηππν ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ε) ην νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα, δειαδή ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία 

θαηαλαιψλεη θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηαλάισζεο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζη) 

ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο, δειαδή ηεο γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ζην πεξηβάιινλ απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2003).  

 

 

1.3.2. Γηαθνξέο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ν φξνο 

«Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» σο ηππηθά επίζεκνο θαη επξέσο δηαδεδνκέλνο.  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ΠΔ ζε ΔΑΑ, νθείιεηαη ζε κεγάιν κέξνο ζηηο 

απαηηήζεσλ ησλ πεξίπινθσλ θαη θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, γηα κηα πην 

ζπζηεκαηηθή θαη νιηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ. Έηζη ε ΠΔ, κηα 

εθπαίδεπζε «απφ, κέζα θαη γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο» ζηελ πνξεία εμέιημήο ηεο 

ελζσκάησζε ζηα πξνγξάκκαηά ηεο ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο (Φέξκειε θ.ά., ρ.ρ.· 

Σακβάθα, 2010).  

Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπκε ζε επηρεηξήκαηα, ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ ην 

γεγνλφο φηη ε ΠΔ πνπ πξνεγείηαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Αεηθνξίαο θαη ε ΔΑΑ, είλαη 

δχν ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Οη βαζηθέο δηαθνξέο 

εληνπίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο ΠΔ ζε ζρέζε κε 

φζα δηέπνπλ ηελ ΔΑΑ. Παξφιν πνπ απφ ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε, βαζηθφ δεηνχκελν 

ηεο ΠΔ, ήηαλ ε δξάζε θαη ε ζπκκεηνρή, εληνχηνηο απηή παξέκεηλε ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηβάιινλ.  
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Ζ ΠΔ δίλεη έκθαζε ζηε κειέηε ηεο θχζεο, ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζεσξείηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε 

ηελ ΠΔ, νη άλζξσπνη απνηεινχλ ηηο αηηίεο, αιιά θαη ηα ζχκαηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ ΠΔ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε πξνζθφιιεζε θπξίσο κε ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο θαη ηελ νηθνινγία, ελψ επηθεληξψλεηαη ζηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία. 

Δπηπιένλ, θάλεη αλαθνξά ζην ηξίπηπρν πεξηβάιινλ-θνηλσλία-νηθνλνκία ρσξίο λα 

απνθέξεη θακηά ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Σέινο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο λαηνπξαιηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη επηδηψμεηο ηεο (Σακβάθα, 2010).  

Ζ ΔΑΑ απφ ηελ άιιε, εκπνηίδεη ηα ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο 

έλλνηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δεκνθξαηίαο. Θεσξεί 

πσο ηα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα έρνπλ θνηλέο αηηίεο 

θαη ιχζεηο. Έρεη πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηερφκελν θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ελεξγνχ πνιίηε. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνζβιέπεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζην 

κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

θνηλσλία θαη φρη ζηε θχζε (Εαραξίνπ, 2008· Σακβάθα, 2010). Κάπσο έηζη, ε ΔΑΑ, 

έξρεηαη λα θαηαξγήζεη ηνλ εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ηε 

κεηεμειίμεη απφ κηα εθπαίδεπζε κεηαβηβαζηηθνχ ραξαθηήξα -φπνπ νη καζεηέο 

θαινχληαη λα πεηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζρνιεία 

θαη άιια θέληξα απνθάζεσλ- ζε κηα κεηαζρεκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα εθπαίδεπζε, 

θαηά ηελ νπνία «ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζα είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ε κάζεζε» (Εαραξίνπ, & Καηζίθεο, 2005· 

Σακβάθα, 2010).  

Αθφκα, ε Δζληθή Αλαζθφπεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Απζηξαιηαλήο Κπβέξλεζεο θαη νη πλεηζθνξέο Βησζηκφηεηαο ζηελ Απζηξαιία 

(Tilbury, Coleman & Garlick, 2005), ζε ζπλεξγαζία κε ην Απζηξαιηαλφ Ηλζηηηνχην 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Macquarie θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ARIES), 

δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΔΑΑ παξέρεη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ηξέρνπζα πξαθηηθή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Απηή ε λέα πξνζέγγηζε 

επηρεηξεί λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε δηα κέζνπ θαη ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ θαη λα επηθεληξσζεί ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ καζεηψλ αληαλαθιψληαο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνπλ ζήκεξα θαη εξγάδνληαη γηα λα πξνρσξήζνπλ πέξα  απφ ηελ 

αηνκηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ή κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο (Tilbury, Coleman & 

Garlick, 2005:1). Σα βαζηθά επξήκαηα ηεο Δζληθήο Αλαζθφπεζεο (Tilbury,& Cooke, 

2005) πεξηγξάθνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πεξηβαιινληηζκνχ θαη ηεο αεηθνξίαο ζηελ 
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απζηξαιηαλή εθπαίδεπζε: Έρεη πξνηαζεί φηη ν πεξηβαιινληηζκφο ήηαλ απφ ην 

παξειζφλ κηα θίλεζε ελάληηα ζε νξηζκέλα πξάγκαηα -γηα παξάδεηγκα, ζην λα 

ζηακαηήζεη ε ξχπαλζε θαη άιιεο επηβιαβείο δξαζηεξηφηεηεο- ελψ ε πξνζέγγηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα επηθέξεη αιιαγέο, αληί λα απαιείςεη ηα ζπκπηψκαηα 

βαζηθψλ πξνβιεκάησλ (Jensen, 2014). 

εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ΠΔ θαη ηεο ΔΑΑ, εληνπίδνληαη κέζα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ λένπ ηχπνπ παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο, αξθεί 

λα αλαινγηζηνχκε ηα εμήο: Πξψηνλ, εάλ ε ΠΔ ζπγθιίλεη πξνο φθεινο ηεο ΔΑΑ θαη 

θαζνδεγείηαη απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο, δειαδή ηε ζσηεξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πιαλήηε (βηφζθαηξα), ηφηε πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε κειινληηθή θνπιηνχξα ηεο ΔΑΑ. 

Γεχηεξνλ, ε ΠΔ ζην κνληέιν ηεο κε βηψζηκεο αλάπηπμεο θαίλεηαη σο μέλε, 

παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα εηθνληθφ «εκθχηεπκα απφ ην κέιινλ». Σξίηνλ, ε ΠΔ ζην 

κνληέιν ηεο κε βηψζηκεο αλάπηπμεο, απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Φπζηθά, δελ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε σο απνηπρεκέλν 

θάζε ηχπν ΠΔ. ήκεξα ε ΠΔ δελ κπνξεί λα είλαη ζε ηέηνην βαζκφ ε αλακελφκελε 

εθπαίδεπζε θαη ε επαξθέζηεξα ζπλεπήο κε ηε ζεκαζία ηεο επίιπζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη ηεο κεηάβαζεο ζηελ ΔΑΑ. Σέηαξηνλ, ε ΠΔ, φπσο 

πξάγκαηη, θαη φιεο νη πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κεηά 

ηε δηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο γηα ην πεξηβάιινλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηεο θπξίσο ζηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Ζ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα, γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ή πφιε, είλαη ζεκαληηθή, αιιά απηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε ιχζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζην 

κνληέιν ηεο κε βηψζηκεο αλάπηπμεο (Ursul, 2018). 

ιεο νη πξναλαθεξζείζεο δηαθνξέο θαη ειιείςεηο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε, αθνχ ε ΠΔ νθείιεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ΔΑΑ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ην έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα έρνπκε θαηεπζχλεη ηνλ θνξέα ηεο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ΠΔ πξνο ηε κεηάβαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο ζηελ ΔΑΑ, ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ίδξπζε -ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα- κηαο πην αζθαινχο θαη εμαηξεηηθά επθπνχο θνηλσλίαο (Ursul, 2018). 
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1.3.3. Πξνθιήζεηο θαη εκπόδηα ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε 

 

Ζ έιιεηςε πξνφδνπ ζηελ Αεηθφξν αλάπηπμε πξνέξρεηαη απφ πνιιέο πεγέο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε έιιεηςε νξάκαηνο ή επαηζζεηνπνίεζεο παξεκπφδηδε ηελ 

πξφνδν. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε αλαζηνιή ηεο πξνφδνπ έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε 

πνιηηηθήο ή ρξεκαηνδφηεζεο. χκθσλα κε ηνλ Charles Hopkins (1995), ν νπνίνο έρεη 

κηιήζεη κε αλζξψπνπο ζε πνιιά επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε (δειαδή κε 

ππνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο), 

δψδεθα ζεκαληηθά ζέκαηα παξεκπνδίδνπλ θαη αλαζηέιινπλ ηελ πξφνδν ηεο ΔΑΑ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Με ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ θξίζηκσλ εκπνδίσλ ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα επηηεπρζεί ε 

βησζηκφηεηα.  

Πξψην δήηεκα πνπ παξαθσιχεη ηελ επηθξάηεζε ηεο ΔΑΑ ζην ζεκεξηλφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνηειεί ε έιιεηςε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο: Ζ ΔΑΑ είλαη 

απαξαίηεηε. Σν αξρηθφ βήκα γηα ηελ έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο ΔΑΑ είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ. Ο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

βησζηκφηεηαο είλαη νπζηψδεο.  

Σν δεχηεξν δήηεκα εζηηάδεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ηε δφκεζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

κηαο αεηθνξηθήο ζηξαηεγηθήο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Γεκνηηθνχ. Κάζε ρψξα 

θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ΔΑΑ. Κάζε 

ρψξα πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε κηα κέζνδν εθαξκνγήο - είηε λα δεκηνπξγήζεη 

έλα άιιν «επηπξφζζεην» ζέκα, (π.ρ. Βηψζηκε Αλάπηπμε, Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε ή Πιεζπζκηαθή Δθπαίδεπζε) ή λα αλαπξνζαλαηνιίζεη νιφθιεξα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξαθηηθέο ψζηε απηά λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ΑΑ.  

Σν ηξίην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη, αθνξά ηε ζχλδεζε κε πθηζηάκελα ζέκαηα, 

φπσο ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παγθφζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη ήδε 

ζπδεηεζεί κε θξηηηθφ πλεχκα ππφ ην θσο ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηεο 

θνηλσλίαο.  

Έλα ηέηαξην δήηεκα, αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο έλλνηαο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ ΑΑ είλαη κηα πνιχπινθε θαη εμειηζζφκελε έλλνηα. 
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Πνιινί κειεηεηέο θαη επαγγεικαηίεο έρνπλ επελδχζεη ρξφληα πξνζπαζψληαο λα ηελ 

νξίζνπλ θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν επίηεπμήο ηεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Σν πέκπην δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί, είλαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ΔΑΑ 

κε ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ έιιεηςε ζαθήλεηαο φζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο είλαη ίζσο ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε γηα βηψζηκε 

αλάπηπμε παξακέλεη έλα αίληγκα γηα πνιιέο θπβεξλήζεηο θαη ζρνιεία.  

Σν έθην εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα έγθεηηαη ζηελ ζχδεπμε παξαδνζηαθψλ αξρψλ 

ζην δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην ηεο ΔΑΑ. Ζ ΔΑΑ απφ ηε θχζε ηεο είλαη νιηζηηθή θαη 

δηεπηζηεκνληθή θαη νη έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία ηεο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο 

θιάδνπο. Χο απνηέιεζκα, είλαη δπζρεξήο ε δηδαζθαιία ηεο ΔΑΑ ζε παξαδνζηαθά 

ζρνιηθά πεξηβάιινληα, φπνπ ηα καζήκαηα δηαλέκνληαη θαη δηδάζθνληαη κέζα ζε 

πεηζαξρηθφ πιαίζην.  

Σν έβδνκν δήηεκα αθνξά ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο επζχλεο. Ζ ιατθή ζθέςε 

πξνσζεί ην κχζν φηη κηα θαιά ελεκεξσκέλε θνηλσλία είλαη απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Σν φγδνν δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ην «ρηίζηκν» ηεο αλζξψπηλεο 

ηθαλφηεηαο. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο ηάζεο απαηηεί ππεχζπλε 

εγεζία θαη εκπεηξνγλσκνζχλε, ηφζν ζηηο ζπζηεκηθέο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο φζν θαη 

ζηελ ΑΑ. Πξέπεη λα αλαπηχμνπκε ξεαιηζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε γξήγνξε 

δεκηνπξγία ηθαλήο εγεζίαο.  

Έλα έλαην δήηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ θαη πιηθψλ 

πφξσλ. Ίζσο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΑΑ, ζα γίλεη 

κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο.  

Σν δέθαην δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο. Γηα λα επηηχρεη ε 

ΔΑΑ, πξέπεη λα έρεη κηα ψζεζε απφ ηελ εζληθή θπβέξλεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθήο. Ζ παξάιεηςε κηαο ηέηνηαο ψζεζεο απνδείρζεθε λα είλαη ε 

πηψζε ηεο παγθφζκηαο πξνζπάζεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα ηελ εηζξνή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο.  

Σν ελδέθαην δήηεκα αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο δεκηνπξγηθνχ θαη θαηλνηφκνπ 

θιίκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπκε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

ΔΑΑ, πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπκε έλα θιίκα αζθάιεηαο.  
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Σν δσδέθαην θαη ηειεπηαίν δήηεκα, πνπ αλαραηηίδεη ηελ πνξεία ηεο ΔΑΑ, είλαη 

ε κε πξνψζεζε ηεο βησζηκφηεηαο ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ. Ίζσο ην πην δχζθνιν 

εκπφδην πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΑ, είλαη ην γεγνλφο 

φηη παξφιν πνπ πνιιέο ρψξεο ζπκθψλεζαλ φηη ε δηδαζθαιία ηεο ΔΑΑ είλαη 

ζεκαληηθή, ηα ζέκαηα ηεο βησζηκφηεηαο δελ επηθξαηνχλ ζε ιατθνχο πνιηηηζκνχο ή 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο (UNESCO, 2006). 

Πνηθίια φκσο εκπφδηα αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηεο ΔΑΑ. Ζ ΔΑΑ απνηειείέλα ακθηιεγφκελν εθπαηδεπηηθφ ζέκα, θαζψο ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο δηαηππψλνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο εμεγήζεηο θαη ιχζεηο κε βάζε 

αληηθξνπφκελεο αμίεο» (Oulton et al., 2004:490· Borg et al., 2012). Έηζη, πνιινί 

δάζθαινη αηζζάλνληαη αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη θαη πεξηνξηζκέλνη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα δηδάζθνπλ ακθηιεγφκελα ζέκαηα (Corney 2006· Oulton et al., 

2004· Summers, Childs, & Corney, 2005) ιφγσ έιιεηςε γλψζεσλ, έιιεηςεο 

αληίιεςεο ησλ ζηφρσλ,πεξηερνκέλνπ θαη κεζφδνπ ηνπ ζέκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

ηεο αθαδεκατθήο πεηζαξρίαο, άιινηε ιφγσησλ ίδησλ ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο θαη 

άιιεο θνξέο ιφγσ ηνπ επηθξνηνχληνο ζρνιηθνχ θιίκαηνο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο έιιεηςεο ζηήξημεο απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

ζρνιείνπ (Strandling, Noctor, & Baines, 1984· Winter, & Firth, 2007· Borg et al., 

2012). 

 

 

1.4. Γλώζεηο θαη ζηάζεηο 

 

Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ζθέςεο (θξηηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο) είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

Πεξηβαιινληηθφ Δγγξακκαηηζκφ. Δίλαη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

δηαπλένπλ ηνλ πνιίηε ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, πνπ καδί κε ην 

αίζζεκα αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο, ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα ιάβεη ππεχζπλα 

απνθάζεηο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ είηε ηελ θνηλφηεηά ηνπ, είηε ηνλ πιαλήηε 

νιφθιεξν. Ζ επηηπρία ηνπ ζηελ αλάιεςε δξάζεο έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη 



 
  36 

απηή ηνπ ε δξάζε, είηε αηνκηθή είηε ζπιινγηθή, κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν 

(Κνξθηάηεο, Παξαζθεπά- Υαηδερακπή, & Υαηδεράκπεο, 2008). 

Αθνινπζνχλ ζε ζχλνςε νη ζεσξίεο πεξί θνηλσληθήο κάζεζεο θαη αληίιεςεο, ην 

ηξηκεξέο κνληέιν εθκάζεζεο ηεο ΠΔ, ν πξνζδηνξηζκφοηεο έλλνηαο «γλψζε» θαη ε 

νξηνζέηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. Όζηεξα, νξηνζεηείηαη ε 

έλλνηα ηεο ζηάζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη 

πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη παξνπζηάδεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζηάζεσλ. 

Ζ ελφηεηα απηή θιείλεη κε κηα πεξηγξαθή ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ γλψζεσλ, ζηάζεσλ 

θαη ηελ απνζαθήληζε ηεο ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο (Γθαλάηζηνο, 

2008). 

 

 

1.4.1. Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο «γλώζε» 

 

Ζ γλψζε ζην ρψξν ηεο ΠΔ «δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο γλψζεο 

πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά ζεσξείηαη κνριφο δηακφξθσζεο ηεο 

αληίιεςεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ» (Σδαµπεξή, 2010:42).  

Ο γλσζηφο ςπρνιφγνο Vygotsky (1978) ππνζηήξημε ηελ «εζσηεξηθνπνίεζε» 

ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην παηδί, θάηη πνπ πεξηέγξαςε σο «outside - in» ελψ 

ζπκπέξαλε πσο ε γλψζε δελ είλαη ηππηθή (formal) ή δνκηθή (structural). Ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν ηεο «επηθείκελεο αλάπηπμεο»(proximal development) 

ηνλ νπνίν εξκελεχεη σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηεπξπκέλε γλψζε γίλεηαη 

ελζπλείδεηε εκπεηξία κέζα απφ δηαιεθηηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

Γηέθξηλε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά έλα παηδί ζε α) ζρνιηθέο γλψζεηο πνπ απνθηά θαηά 

ηελ εθπαίδεπζε θαη β) θαζεκεξηλέο γλψζεηο πνπ απνθηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

Παξφκνηα, ν Bruner (1990) δηαρψξηζε ηε γλψζε ζε «ζρνιηθή» (school knowledge) 

θαη ζε «εκπεηξηθή» (imitating of adults in their daily activities) ή «κε ζρνιηθή» θαη 

ζπζρέηηζε ηε γλψζε κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο (Γθαλάηζηνο, 2008· Gifford, 

&Sussman, 2012). 
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1.4.2. Σα ηξία επίπεδα Πεξηβαιινληηθνύ Δγγξακκαηηζκνύ 

 

Ζ ΠΔ πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην κε ηξία βαζηθά επίπεδα εθκάζεζεο. Σν πξψην 

επίπεδν είλαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ ππνλνεί θαη ηελ πξαγκαηηθή 

θαηαλφεζε βαζχηεξσλ αηηηψλ θαη επηπηψζεσλ. Απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαηαδεηθλχεηαη 

φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε έρεη πεξηνξηζκέλε κφληκε επίδξαζε ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ρακειή επίδξαζε ζε «θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ» 

ζπκπεξηθνξά. Σν δεχηεξν, νπζηαζηηθφηεξν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο γλψζεο 

πεξηιακβάλεη έλαλ πεξηνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη απηφ ζπκβάιιεη 

ζε θηινπεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ηξίην θαη ηειηθφ επίπεδν είλαη ε 

πεξηβαιινληηθή παηδεία θαη είλαη επδηάθξηηε απφ ηελ απιή ζπλεηδεηνπνίεζε ε άκεζε 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηνπ βάζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ (ζθέςε θαη πξάμε) πνπ κεηαδίδνληαη. πκπεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε 

ζεκαηηθψλ αξρψλ, ηηο δεμηφηεηεο εμεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Με άιια ιφγηα ην ζηάδην απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ εκπξάγκαηε εκπεηξία ζε έλα ζέκα είηε ζε έλα εξγαζηήξην είηε ζηε 

θχζε (Παξαζθεπφπνπινο, 2010). 

Αξθεηνί εξεπλεηέο κέρξη ζήκεξα, νξίδνπλ ηνπο ππιψλεο πνπ ζηεξίδνπλ ην 

νηθνδφκεκα ηεο ΠΔ κέζα απφ ηξία επίπεδα ζχλδεζεο πεξηβάιινληνο θαη 

εθπαίδεπζεο. Ο Lucas (1972), κέζσ ηεο κειέηεο ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ ΠΔ, ππνζηεξίδεη πσο απηή ζπλίζηαηαη απφ (Οηθνλφκνπ, 2007): 

        Α) ηελ Δθπαίδεπζε γηα (about) ην πεξηβάιινλ,  

         Β) ηελ Δθπαίδεπζε κέζα (in) ζην πεξηβάιινλ (Borden, 1985· Οηθνλφκνπ, 2007), 

        Γ) ηελ Δθπαίδεπζε γηα ράξε (for) ηνπ πεξηβάιινληνο, (Marsden, 1997). 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο φπσο νη Frick, Kaiser θαη Wilson (2004) θαη νη 

Braun θαη Dierkes (2017), ε πεξηβαιινληηθή γλψζε ελζσκαηψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ππνηχπνπο: α) ηε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, β) ηε γλψζε ζρεηηθή κε ηε 

δξάζε θαη γ) ηε γλψζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έλα άηνκν 

ηθαλφ λα ελεξγεί θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, πξέπεη λα θαηαλνήζεη πξσηίζησο ηα 

βαζηθά δηαξζξσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο νηθνζπζηήκαηνο (γλψζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο). Δπηπιένλ, ε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ιχζεηο ησλ πνηθίισλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ (γλψζε ζρεηηθή κε ηε δξάζε) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

νθέινπο απφ βηψζηκεο δξάζεηο (γλψζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο) ζεσξνχληαη θξίζηκεο 
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γηα λα επηιέμεη έλα άηνκν κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα ην κεηαηξέςνπλ ζε 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν πνιίηε. Δλψ ην κνληέιν γξακκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλνπλ απηφκαηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηειηθά νδεγνχλ ζε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά, 

εληνχηνηο είλαη επξέσο απνδεδεηγκέλνφηη ε απφθηεζε γλψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζίζηαηαη αλεπαξθήο γηα ηελ αιιαγή κεκνλσκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

γλψζε ηεο νηθνινγίαο θαη µφλν δελ νδεγεί ζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε 

ζπκπεξηθνξά (Kollmuss,& Agyeman, 2002· Lévy-Leboyer et al., 1996· Schultz, 

2002· Stern, 2000· Braun,& Dierkes, 2017). Χζηφζν, ε ιεηηνπξγηθή γλψζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δξάζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ράξε ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ε νηθνινγηθή γλψζε αλ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ πξνυπάξρεη, βειηηψλεηαη αηζζεηά γηα ηνπο καζεηέο 

Γεκνηηθνχ (Νείια, & Κψηζεο, 2007). Αο κελ παξαβιεθζεί ηέινο πσο ε θνηλσληθή 

γλψζε είλαη κηα ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο γλψζεο, ε νπνία κεξηθέο θνξέο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

ραξαθηήξα ηεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί θαη ηε ζπγθξηζεί κε άιινπο 

κνλνδηάζηαηνπο ηχπνπο γλψζεο (Braun,& Dierkes, 2017). 

 

 

 

1.4.3. Ζ πεξηβαιινληηθή γλώζε ησλ καζεηώλ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, αξθεηνί εξεπλεηέο, ζθνπεχνληαο λα 

εκπινπηίζνπλ ηελ γλψζε καο γηα ηε κάζεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, επηρείξεζαλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ γηα βηνινγηθέο έλλνηεο κε 

ζηφρν ηελ αλαδφκεζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 

κάζεζεο (Shepardson, 2002· Κνξθηάηεο, Παξαζθεπά- Υαηδερακπή, & Υαηδεράκπεο, 

2008). ζν αθνξά ηελ Διιάδα, πξφζθαηε έξεπλα 332 καζεηψλ απφ 21 ηκήκαηα ηεο 

Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, απνθάιπςε πνιχ ράιηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ (Dimopoulos,& Pantis, 2003).  
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Έξεπλα ζε καζεηέο νθηψ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ (Κφλζνιαο θαη Μαλδάλνο, 

2006) έδεημε πσο ζε νξηζκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (νηθνζχζηεκα, νλνκαηνινγία 

κνξθψλ ελέξγεηαο) νη καζεηέο μεθηλνχζαλ απφ κεδεληθή ζρεδφλ γλσζηηθή βάζε θαη 

παξνπζίαδαλ κηα ειιεηκκαηηθφηεηα ζηελ αηηηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαηλνκέλσλ, αιιά βειηίσζαλ θαηά πνιχ ην επίπεδν γλψζεψλ ηνπο (έσο θαη 71%) 

κεηά ην πέξαο ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

πσο θάλεθε απφ έξεπλα ηνπ Υαηδάθε (2012), ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο επηηπγράλνληαο ην πέξαζκα απφ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε πην 

γεληθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ (Γεκαθνπνχινπ, 2018). 

Μηα άιιε έξεπλα απνθάιπςε πσο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα, παξφιν πνπ θαηείραλ έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, εληνχηνηο δελ είραλ απνζαθελίζεη βαζηθέο 

έλλνηεο (π.ρ. βηνπνηθηιφηεηα, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αεηθνξία). Οη γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ήηαλ ζηελ νπζία απνζπαζκαηηθέο (Κφλζνιαο,& Μαλδάλνο, 2006). 

 

 

 

1.4.4. Οξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο «ζηάζε» 

 

Μηα ζηάζε είλαη κηα ιαλζάλνπζα θαηαζθεπή πνπ ζπλδέεηαη δηαλνεηηθά κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ή αθεξεκέλν αληηθείκελν - έλα άηνκν, έλαλ ηφπν, κηα νληφηεηα ή κηα 

ηδέα. Οη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, νξίδνληαη σο νη αλεζπρίεο γηα ην πεξηβάιινλ ή γηα 

ηε θξνληίδα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη ζπλήζσο απαληψληαη σο 

θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο (pro-environmental attitudes) (Gifford,& 

Sussman, 2012). Παξαδνζηαθά, νη ζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηξία ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία: γλσζηηθά (ζθέςεηο γηα ην αληηθείκελν, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

αμηνιφγεζε), ζπλαηζζεκαηηθά (ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν), θαη 

πξαθηηθά (ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν) 

(Breckler, 1984· Gifford,& Sussman, 2012). 

Οη ζηάζεηο κπνξνχλ λα ζπγρένληαη κε άιιεο δνκέο, φπσο αμίεο, πεπνηζήζεηο, 

απφςεηο, πξνζσπηθέο λφξκεο ή δηαζέζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Αλ θαη φιεο απηέο νη 
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έλλνηεο ζρεηίδνληαη ζηα ηξία ζπζηαηηθά ζηάζεο ζε θάπνην βαζκφ, δηαθέξνπλ σζηφζν 

ζε ιεπηά αιιά ζεκαληηθά ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, νη πεπνηζήζεηο ηείλνπλ ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα, νη αμίεο είλαη επξχηεξεο απφ ηηο λννηξνπίεο θαη ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη νη απφςεηο ηείλνπλ θη απηέο πξνο ην γλσζηηθφ 

θνκκάηη (Shrigley, Koballa, & Simpson, 1988: 659·Gifford,& Sussman, 2012). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζηάζεηο γηαηί, φπσο θαη νη 

αμίεο, δελ επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, δελ είλαη θαη 'αλάγθελ 

εθηηκεηηθέο, θαη δελ είλαη εχθνια κεηαβιεηέο (Ajzen, 2005· Gifford,& Sussman, 

2012). Σέινο, νη πξνζσπηθέο λφξκεο ή πξφηππα, έλα ζηνηρείν πνπ αξρηθά πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Schwartz (1977), ζε αληίζεζε κε ηηο ζηάζεηο, είλαη εζσηεξηθνπνηεκέλα 

θνηλσληθά πξφηππα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά κέζσ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (Bamberg, Hunecke, & Blöbaum, 2007· Gifford,& 

Sussman, 2012). 

H ζηάζε είλαη κηα ηάζε ζπκπεξηθνξάο ζηεξηδφκελε ζε ζπλαηζζεκαηηθέο 

πξνηηκήζεηο κε ή ρσξίο ππνζηεξηθηηθέο γλψζεηο (Taylor, Peplau, & Sears, 1994: 183· 

Γεκαθνπνχινπ, 2018). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε επηδξά ζεηηθά ζηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο, επεξεάδνληαο ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ (Εαθεηξνχδε, Καθαξηλνχ & Κνπζνχξεο, 2015· Γθαλάηζηνο, 2008). 

Οη Olson θαη Zanna (1993:131) αλαθέξνπλ φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο έλλνηαο 

«ζηάζε» έγθεηηαη ζην φηη απηή δχλαηαη λα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ηεο 

αλαινγεί. ζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο απνδεδεηγκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ζηαζεξέο ζηάζεηο απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε κηαο αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξάο ρσξίο φκσο θαη‘ αλάγθελ λα νδεγνχλ ζε 

απηήλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2010). Σν άηνκν πνιιέο θνξέο δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ ζηάζεηο, ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ παξακέηξσλ 

(πεξηξξένπζεο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσλίαο). Κη αο κελ 

μερλάκε ηελ πηζαλφηεηα λα εθθέξνληαη επθνιφηεξα νη ζηάζεηο αθνχ εθδειψλνληαη 

ιεθηηθά, απ‘ φηη νη αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί 

φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά κε ηελ θαηάιιειε 

ρξήζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ κεηξεζεί θη νη δχν 

ζην ίδην επίπεδν ζαθήλεηαο κε πιήξε αληηζηνηρία φζνλ αθνξά ζηελ πξάμε, ζην 

ρξφλν, ζην ζηφρν θαη ζην πιαίζην (Γθαλάηζηνο, 2008). 
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ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ επηδξνχλ έληνλα ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζηεξεφηππα θαη νη θνηλσληθνί θνξείο (π.ρ. ζρνιείν, νηθνγέλεηα, κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο). Οη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζπγθιίλνπλ ζην φηη νη ζηάζεηο είλαη πξντφλ 

κάζεζεο, μεθηλψληαο ηε δηακφξθσζή ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαη εδξαηψλνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ ην ζρνιείν 

(Πεξδηθάξε, 2007). 

Οη ζηάζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν γλψζεο θαη δξάζεο. 

Γηακνξθσκέλεο θαη άθακπηεο ζηάζεηο πξνυπνζέηνπλ κηα αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά, 

ρσξίο φκσο θαηά αλάγθε λα νδεγνχλ ζε απηή (Oskamp et al., 1991· 

Παξαζθεπφπνπινο, 2010). Τπάξρνπλ πνηθίιεο αηηίεο αζπκθσλίαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ αηφκσλ. Αθελφο ε αζζελήο ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιά άιια είδε ζηάζεσλ 

πνπ αζθνχλ ηζρπξή επηξξνή ζηηο πεξηβαιινληηθέο καο ζπκπεξηθνξέο. Αθεηέξνπ 

ππάξρνπλ ηζρπξνί πεξηζηαζηαθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

καο ζπκπεξηθνξέο. Σέινο, νη πεξηβαιινληηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο είλαη ζπρλά 

θαη νη ίδηεο αζαθείο (Παξαζθεπφπνπινο, 2010). 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, βιέπνπκε πσο ε ζηάζε παξφηη κηα 

πνιπζχλζεηε έλλνηα, είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο 

ιεηηνπξγψληαο σο εθθξάζεηο ησλ αμηψλ ηνπ αλζξψπνπ (Γθαλάηζηνο, 2008).  

 

 

 

1.4.5. Γνκηθά ζηνηρεία πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ: Μέηξα θαηαγξαθήο 

θαη αμηνιόγεζεο 

 

Σνπιάρηζηνλ δεθαπέληε κέηξα πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70 (Gifford, 2007· Gifford,& Sussman, 2012). Παξφηη απηή ε 

πνηθηιία κπνξεί λα επηθέξεη ζχγρπζε θαη δπζθνιία θαηά ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

δηαθφξσλ κειεηψλ, εληνχηνηο είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ θιίκαθεο, 

θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, δηφηη νη ζηάζεηο κπνξνχλ 

έηζη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ θαη λα πιαηζηνζεηεζνχλ.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηνπνζεηείηαη ε πξψηκε αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ απφ ηνπο Maloney θαη Ward (1973) θαη αθνινπζνχλ 
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κέηξα θη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ φπσο ε θιίκαθα ησλ Weigel, θαη Weigel (1978) ή 

ην κέηξν «New Environmental Paradigm» ησλ Dunlap θαη Van Liere (1978) 

(Gifford,& Sussman, 2012). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλαπηχρζεθαλ δχν γεξκαληθέο θιίκαθεο γηα 

ηε κέηξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ απφ ηνπο Schahn θαη Holzer (1990) θαη 

ηνλ Sohr (1994), ελψ ζηα κέζα ηνπ ‘90 νη Banerjee θαη McKeage (1994) αλέπηπμαλ 

ηελ «θιίκαθα ηνπ Πεξηβαιινληηζκνχ» πνπ πεξηειάκβαλε κηα ππν-θιίκαθα πνπ 

κεηξνχζε νπζηαζηηθά ηνλ πεξηβαιινληηζκφ (ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ), ηνλ εμσηεξηθφ πεξηβαιινληηζκφ (ζηάζεηο ζρεηηθά 

κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα εθηφο ηνπ εαπηνχ, ζρεηηθψλ κε ηε λνκνζεζία), θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ πεξηβαιινληηζκφ (ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηε θχζε 

θαη πξνζσπηθά ζπλαθή ζέκαηα) (Gifford,& Sussman, 2012). 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δεκηνπξγήζεθαλ άιιεο ηξεηο θιίκαθεο γηα λα 

εμεηαζηνχλ νη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηή ηε θνξά 

πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ (Gifford,& Sussman, 2012). Κάπνηνη 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην κνληέιν ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ (γλσζηηθνί, 

ζπλαηζζεκαηηθνί θαη αμηνινγηθνί πεξηβαιινληηθνί πξνζαλαηνιηζκνί) γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε βάζε θαη ηε δνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ (Yin, 1999· 

Milfont,& Duckitt, 2010). Παξφιν πνπ απηφ ην ηξηκεξέο κνληέιν παξακέλεη ε 

παξαδνζηαθή άπνςε ηεο δνκήο ησλ ζηάζεσλ, λέεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ 

αλαδπζεί θαη πξνηηκνχλ λα ζεσξνχλ ηηο ζηάζεηο σο αμηνινγηθέο ηάζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα ζπλαρζνχλ θαη λα επεξεάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επηξξνέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

Μηα δηαθνξεηηθή δνκή θαηαγξαθήο πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ πξνηάζεθε ην 

2004 απφ ηνπο Milfont θαη Duckitt, νη νπνίνη ζπλδχαζαλ νθηψ κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη κεηά ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ, εληφπηζαλ 10 ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ ζε δχν γεληθνχο παξάγνληεο: ζηελ νξζνινγηθή δηαηήξεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο) θαη ζηελ 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ 

θαη ηεο ηδέαο φηη ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηελ αλζξψπηλε δηαβίσζε) 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Milfont,& Duckitt, 2004). 

Λίγα ρξφληα κεηά, ην κνληέιν εμειίρζεθε πεξαηηέξσ (Milfont,& Duckitt, 2010). 

Ζ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο δνκήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, αλαπηχρζεθε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ηεξαξρηθή θχζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
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ζηάζεσλ. Απηή ε λεφηεξε δνκή, επηθεληξψλεηαη ζε πξφζζεηα κέηξα πεξηβαιινληηθψλ 

ζηάζεσλ θαη δηαρσξίδεη ηελ νξζνινγηθή δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε 12 ππν-παξάγνληεο. Σν εμειηγκέλν κνληέιν θαηαγξαθήο 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ησλ Milfont θαη Duckitt (2010), αμηνινγεί επξείεο 

εθηηκήζεηο ησλ αληηιήςεσλ ή ησλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ 

(Milfont,& Duckitt, 2010). Αλ θαη είλαη καθξνζθειήο, ν θαηάινγνο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλείλαη πεξηεθηηθφο θαη θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξφ ζεσξεηηθφ 

θαη εκπεηξηθφ ππφβαζξν (Gifford,& Sussman, 2012). 

Να ζεκεησζεί πσο θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπλαίλεζε ζηε βηβιηνγξαθία φηη ε 

πεξηβαιινληηθή ζηάζε δελ απνηειεί κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα αιιά φηη είλαη έλα 

πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα (Maloney,& Ward, 1973· Maloney,Ward, & Braucht, 

1975· Schultz, 2001· Stern,& Dietz, 1994· Tognacci et al., 1972) πνπ κπνξεί λα 

νξγαλσζεί κε έλαλ ηεξαξρηθφ ηξφπν, κε δχν πςειφηεξεο ηάμεηο/δηαζηάζεηο (δειαδή 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε). Ζ δνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηάζεσλ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε νξηδφληηα θαη θάζεηε. Με ςπρνκεηξηθνχο φξνπο, ε 

νξηδφληηα δνκή αλαθέξεηαη ζηνπο πξσηνγελείο παξάγνληεο ή ζπληειεζηέο πξψηεο 

ηάμεο, ελψ ε θάζεηε δνκή αλαθέξεηαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο. Δπνκέλσο, ε 

νξηδφληηα δνκή αλαθέξεηαη ζηελ πνιπδηαζηαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ 

(Milfont,& Duckitt, 2010). 

Ζ θιίκαθα ησλ Milfont θαη Duckitt (2010), ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηελ θάζεηε 

φζν θαη ηελ νξηδφληηα δνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, κεηξψληαο δψδεθα 

ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ή πξσηνγελείο παξάγνληεο, πνπ νξίδνπλ κηα δηζδηάζηαηε 

πςειφηεξεο ηάμεο δνκή πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, ήηνη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε. Οη δψδεθα ζπληζηψζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο, 

ζρεηίδνληαη ζαθψο κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη θαίλεηαη φηη θαιχπηνπλ επαξθψο 

ηνπο πξσηνγελείο παξάγνληεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο θαη φηη ζπιιακβάλνπλ 

θαιά ηελ νξηδφληηα δνκή ηεο (Milfont,& Duckitt, 2010).ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθά ην δνκηθφ κνληέιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

12 επηκέξνπο πηπρψλ ηνπ: 
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Ολνκαζία θιίκαθαο Οξηζκόο 

 

Κιίκαθα 1. 

Απφιαπζε ηεο θχζεο. 

 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη ν ρξφλνο πνπ πεξληέηαη ζηε 

θχζε είλαη επράξηζηνο θαη πξνηηκψκελνο απφ ην 

μφδεκά ηνπ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, έλαληη ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ν ρξφλνο πνπ πεξληέηαη ζηε θχζε 

είλαη θάηη βαξεηφ θαη φρη επράξηζην θαη 

πξνηηκψκελνο είλαη ν ρξφλνο δηακνλήο ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

 

 

Κιίκαθα 2. 

Τπνζηήξημε γηα παξεκβαηηθέο 

πνιηηηθέο δηαηήξεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ ππνζηήξημε γηα ηε ξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ρξήζεο 

πξψησλ πιψλ, επηδνηψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο 

ελαιιαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πεγέο 

θαη πξαθηηθέο ελέξγεηαο, έλαληη αληηξξήζεσλ ζε 

ηέηνηα κέηξα θαη πνιηηηθέο. 

 

Κιίκαθα 3. 

Πεξηβαιινληηθφο αθηηβηζκφο θαη 

θηλεηηθφηεηα. 

 

 

 

Ζ πξνζσπηθή εηνηκφηεηα γηα ελεξγφ ππνζηήξημε 

ή ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλε δξάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έλαληη ηεο 

αδηαθνξίαο ή ηεο άξλεζεο ππνζηήξημε ή 

ζπκκεηνρήο ζε νξγαλσκέλε δξάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

Κιίκαθα 4. 

Πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε 

θηλεηνπνηεκέλε απφ αλζξσπνθεληξηθή 

αλεζπρία. 

 

 

 

Ζ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ δηαηήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε θίλεηξν ηελ 

αλζξσπνθεληξηθή αλεζπρία γηα ηελ αλζξψπηλε 

επεκεξία θαη ηθαλνπνίεζε, έλαληη ηεο 

ππνζηήξημεο ηέηνησλ πνιηηηθψλ ιφγσ ηεο 

αλεζπρίαο γηα ηε θχζε, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ηδηαίηεξε αμία ηνπο. 

 

 

 

Κιίκαθα 5. 

Δκπηζηνζχλε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη ε αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα, 

εηδηθά ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, κπνξεί θαη 

ζα ιχζεη φια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ζα 

απνηξέςνπλ ή ζα απνθαηαζηήζνπλ κειινληηθέο 

δεκηέο ή βιάβεο ηνπ πεξηβάιινληνο, έλαληη ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ε αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα, 

εηδηθά ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, δελ κπνξεί 

λα ιχζεη φια ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 
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Κιίκαθα 6. 

Δλζπλαίζζεζε γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εππάζεηα. 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη ην πεξηβάιινλ είλαη εχζξαπζην 

θαη εχθνια κπνξεί λα ππνζηεί βιάβε απφ ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, θαη φηη νη ζνβαξέο 

θαηαζηξνθέο πξνθαινχληαη θπξίσο απφ ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ ζα κπνξνχζε 

ζχληνκα λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηφζν 

γηα ηε θχζε φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν, έλαληη ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ είλαη 

αλζεθηηθά, δελ κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ 

εχθνια κε αλεπαλφξζσην ηξφπν θαη φηη θακία 

θαηαζηξνθή, πνπ λα είλαη ζνβαξή ή 

αλεπαλφξζσηε θαη λα νθείιεηαη ζε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, δελ ζπκβαίλεη νχηεείλαη πηζαλφ 

λα ζπκβεί ζην κέιινλ. 

 

 

Κιίκαθα 7. 

Αιιάδνληαο ηε θχζε 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη νη άλζξσπνη πξέπεη θαη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ή λα παξεκβαίλνπλ ζηε 

θχζε θαη λα κεηαηξέπνπλ ην πεξηβάιινλ φπσο 

επηζπκνχλ εθείλνη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο ζηφρνπο, έλαληη ηεο πεπνίζεζεο φηη 

ε θχζε θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη 

δηαηεξεκέλα ζηελ αξρηθή θαη παξζέλα 

θαηάζηαζή ηνπο θαη δελ πξέπεη λα αιινηψλνληαη 

κε θαλέλαλ ηξφπν απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ή παξέκβαζε. 

 

Κιίκαθα 8. 

πκπεξηθνξά πεξηβαιινληηθήο 

δηαηήξεζεο 

 

 

Ζ θξνληίδα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ 

πξνζσπηθήο θαζεκεξηλήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αλζξψπνπ, έλαληη ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο ή 

ηεο επηζπκίαο γηα θξνληίδα θαη δηαθχιαμε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. 

 

 

Κιίκαθα 9. 

Αλζξψπηλε θπξηαξρία ζηε θχζε 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη ε θχζε ππάξρεη θπξίσο γηα ηελ 

αλζξψπηλε ρξήζε, έλαληη ηεο πεπνίζεζεο φηη ν 

άλζξσπνο θαη ε θχζε έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. 
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Κιίκαθα 10. 

Αλζξψπηλε ρξήζε ηεο θχζεο 

 

 

Ζ πεπνίζεζε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα αληί γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, έλαληη ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα αληί ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. 

 

 

 

Κιίκαθα 11. 

Οηθνινγηθή αλεζπρία 

 

 

Ζ αλεζπρία θαη ε αίζζεζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

απψιεηαο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή βιάβε θαη 

θαηαζηξνθή, έλαληη ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε 

αλεζπρίαο ή ιχπεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή. 

 

 

Κιίκαθα 12. 

Τπνζηήξημε πιεζπζκηαθψλ πνιηηηθψλ 

 

 

Ζ ππνζηήξημε πνιηηηθψλ πνπ λα ξπζκίδνπλ ηελ 

πιεζπζκηαθή αλάπηπμε θαη ε αλεζπρία γηα ηνλ 

ππεξπιεζπζκφ, έλαληη ηεο έιιεηςεο ππνζηήξημεο 

γηα ηέηνηεο πνιηηηθέο θαη αλεζπρίαο. 

 

 

Πίλαθαο 0.1.: Σν δνκηθφ κνληέιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ησλ Milfont θαη 

Duckitt (2010), ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο θιίκαθεο θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ δνκψλ ηνπο. 

 

 

1.4.6. Ζ πεξηβαιινληηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ 

 

Μεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ θαη άξζξσλ πνπ εμεηάδνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 

ε ζέκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ην πεξηβάιινλ (πξνζηαζία ηεο θχζεο, 

εμνξκήζεηο γηα αλαδάζσζε) εληνπίζηεθε ειιεηκκαηηθφηεηα πνπ φκσο βειηηψζεθε 

έσο 26,4%, κεηά ην πέξαο πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο. Αλάινγεο δηαπηζηψζεηο θαη 
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ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ φπνπ εθεί παξαηεξνχληαη νη ιηγφηεξν 

δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο, αιιά πξνθχπηεη κεγάιε άλνδνο (θαηά 21%) ζηελ πξνηίκεζε 

ραξηηθψλ απφ αλαθπθισκέλν ραξηί κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Λφγσ ηεο 

έιιεηςεο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (εηδηθψλ θάδσλ θ.ιπ.) παξαηεξείηαη έιιεηςε γλψζεσλ 

θαη ζηάζεσλ φζν αθνξά ηε δηαινγή ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ γπαιηνχ θαη ζπγρξφλσο 

κεδεληθή ζρεδφλ κεηαβνιή κεηά ην πξφγξακκα. Οη ρεηξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο εληνπίζηεθαλ ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο θαη 

αγνξάο πξντφλησλ (π.ρ. πξνηίκεζε αλαθπθιψζηκσλ παηρληδηψλ, αγνξά πξντφλησλ ζε 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζπζθεπαζίεο, αγνξά κφλν ησλ απαξαίηεησλ πξαγκάησλ), 

νηθνλνκίαο ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχθαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη νπνίεο παξά ηε 

δηδαθηηθή δηαπξαγκάηεπζή ηνπο, δελ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά, αληηζέησο αθνινχζεζαλ πεξαηηέξσ θαζνδηθή πνξεία. Ζ ζεηηθή ζηάζε 

έιιεηπε θαη απφ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη απφ ηε ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ππεξθαηαλάισζεο –ζηάζεηο νη νπνίεο κάιηζηα βειηηψζεθαλ ειάρηζηα 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνη 

καζεηέο έρνπλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηηο θηινπεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη 

αμίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν κνξθσκέλνπο (Arcury, 1990· Inglehart, 1995· 

Παπαπαλάγνπ, 2006). 

Απφ κειέηε ηεο Γεκελίδνπ (2014), αλαδεηθλχεηαη πσο νη καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ην πεξηβάιινλ ζε 

ζρέζε κε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Σν γεγνλφο πξνβιεκαηίδεη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλέρηζε ηεο ΠΔ απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα.  

χκθσλα κε ηνλ Rickinson (2001), πξαγκαηνπνηνχληαη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο φηαλ ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πινπνηνχληαη ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε άκεζε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηελ χπαηζξν, φηαλ 

αθηεξψλεηαη κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζή ηνπο, 

φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ζπλεξγαηηθή νκαδηθή δξάζε θαη ζπδήηεζε, 

φηαλπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπηθψλ 

θνξέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ (Σζνθαηαξίδνπ, 2015). 

Έξεπλεο απνθαιχπηνπλ φηη νη λένη θαίλεηαη λα έρνπλ γεληθά ζεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Connell et al., 1998· Παξαζθεπφπνπινο, 2010). ηελ 

Διιάδα κία πξφζθαηε έξεπλα Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, (Dimopoulos,& 
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Pantis, 2003· Παξαζθεπφπνπινο, 2010) επέδεημε πςειά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ. Ζ έξεπλα απηή, έθεξε ζην πξνζθήλην κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Βέβαηα, νξηζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο παξαζέηνπλ ηδέεο πνπ ζέινπλ ηνπο καζεηέο 

λα έρνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ δηακνξθψζεη θαη κία 

ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζε απηφ.  

Παξφιν πνπ δελ έρεη ππνζηεξηρζεί νκφθσλα απφ ηνλ εξεπλεηηθφ θφζκν ηεο ΠΔ 

αλ απμεκέλν επίπεδν γλψζεσλ νηθνινγίαο, εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, κπνξεί φκσο λα 

νδεγήζεη ζηε ζεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο (UNESCO, 1999: 10· Σδαµπεξή, 2010). 

 

 

1.4.7. Ζ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ κέζα από ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνύ 

δξάκαηνο ζην ζρνιείν 

 

Οη ζεαηξηθέο πξαθηηθέο ζπλεηζθέξνπλ κε πνιιαπιφ ηξφπν ζηε ζρνιηθή ηάμε 

ζπκβάιινληαο κεηαμχ άιισλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ελεξγνπνίεζε ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ ζε φιν ην αλαπηπμηαθφ εχξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ παηδηψλ. Ζ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ απαηηεί ρξφλν, δηδαθηηθή 

πξνζπάζεηα, ελέξγεηεο πξνο ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζέγγηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

(Παπαδφπνπινο, 2010). Οη ζηάζεηο απηέο πξνζεγγίδνπλ ηνπο καζεηέο γλσζηηθά 

ζσκαηηθά, δεκηνπξγηθά, αληηιεπηηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά (Koster, 1997, 

2001· Gardner, 1980, 1983, 1991· Παπαδφπνπινο, 2010) 

Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα απνηειεί δηακεζνιαβεηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ κέζνλ γηα 

ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάινπ. Οη καζεηέο κέζσ 

δξάζεο θαη λνεηηθήο-ζπλαηζζεκαηηθήο-ζσκαηηθήο εκπινθήο, φρη κφλν απνθηνχλ 

γλψζεηο, αιιά παξάιιεια ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε θαη αλαζηνράδνληαη πάλσ ζε 

εγθαζηδξπκέλεο αμίεο, ζπλήζεηεο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Henry, 2000· 

Παπαδφπνπινο, 2010). 

Δπηπιένλ ην ζέαηξν ιεηηνπξγεί ζαλ δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεηψλ κεηαζρεκαηίδνληαο έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα ζε γιψζζα θαζεκεξηλή θαη θαηαλνεηή. Οη δηδαθηηθέο ηερληθέο ζηα 
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πιαίζηα ηεο ΠΔ πνπ ελζσκαηψλνπλ ην ΔΓ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθελφο ζηελ 

κεγαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο, θαζψο εληζρχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε 

ηεο κάζεζεο θαη αζηηθνπνηνχλ ηηο δχζθνιεο έλλνηεο πνπ ζπλαληψληαη 

(Papadopoulos,& Seroglou, 2007· Παπαδφπνπινο, 2010), φζν θαη ηελ αλάπηπμε 

νπηηθψλ ελλνηψλ ράξε ζηα πνηθίια νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά. 

Έηζη, νη απζεληηθέο πξαθηηθέο ηνπ ζεάηξνπ κεηαηξέπνπλ ηηο δχζθνιεο επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη νη καζεηέο νπηηθνπνηνχλ, αλαπαξηζηνχλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα έλλνηεο θαη θαηλφκελα, θαη νη ιχζεηο αλαδχνληαη απζφξκεηα 

κεηαηξεπφκελεο ζηαδηαθά ζε ζηάζεηο. 

 

 

1.4.8. Ζ πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά 

 

πσο ήδε έρνπκε ζπκπεξάλεη απφ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, νη γλψζεηο 

ζπλδένληαη αθελφο κε ηηο ζηάζεηο, αθεηέξνπ δελ επαξθνχλ γηα λα επηθέξνπλ άκεζε 

κεηαζηξνθή ζπκπεξηθνξψλ. Γεδνκέλνπ φηη ην πεξηβάιινλ ρξήδεη κέξηκλαο, 

πεξίζαιςεο θαη θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε ΠΔ δελ αξθεί λα πξνζθέξεη ζηείξεο 

γλψζεηο, αιιά θηλεηνπνίεζε θαη επζπλείδεηεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη 

«δηαηάξαμε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλσζηηθήο δνκήο θαη ε επαλαδφκεζε ηεο γλψζεο» 

(Θενδσξνπνχινπ,& Καΐια, 2005). 

Μέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ 

ηθαλνί λα ιακβάλνπλ θαηάιιειεο απνθάζεηο κε ζηφρν έλαλ βηψζηκν ηξφπν δσήο θαη 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν, κε άιια ιφγηα λα κεηαηξαπνχλ ζε πεξηβαιινληηθά 

εγγξακκαηηζκέλα άηνκα (Παξαζθεπφπνπινο, 2010).  

Οη παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ έλαλ ηζρπξφ δεζκφ κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζηάζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ αξθνχλ γηα λα εμεγήζνπλ ηε 

ζρέζε. πρλά, ελππάξρνπλ θηινπεξηβαιινληηθέο γλψζεηο ή ζηάζεηο ζηα άηνκα, ρσξίο 

φκσο λα κεηαηξέπνληαηζε δξάζε, επεηδή ππάξρνπλ επηά θαηεγνξίεο ζεκαληηθψλ 

ςπρνινγηθψλ εκπνδίσλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη πέληε απφ ηα επηά εκπφδηα πνπ 

θξίλνληαη σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά. Απηά είλαη: α) ε πεξηνξηζκέλε γλψζε, β) νη 
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ζπγθξίζεηο κε ηνπο άιινπο, γ) ην «βπζηζκέλν» θφζηνο, δ) νη αληηιεπηνί θίλδπλνη, ε) ε 

πεξηνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά (Gifford,& Sussman, 2012). 

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε. ε απηφ ηνλ άμνλα θηλείηαη ν ζηφρνο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, πνπ κεηαζέηεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο γλψζεηο ζε ζέζε 

«επζχλεο» ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ (Γθαλάηζηνο, 2008).  

 

 

1.5. Ζ ζπκβνιή ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε 

 

Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο κάζεζεο γηα ην πεξηβάιινλ, παξακέλεη κηα πξφθιεζε ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Έηζη, ππάξρεη κηα αλαγλσξηζκέλε αιιειεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζεαηξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηελ 

ΠΔ. Ζ βηβιηνγξαθία ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζησπειή γηα ηνλ ξφιν ησλ ηερλψλ ζηελ επηξξνή 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Παξ‘ φια απηά, ε βηβιηνγξαθία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ αληίθηππν ησλ ηερλψλ ζηελ θνηλσλία, ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή 

ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ θαηξφ φηη νη ηέρλεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηε γλψζε, ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο 

(Belfiore,& Bennett, 2006) – ηνπο ίδηνπο δειαδή παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά (Jackson, 2005· Kollmuss,& Agyeman, 2002). Τπάξρεη 

κηα ζεκαληηθή ζχγρξνλε πξαθηηθή ηέρλεο πνπ ζηνρεχεη λα θέξεη ηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα ζηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαηλα επεξεάζεηπνιινχο απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά (Kent, 2010) θαη πξφθεηηαη γηα ηελ ΓηΔ (Curtis et al., 

2014). 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκβνιή ηεο ΓηΔ ζηελ ΠΔ έρεη μεθηλήζεη λα 

δηαθαίλεηαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηοηφζν ηεο ηππηθήο 

φζν θαη ηελ άηππεο εθπαίδεπζεο. ζν αθνξά ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ζε 

εθαξκνζκέλα θη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο, 
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θαηαγξάθνληαη εθαξκνγέο ηεο ΓηΔ ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

απηψλ (Πξακαγγηνχιε, 1997· Μψξνπ, 2004· Γθφιηνπ, & Λάζθαξεο, 2006· 

Πεξδηθάξε, 2007). 

Ζ ΓηΔ ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «απηνζρέδηα, ζπκκεηνρηθή 

θαη δηεξεπλεηηθή κνξθή ζεάηξνπ, πνπ εληαγκέλε ζηα πνηθίια δηδαθηηθά αληηθείκελα, 

ζπλδέεη ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ κε επηζηήκεο ηεο αγσγήο» (Παπαδφπνπινο, 2005: 129). 

Με άιια ιφγηα ηελ ελδηαθέξεη ηφζν ε θαιιηηερληθή ζχιιεςε, φζν θαη ε 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Παπαδφπνπινο, 2005). 

Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη κεξηθέο 

θνξέο δχζθνιν λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο απηά ηα ζέκαηα δελ 

γίλνληαη πάληα αληηιεπηά, ιφγσ κηθξνχ βαζκνχ πξνζσπηθήο ζπζρέηηζεο. Χζηφζν, 

πνιινί ζπγγξαθείο, φπσο νη McNaughton (2014) θαη νη Guhrs, Rihoy, & Guhrs 

(2006), ζεσξνχλ ην Γξάκα (θαη ην ζέαηξν) σο ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλζξψπηλε θαη πεξηβαιινληηθή ζπλχπαξμε (Jiménez 

Aceituno, Medland, & Maiques-Diaz, 2016). Δπηπξνζζέησο, ν Moacir Gadotti (2010), 

ραξαθηήξηζε ην Γξάκα σο έλαλ ηξφπν γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ λέεο πξννπηηθέο ζηηο 

ζρέζεηο αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο, πνπ πξνσζνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ζπλέξγηεο παξά ηηο 

ζπγθξνχζεηο, θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ νηθνινγηθψλ απφςεσλ ηνπ θφζκνπ 

(Jiménez-Aceituno, Medland, & Maiques-Diaz, 2016). 

Σν ζέαηξν πξνζθέξεη ηνπο απαηηνχκελνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη ησλ καζεηψλ 

«ηξνπνπνηψληαο ηηο δχζθνιεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο ζε ιεηηνπξγηθέο, ζε κηα γιψζζα 

απιή θαη θαηαλνεηή, πέξα απφ θνξκαιηζκνχο» (Παπαδφπνπινο, 2010:26). Σν ζέαηξν 

ζηελ ΠΔ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, 

θαη δείρλεη ζηνπο καζεηέο φηη ν πξαγκαηηθφο θφζκνο είλαη ζχλζεηνο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ δελ ιχλνληαη κε απιή απνζηήζηζε γλψζεσλ 

(Craciun, 2010). 

Παξφιν πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ΠΔ, νη 

θξηηηθέο δείρλνπλ φηη «ιίγεο απφ απηέο ηειηθά θαηαθέξλνπλ λα αλαπηχμνπλ ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξέο ζηνπο καζεηέο» θαη ε αηηία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη «δελ ηνπο 

εκπιέθνπλ ελεξγά ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα» (Volk, Hungerford, &Tomera, 1984· 

Αξακπαηδίδνπ et al., 2015). Δίλαη θαλεξφ πσο ην ζέαηξν θαη ν μερσξηζηφο ηνκέαο ηεο 

ΓηΔ, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ΠΔ, αθνχ «παξέρεη απηφ ην 

ζπκκεηνρηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί ελ δπλάκεη λα απμήζεη ηα νθέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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παξεκβάζεσλ» (Αξακπαηδίδνπ et al., 2015). Ζ ζπκκεηνρηθή κνξθή ηνπ ζεάηξνπ ζέηεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα «μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο θαη λα ελζαξξπλζεί ε θξηηηθή 

ζθέςε» - θαη ηα δχν θεληξηθνί ζηφρνη ηεο ΠΔ (Αξακπαηδίδνπ et al, 2015). 

ην «ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε» (TiE) επαγγεικαηίεο ηνπ ζεάηξνπ αλαπηχζζνπλ 

έλα έξγν, ζπλήζσο ζε δηαβνχιεπζε κε εηδηθνχο φπσο επηζηήκνλεο, θαη ην 

παξνπζηάδνπλ ζε ζε καζεηέο (Australia Council for the Arts, 2003· Nicholson, 2011· 

O‘Toole, 1976). Ζ παξαιιαγή ζην TiE είλαη ε ρξήζε ηνπ δξάκαηνο απφ ηνλ δάζθαιν 

γηα εκπινπηηζκφ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ. πσο αλαθέξζεθε απφ ηνλ Bergmann 

(1999), νη ηέρλεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη 

ηνλ ζρεκαηηζκφ ηδεψλ, ηε δηαζαθήληζε αμηψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε, ηελ 

απην-ηνπνζέηεζε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ απειπηζία ζε ζεηηθά 

θαζνδεγεηηθά νξάκαηα (Curtis et al., 2014) 

Σν βηψζηκν Γξάκα θαη ε πξαθηηθή ηνπ Θεάηξνπ αζρνιείηαη κε ην πψο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην Γξάκα θαη ην Θέαηξν θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

είλαη βηψζηκνο. Πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε δηαδηθαζία θαη πψο κπνξνχλ απηνί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε 

ηζνξξνπία κε ηελ αηζζεηηθή απφδνζε (ActingGreen, 2011). 

Σν Γξάκα θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο (εηδηθά νη εηθαζηηθέο ηέρλεο) έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξθεηέο θνξέο ζηε ΠΔ θαη σο επί ην πιείζηνλ σο ηξφπνο 

επίηεπμεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο 

(π.ρ. ηε δηαθχιαμε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ). Γπζηπρψο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δελ νδεγεί απαξαηηήησο ζε δξάζε. Ο άλζξσπνο επίζεο 

ζπρλά θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ αλάγθε λα παξαγθσλίδεη ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο 

ηνπ γηα ηα πεξηβαιινληηθάπξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο (Burt, 1999). Σν Γξάκα 

δελ ζεσξείηαη πιένλ απιψο «έλα άιιν «ππνθαηάζηεκα» ηεο ηέρλεο, αιιά έλα 

κνλαδηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο 

θαη σο αλεθηίκεηε κέζνδνο ζηελ εμεξεχλεζε άιισλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα 

κε ηνποJohnson θαη O'Neil (1989:7). Σν Γξάκα είλαη κηα παλαλζξψπηλε 

επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ εληείλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη είλαη 

ηθαλφ λα πξνάγεη ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ πέξα απφ ην νηθείν πεδίν εθαξκνγήο (Nda, 

2012). 

Σα παηδηά ήδε απφ ηελ λεπηαθή ειηθία είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζνπλ έλλνηεο 

ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ επζχλε ηνπ πνιίηε (Bryant,& 
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Hungerford, 1977) θαη παξάιιεια αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απφ φ, ηη νη ελήιηθεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ αληίιεςε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζηάζεο. ε θάπνην βαζκφ, ε ΠΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα ηεο απηναληίιεςεο. Χο 

απηναληίιεςε κπνξεί λα νξηζηνχλ ηα «αηζζήκαηα ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ καο» (Purkey, 1988· Walz, 1991). 

πζρεηίδνληαο ηελ απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ θαη ην πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα 

ζέζνπκε έλα «επαξθέο επίπεδν απηνγλσζίαο» (Strein, 1995). Μπνξνχκε λα 

βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο ειηθηαθήο νκάδαο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα αλαπηχμνπλ κηα 

πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κε ηελ ζπλνδεία ηεο ΠΔ απφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα (Σsiaras, 2012· Khawaja, 2003· Soderbery, 2003). 

Χο ζεκέιην, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη λα απμήζεη 

ηελ ηξέρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ (Armstrong,& Impara, 1991) θαη πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα 

αξρίδεη ζε πξψηκν ζηάδην (Gist, 1998). ζνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηέρλεο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή (ή ηελ επηζηεκνληθή) εθπαίδεπζε έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη κπνξνχλ: α) 

λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα επηηξέςνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ επηπηψζεσλ 

(Ramsey, 2002), β) λα παξνηξχλνπλ ηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ θαη λαζπκκεηάζρνπλ 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ζηηο νηθνινγηθέο αλεζπρίεο (Hoot,& Foster, 1993), γ) λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πινπξαιηζηηθή θαη αμηνινγηθή ζθέςε (Appleby, 2005) βνεζψληαο 

ζηα απαηηεηηθά πξφηππα θαη λα ζηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (Cokadar,& 

Yilmaz, 2010· Dorion, 2009), δ) λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ γλψζε 

(Begoray, & Stinner, 2005· Odegaard, 2003), ε) θαη λα ελδπλακψζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εξκελείαο (Adcock, & Ballantyne, 

2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΓηΔ έρεη αλαγλσξηζηεί σο βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 

γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. ην 

Γξάκα, ε κάζεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί κέζσ ησλ πεδίσλ ηεο «βησκαηηθήο 

κάζεζεο» θαη ηεο «θαληαζηαθήο κάζεζεο». Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο πνπ ην πεξηγξάθνπλ σο πεξηβαιινληηθφ καζεζηαθφ 

εξγαιείν είλαη ηα εμήο: α) έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθεληξψλεη θαη λα δηαηεξεί ηελ 

πξνζνρή θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θαληαζηηθή δέζκεπζε ησλ 
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αθξναηψλ ή ησλ ζπκκεηερφλησλ, β) παξέρεη κηα πνιπαηζζεηεξηαθή εκπεηξία πνπ 

εληζρχεη ηα εξκελεπηηθά κελχκαηα, γ) είλαη θπζηθφ θαη αλζξψπηλν κέζν 

επηθνηλσλίαο, δ) έρεη επξεία απνδνρή, ε) είλαη νιηζηηθφ εξγαιείν, ρξήζηκν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ κε έλαλ εκπλεπζκέλν, κε αληηπαξαβαιιφκελν 

ηξφπν, πνπ πξνθαιεί ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέθηνληαη, ζη) είλαη πεξηζζφηεξν έλα 

κνληέιν ξφισλπαξά έλα κέζν θεξχγκαηνο, δ) ε εκπεηξία ηνπ δξάκαηνο κπνξεί λα 

έρεη κηα βαζηά καθξνπξφζεζκε επίδξαζε - δεζκεχνληαο νιφθιεξν ην άηνκν, ην λνπ, 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε θαληαζία θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ- θαη λα απνηειέζεη αμέραζηε 

εξκελεπηηθή εκπεηξία (Wilson, 2011). 

Ζ ΓηΔ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο σο κειινληηθνί πνιίηεο, ζε έλα 

αζθαιέο θαη κε απεηιεηηθφ πιαίζην. Σν ζπκκεηνρηθφ δξάκα ζεσξείηαη επίζεο πνιχ 

ρξήζηκν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, θαζψο κέζα 

απφ έλα θαληαζηηθφ πιαίζην θαη αθήγεζε, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα «κπνπλ ζηα 

παπνχηζηα ηνπ άιινπ», λα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, λα 

εμεξεπλήζνπλ αμίεο, λα αηζζαλζνχλ ζπκπάζεηα θαη ελζπλαίζζεζε, λα ζρεδηάζνπλ 

ιχζεηο θαη λα εληνπίζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Wilson, 2011). 

Ο Odegaard (2012), ζεσξεί πσο ε ΓηΔ πξνζθέξεη γλψζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ παξαηήξεζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο είλαη ε ηέρλε, ην ζέαηξν θαη ε 

πεξηβαιινληηθή αγσγή, λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ΓηΔ ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν, καο ιέεη ν Καηζίθεο (2000:107) «θηλεηνπνηεί ηελ ―Δθπαίδεπζε γηα ην 

Μέιινλ‖, ε νπνία ζπληείλεη ζηελ θαηαλφεζε, ηελ αίζζεζε επζχλεο γηα ηνλ άιιν θαη ην 

πεξηβάιινλ». Ζ Μπία (2006), θαζφξηζε ηε ΓηΔ σο «ηελ επηιεθηηθή έθθξαζε ηεο 

αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα επαλεμεηαζζνχλ θψδηθεο θαη 

ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο». Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζζνχλ πεξηβαιινληηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ 

πνιηηψλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ γχξσ απφ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ Μπία (2006), 

ππνζηεξίδεη πσο ε ΓηΔ κεηαμχ άιισλ, «κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηελ εκπεηξία 

πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη: ε έμνδνο απφ ηελ εγσθεληξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απνδνρή 

ηνπ άιινπ κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο», ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξείηαη επίζεο απαξαίηεηε 

γηα ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ. Καηά ηνπο Lynch-

Brown & Tomlinson (1999), ε ΓηΔ είλαη «κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα, θαηάιιειε 

γηα καζεηέο φισλ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ θαη φισλ ησλ δπλαηνηήησλ, ηθαλή λα 
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πξνζθέξεη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε, αθνχ ζπλδέεη ηαπηφρξνλα ην 

ζπλαίζζεκα, ηε γλψζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ζηεξίδεηαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε», 

φια ηνπο απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. 

Δπηπιένλ ε Kamen (1991), ζπκπιεξψλεη πσο νη καζεηέο επσθεινχληαη απφ ηε 

ΓηΔ αμηνινγψληαο ηα θεθηεκέλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, 

επηδεηθλχνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο, ελψ ν δάζθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο γηα λα δηνξζψζεη, λα ζπκπιεξψζεη, 

λα δηεπθξηλίζεη, λα ππνβνεζήζεη. Έηζη, νη δξακαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνζδίδνπλ 

ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή ζπλαίζζεκα, ελζνπζηαζκφ θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Σέινο, ζην κάζεκα ηεο ΜηΠ 

ζηελ ηάμε, ε ΓηΔ, παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο κέζα απφ πξάμεηο θαη θηλήζεηο, αληηθαζηζηψληαο ην κνιχβη θαη ην ραξηί 

(Nicolas, & Ng, 2008). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ΓηΔ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δξάκαηνο ζηελ ΠΔ ζε επίπεδν 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε λα ππνδηαηξεζεί ζε παηγληψδε (δξακαηηθή) 

κέζνδν, ζε κέζνδν δεκηνπξγηθήο θίλεζεο, θαζψο θαη ζε κέζνδν δεκηνπξγηθνχ 

δξάκαηνο (Nda, 2012). 

Οη ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζεί ε ΠΔ, αιιά θαη απηέο πνπ εθαξκφδεη ε 

ΓηΔ, είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο καζεηνθεληξηθέο (Πεξδηθάξε, 2007). Ζ ρξήζε ηνπ 

Γξάκαηνο ζηελ ΠΔ κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, κεξηθέο απφ ηηο 

νπνίεο έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε επσθειή επίδξαζε ζην θνκκάηη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αγσγήο: 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη βαζηθφο ζηφρνο καο ζηελ ΠΔ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

καζεηψλ κε θξηηηθή ζθέςε ψζηε «λα ιάβνπλ κέξνο ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ απηήο ηεο θνηλσλίαο», ρξεηάδεηαη ε ΠΔ λα είλαη 

κεηαζρεκαηηζηηθή αιιά θαη αλαηξεπηηθή ψζηε κέζσ απηήο λα ακθηζβεηεζνχλ «νη 

ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ θεξδνθνξία ζε βάξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο». Φαίλεηαη φκσο πσο, θαζφηη νη ελππάξρνπζεο 

δνκέο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη δχζθνιν λα ππεξληθεζνχλ, θπξηαξρεί ην 

αίζζεκα ηεο αδπλακίαο ή ηεο αδηαθνξίαο ζε εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο.Με 

απηήλ αθξηβψο ηελ αδπλακία κπνξεί λα αζρνιεζεί ην Γξάκα θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο ηνπ, φπσο ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, βνεζψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα θαηαλνήζνπλ φηη«ε αδπλακία πνπ ληψζνπλ είλαη απηνδεκηνχξγεηε» θαη πσο «κέζα 
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απφ ελαιιαθηηθέο πνπ εμεξεπλνχλ, μεπεξλνχλ ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε δηαηήξεζε 

ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη αλαθαιχπηνπλ ηνλ ηξφπν λα ηηο αιιάμνπλ» (Μάξθνπ, 

2015).  

Μία αθφκα ηερληθή ηεο ΓηΔ, ε παληνκίκα, νπηηθνπνηεί ή αθφκε θη αλαπαξηζηά 

ερεηηθά έλλνηεο, λφκνπο θαη θαηλφκελα πνπ ζπλαληψληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ΠΔ 

(Säljö, 1999).  

Σν παηρλίδη ξόισλ απνηειεί θη απηφ ηερληθή ηεο ΓηΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα αλήθεη 

ζηηο δξακαηηθέο κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο. Δίλαη έλα άξηζην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ΠΔ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιχζε πξνβιήκαηνο θαη γεληθφηεξα ζχλζεησλ 

ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο κε ηξφπν απζφξκεην θαη κέζα 

απφ ηελ ηκεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαρεηξηδφκελνπ πιηθνχ (Παπαδφπνπινο, 

2010· Σακβάθα, 2010· Nicolas,& Ng, 2008· Taylor, 1987· McSharry,& Jones, 2000· 

Λελαθάθεο,& Σζνιάθε, 2016).  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο ΓηΔ είλαη ην παξακύζη. Σα κηθξά 

παηδηάείλαη ηδηαίηεξα δεθηηθά ζηηο ηζηνξίεο, ηα παξακχζηα θαη ηνπο κχζνπο, επεηδή νη 

πιεξνθνξίεο κέζσ απηψλ κεηαδίδνληαη επθνιφηεξα, κε ραιαξσηηθφ θαη 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Σα παηδηά γλσξίδνπλ ηνλ θφζκν απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπο κέζσ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ φπσο είλαη ε αζθάιεηα θαη ν θφβνο, ε 

αγάπε θαη ην κίζνο, ε πξνζδνθία θαη ε ηθαλνπνίεζε, ε ειπίδα θαη ε απνγνήηεπζε 

(Tooth et al., 1988). 

Θεσξνχκε φηη ην ΔΓ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ζηελ εμεξεχλεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη ηδέεο θαη ζέκαηα παγθφζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ 

αλαγθαίσλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ΠΔ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε 

ηεο εθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζε άιινπο θαη απέλαληη ζε 

ηνπηθά θαη παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Θεηηθά επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζαξξχλνπλ κηα επξχηεξε, πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαθηέαο χιεο. Ζ McNaughton (2004) δηαπίζησζε φηη νη πεξηνρέο φπνπ ην ΔΓ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, ήηαλ εθεί 

φπνπ δεκηνπξγνχζε ελζπλαίζζεζε, θαη ζηελ αλάπηπμε κηα ζεηξάο απφ δεμηφηεηεο 

φπσο ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία, ζηελ εμεξεχλεζε αμίσλ, θαζψο θαη ζηελ 

παξνρή ελφο νπζηαζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

(McNaughton, 2006). πσο ηζρπξίδεηαη ν Hoogland (2003), ην ΔΓ επηηξέπεη ζηα 

παηδηά λα αλαξσηεζνχλ ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο 
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επίζεο, ηα αγγίδεη ζπλαηζζεκαηηθά. Σν ΔΓ είλαη έλα απφ ηα πξαγκαηηθά εξγαιεία πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέξνο ηεο «ηεξάζηηαο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ θφζκνπ» (Brown, 1991). 

 

 

 

1.6. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ 

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έδεημε φηη αξθεηέο έξεπλεο εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε ελδνζρνιηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ή ζε εμσζρνιηθά 

παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ θαη ηελ απφθηεζε πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ, κέζσ ηερληθψλ 

ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο ΓηΔ.  

Ζ έξεπλα δξάζεο ηνπ Λελαθάθε θ.ά. (Αξακπαηδίδνπ et al., 2015) αθνξά ηε 

ρξήζε κηαο πξαθηηθήο ηεο ΓηΔ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, σο 

κέζν αχμεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο αλαθνξηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ ζέκα πνπ ζέηεη 

θαη σο κέζνδνο ελδπλάκσζεο ηεο δξάζεο ησλ καζεηψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

δηεμήρζε ην 2010, ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακαξηάο θαη απεπζπλφηαλ ζε 

καζεηέο έθηεο ηάμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάλεθε νη καζεηέο 

λα αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ παξέκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ αθελφο κηα 

κεγάιε επηξξνή ζηελ ελζπλαίζζεζε ησλ καζεηψλ πνπ ελεπιάθεζαλ ελεξγά ζην 

Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη αθεηέξνπ κηα επηξξνή θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

πξφζεζήο ηνπο γηα δξάζε, δείρλνληαο ζεκάδηα ελδπλάκσζεο (Αξακπαηδίδνπ et al., 

2015). 

Ζ έξεπλα ηεο Armstrong (2005) αθνξά έλα πηινηηθφ πξφγξακκα νθηψ 

εβδνκάδσλ -πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε λφηηα Καξατβηθή Θάιαζζα ζην λεζί 

Σνκπάγθν ην 2003- θαη θαηά ην νπνίν ην πξνζσπηθφ απφ ην «Buccoo Reef Trust» 

δίδαμε καζεηέο 15 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ γηα ηνπο θνξαιιηνγελείο πθάινπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαδξαζηηθά εξγαιεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Γξάκα ζηηο 

πξαθηηθέο ηνπο. Σα καζήκαηα ζπκπιεξψζεθαλ κε έλα ηαμίδη ζε έλα νηθνζχζηεκα 

θνξαιιηνγελψλ πθάισλ. Παξά ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά 
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ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ επηηπρέο. Μηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο έδεημε φηη νη 

ζπνπδαζηέο είραλ δηαηεξήζεη θαη θαηαιάβεη ηηο έλλνηεο πνπ δηδάρζεθαλ. Οη δάζθαινη 

θαη νη καζεηέο αληέδξαζαλ ζεηηθά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάδνληαλ, εληζρχνληαο 

έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο κηαο δπλακηθήο, ελεξγνχ κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ ΠΔ (Armstrong, 2005). 

Ζ παξαθάησ ιίζηα πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ βαζίδνληαη ζην έξγν ησλ 

Adcock θαη Ballantyne (2007) θαη ελζσκάησζαλ ην δξάκα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνίεζαλ ην ΔΓ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

(δξακαηηθά παηρλίδηα θαη ζπκκεηνρηθέο δξακαηηθέο παξαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο), 

παξέρνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηεθκήξηα γηα ηηο ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ησλ αληηιήςεσλ 

γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ αλεχζπλσλ πεξηβαιινληηθά πξάμεσλ. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ζπγγξαθείο ιεηηνχξγεζεσο ζπκκεηέρσλ ή/θαη εξεπλεηήο ζε θάζε πεξίπησζε. Οη 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ απηέο, επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ επεηδή, ζπιινγηθά, 

θσηίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ηνπ δξάκαηνο ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, 

θαζψο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηεορξήζεο ηνπ δξάκαηνο (πεξηπηψζεηο 1, 2 θαη 3: 

Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (TiE), πεξηπηψζεηο 1 θαη 5: απηνζρεδηαζκνί, πεξίπησζε 4: 

απφδνζε πνιιαπιψλ ηερλψλ κε ζπκκεηνρηθή παξάζηαζε). 

Ζ πξψηε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε απφ ηε Ryan θαη έιαβε ρψξα ην 2002, 

ζην Evergreen Theater, πνπ εδξεχεη ζην Calgary ηνπ Καλαδά. Σν Evergreen Theater 

ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα γηα λα δηδάμεη θπζηθέο επηζηήκεο θαη νηθνινγία, βαζίδνληαο 

ην πιηθφ ηεο ζην θαλαδηθφ αλαιπηηθφπξφγξακκα θπζηθψλ επηζηεκψλ. Κπξίσο 

δεκηνπξγεί εθζέζεηο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ 

αλαθχθισζε, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηελ νηθνινγία, ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ηελ ελέξγεηα, 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη άιιεο πηπρέο ηεο επηζηήκεο. Ζ πξφζεζε ησλ ζελαξίσλ 

είλαη λα είλαη ρηνπκνξηζηηθά θαη παηρληδηάξηθα, εχθνια αληηιεπηά γα ην παηδηθφ 

θνηλφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο αθνξνχζε καζεηέο έθηεο ηάμεο 

Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ κε κηα ζεηξά απφ θνπίδ πνπ ζρεδηάζηεθαλ λα 

δνθηκάζνπλ ηηο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβαιινληηθφ ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ. Ζ εμέηαζε έγηλε πξηλ απφ ηελ 

παξάζηαζε, ακέζσο κεηά ηελ παξάζηαζε, θαη ζηε ζπλέρεηα 2-3 κήλεο αξγφηεξα. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πξφνδν ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κεηά ηελ 

επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Curtis et al., 2014).  
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Ζ δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 απφ ηνλ Blomfield, 

ηδξπηή θαη θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ηνπ «Leapfish» ην νπνίν είλαη κηα εηαηξεία 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ εδξεχεη ζην χδλευ, ζηελ Απζηξαιία θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο Θεάηξνπ ζηελ Δθπαίδεπζε (TiE), ζε project ηεο ΠΔ πνπ 

αγγίδνπλ ζέκαηα φπσο ε ηζηνξία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ, ε αλαθχθισζε 

θαη ηα νηθνινγηθά απνηππψκαηα. Απηά ηα ζέκαηα δηεξεπλψληαη κέζσ ελφο 

ζπλδπαζκνχ ηζίξθνπ, δξακαηηθήο αθήγεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο 

παξαζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζε θεζηηβάι, ζρνιεία, κνπζεία θαη ζπλέδξηα. Σν ζρεηηθφ 

εξγαζηήξηνηνπ «Leapfish» πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 13 ζρνιεία κε ηαπηφρξνλε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο θαη επαλαιήθζεθε 3κήλεο 

κεηά. Πξηλ θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο ελέξγεηαο ή ηε ρξήζε 

λεξνχ ζην ζπίηη θαη δεηήζεθαλ λα επηλνήζνπλ έλα ζρέδην ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ή λεξνχ ζην ζπίηη. Έλα ζηνηρείν απηήο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ηέρλεο ζηελ ΠΔ θαη ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηνκέσλ (Curtis et al., 2014). 

Ζ ηξίηε κειέηε πεξίπησζεο ζπληάρζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο Scrine θαη 

McColm θαη ηδξπηέο ηεο ζεαηξηθήο εηαηξίαο ηνπ «Eaton Gorge» πνπ εδξεχεη ζηελ 

πεξηνρή Illawarra ηεο Απζηξαιίαο. Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηνπηθή 

θπβέξλεζε γηα λα βνεζήζεη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ, 

γξάθνληαλ θαη παξάγνληαο παηγλίδηα εηδηθά γηα ηα παηδηά δεκνηηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο ε δηαηήξεζε ησλ πδάησλ θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, 

θαη πνπ αληινχλ ζηνηρεία ηνπο απφ ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ δξάκαηνο. Ζ κειέηε 

απηή εθηίκεζε ηνλ βαζκφ πνπ ην δξάκα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ έλαθηινπεξηβαιινληηθφ ηξφπν δσήο 

(Curtis et al., 2014). 

Ο Curtis μεθίλεζε ην 2002, ζηελ απζηξαιηαλή αγξνηηθήο πφιε Armidale, κηα 

κειέηε πεξίπησζεο, εμεηάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο παλνχθιαο, πνπ θαηαζηξέθεη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, αγγίδνληαο κεγάιν θάζκα ειηθηψλ (απφ 18 έσο 51θαη άλσ εηψλ) 

(Curtis et al., 2014). 

ηελ πέκπηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, πνπ εθπνλήζεθε 

απφ θνηλνχ απφ ηνπο Curtis θαη Reeve, κεηαμχ ησλ εηψλ 2002-07, ζπκκεηείραλ 

πεξίπνπ 240 καζεηέο ειηθίαο 14-15 εηψλ, απφ ηξία απζηξαιηαλά ζρνιεία 
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Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη ζπληάθηεο εμέηαζαλ πψο νη ηέρλεο δηακνξθψλνπλ 

ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά κέζσ αλάιπζεο πεξηπηψζεσλ, ζπλεληεχμεσλ αιιά 

θαη πεηξακάησλ ζρεηηθά κε ζεαηξηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηθνηλσλία κε ζέκα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Σφζν ζηελ ηειεπηαία φζν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο Μειέηεο 

πεξίπησζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην δξάκα έρεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ην θαζηζηνχλ πνιχηηκν γηα ηελ ΠΔ (Curtis et al., 2014). 

Ζ επφκελε κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηελ Soderbery, ηελ άλνημε ηνπ 2003, ζε 

ηξείο ζρνιηθέο κνλάδεο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αθνξνχζε ζε κηα Γ΄ ηάμε ηνπ Palm 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ San Bernardino ηεο Καιηθφξληαο. Σν πξφγξακκα είρε σο 

βάζε ηνπ ην παηρλίδη ηνπ Mayag ηεο Μαδαγαζθάξεο, πνπ ζρεδηάζηεθε σο κέζν 

αλάπηπμεο ηεο νηθνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ην ηξνπηθφ δάζνο θαη πξνψζεζεο ηεο 

δξακαηηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ΠΔ.Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα απηφ,ηα παηδηά πιεξνθνξήζεθαλ φρη κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ απαξηίδνπλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ, αιιά θαη γηα ην πψο νη ελέξγεηέο ηνπο ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζην ηξνπηθφ δάζνο, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο 

Μαδαγαζθάξεο, ηε γεσξγηθή απψιεηα, θαη ηελ πξνζηαζία ηεο (Soderbery, 2003). 

Ζ εζλνγξαθηθή πεξηπησζηνινγηθή κειέηε πεξίπησζεο ηεο McNaughton (2010) 

ρξεζηκνπνίεζε κηα πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε ηξία εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. Ζ έξεπλα αθνξνχζε κηα ζεηξά απφ καζήκαηα ΓηΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Αεηθνξηθήο Δθπαίδεπζεο -νξγαλσκέλα ζε δχν θχθινπο- ηα νπνία δηεμήρζεζαλ ζε 

ηξία Γεκνηηθά ρνιεία ζηα δπηηθά ηεο θσηίαο, ζε παηδηά ειηθίαο 10-11 εηψλ. Καη νη 

δχν θχθινη δξάκαηνο, βαζίζηεθαλ ζε θείκελα θαη ηζηνξίεο θαη δηεξεχλεζαλ ηηο 

επηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηνλ πιαλήηε γεληθφηεξα. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςαλ ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζην Γξάκα, βνήζεζε ηα παηδηά λα εμαζθήζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ην 

πεξηβάιινλ. πλνπηηθά, ηε δέζκεπζή ηνπο ζηηο δξακαηηθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο 

ζπλαθείο ζηξαηεγηθέο ηνπ δαζθάινπ, έδσζαλ ηηο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αζθήζνπλ 

θαη λα αλαπηχμνπλ έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ ζθέςεο, εξκελείαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, ιήςεο απνθάζεσλ, αληαιιαγήο ηδεψλ, 

δηαηχπσζε θξίζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ κηαο θαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα δεμηφηεηεο 

πςειφηεξεο ηάμεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ηε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ηνπ πνιίηε (Deuchar, 

2006). πλνπηηθά, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απνθάιπςε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 
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παηδηψλ ζην ΔΓ αλέπηπμε ηε κάζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Σα 

ζηνηρεία έδεημαλ φηη ν ζπζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

απνηειεζκάησλ θαη ε ρξήζε ελφο επξχηεξνπ ξεπεξηνξίνπ δεκνθξαηηθψλ, 

ζπκκεηνρηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ζην 

πιαίζην ηεο ΓηΔ, ζπλέβαιαλ ζην λα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε γλψζε 

θαη ηηο έλλνηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΑΑ 

(McNaughton 2004, 2006). 

Σν πξφγξακκα Αεηθνξηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000, απφ 

ηνπο δαζθάινπο Gilbert, Symons θαη Borradaile, είρε σο θεληξηθφ ηνπ ζηφρν λα 

δηαδψζεη κεξηθέο ηδέεο γηα ην πψο έλα κηθξφ Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο αγξνηηθήο 

πεξηνρήο ηνπ Roybridge ηεο θσηίαο, αλέιαβε ηελ πξφθιεζε ηεο Αεηθνξηθήο 

Δθπαίδεπζεο -παξέρνληαο απζεληηθέο εκπεηξίεο ζην ρψξν ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

κειεηψλ. Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζηνπο 33 καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη 

δηεμήρζε κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηελ επηζηήκε, ηα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ηελ 

ηερλνινγία, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πξφζθνξν γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ άζθεζε πην 

βηψζηκσλ ηξφπσλ δσήο. Σν ζρνιείν επηρείξεζε λα θέξεη θνληά ζηηο εθθξαζηηθέο 

ηέρλεο κε ηελ επηζηήκε. Καηά ζπλέπεηα, νη επθαηξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα 

δηαζεκαηηθά ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, πέηπραλ απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηηο εθθξαζηηθέο ηέρλεο φζν θαη κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο πνπδέο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέδεημαλ πψο ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζπιινγηθά γηα έλα βηψζηκν κέιινλ (Gilbert, Symons,& 

Borradaile, 2001). 

Ζ επφκελε κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ην πηινηηθφ έξγνηνπ Dalby (2010) πνπ 

παξήρζε απφ κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε (ΜΚΟ) ζε Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο 

Αγγιίαο, θαη επηθεληξψζεθε ζε καζεηέο ειηθίαο 9-11 εηψλ. Σν πξφγξακκα είρε σο 

ζέκα κηα θαληαζηηθή αθήγεζε ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα ζπκκεηείραλ σο ζνχπεξ 

ήξσεο ελφο κπζηηθνχ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, καδί κε θπβεξλεηηθνχο πξάθηνξεο, ηνπο νπνίνπο ζα 

ελζάξθσλαλ νη εκςπρσηέο θαη νη δάζθαινί ηνπο. ε απηφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα 

ηέζεθε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εάλ ην ΔΓ έρεη κεηακνξθσηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ ΑΑ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έδεημαλ πσο ε ρξήζε ηνπ ΔΓ 

ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εκπινθή θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ. 

Χζηφζν δελ είλαη εχθνιε ε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην ΔΓ δηεπθφιπλε ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο εξεπλεηήο θαηαιεθηηθά 
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δελ ζεσξεί πσο απνδεηθλχνληαη ζαθείο αηηηψδεηο δεζκνί κεηαμχ ηεο παηδαγσγηθήο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ θφζκν (Dalby, 2010).  

ηελ έξεπλα ησλ Υαηδεκηραήι, Κνχιε θαη Μηραινπνχινπ (2015), ζθνπφο ήηαλ 

αθελφο ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θη αθεηέξνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε 

ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κέζσ 

παηρληδηψλ γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε επηιεγκέλσλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε 74 καζεηέο Δ΄ 

ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Υνιαξγνχ θαη πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο 

ζηεξηδφκελν ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο «παηρλίδηα», «ςπρνθηλεηηθή», «αζιεηηζκφο». 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλέθιηλαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο αχμεζαλ 

ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο γλψζεηο κε ηελ επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηηο δηαηήξεζαλ δηακνξθψλνληαο κηα ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά.  

Ο Παπαδφπνπινο (2010) δηεμήγαγε έξεπλα κε ηίηιν «Οη ζεαηξηθέο πξαθηηθέο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν». Ζ πινπνίεζε ησλ 

ζεαηξηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ ηάμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηεο αμηνιφγεζε ηεο 

δπλακηθήο ηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. Σν εγρείξεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 ζην 12/ζ 

Γεκνηηθφ ζρνιείν Γξπκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηελ Γ΄ ηάμε κε 15 καζεηέο αη καζήηξηεο 

απφ ηνλ ίδην ηνλ δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνηεινχζε θαη ηνλ ζπγγξαθέα ηεο 

έξεπλαο. Απφ ηηο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηαγξάθεθαλ πνιχ πςειά 

πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο κάζεζεο, ελψ φινη ζρεδφλ νη καζεηέο 

εκθάληζαλ απμεκέλα θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Φάλεθε νη ζεαηξηθέο πξαθηηθέο ράξαζζαλ κηα ιεπηή γξακκή 

αλάκεζα ζηε δηαζθέδαζε θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη εκπινπηίζηεθε ην κάζεκα ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε ζεκείν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηαζηάζεηο πνπ πξνέηξεπαλ 

ηνπο καζεηέο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή. Δπίζεο πςειά πνζνζηά εκθάληζαλ θαη ε 

δηαπξνζσπηθή θη ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε ησλ καζεηψλ, ε γισζζηθή ηνπο 

λνεκνζχλε ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ε κεηαγλσζηηθή 

δηάζηαζε, νη δεμηφηεηεο ζχλζεζεο θη έθθξαζεο επηρεηξεκάησλ θαη νη δεμηφηεηεο 

θηλαηζζεηηθήο θαη ρσξηθήο-νπηηθήο λνεκνζχλεο.  

Μηα αθφκε κειέηε πεξίπησζεο ζην ζέαηξν ηνπ «Evergreen» (2015), επηρεηξεί 

λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην «Evergreen Theatre» ρξεζηκνπνηεί 
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δξακαηηθέο ηερληθέο γηα λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθήο 

εθπαίδεπζε. Ζ εηαηξία ηνπ «Evergreen Theatre», κε έδξα ηεο ηνλ Καλαδά, πξνζθέξεη 

έλα κνληέιν βέιηηζηεο πξαθηηθήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ΔΓ σο 

εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ελζσκαησκέλν ζε έλα 

πεξηβάιινλ πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο. Οη εξγαζίεο πεδίνπ δηεμήρζεζαλ ζην 

Calgary ηνπ Καλαδά, ην 2006, γηα κηα πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεκνθηιείο κνξθέο δξάκαηνο, ελεξγεηηθά ζηπι αιιά θαη ραξαθηήξεο, θνζηνχκηα θαη 

ζηεξίγκαηα επηζηεκνληθά αθξηβή θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά ζεαηξηθά, πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ζρνιηθφ θνηλφ. Μεηά ηελ παξάζηαζε, νη εζνπνηνί/εκςπρσηέο ηνπ 

«Evergreen» απεχζπλαλ εξσηήζεηο ζην καζεηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε κάζεζε ηεο επηζηήκεο. Σα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο, ζπγθιίλνπλ ζην φηη ηφζν ε κάζεζε ηεο επηζηήκεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

φζν θαη ε κάζεζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ, φηαλ ην Γξάκα 

ηνπνζεηεζεί σο ηζφηηκνο εηαίξνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αληί λα ζεσξείηαη κφλν 

σο κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο. Ζ κειέηε αλαθάιπςε επίζεο φηη ηα θνηλσληθά πιαίζηα 

πνπ παξείρε ην ζέαηξν θαη ην δξάκα, ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ΠΔ 

(Everett, 2015). 

ε έξεπλά ηεο, ε Πεξδηθάξε (2007), επηρείξεζε λα κειεηήζεη, θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2003-04, θαηά πφζν εθαξκφζηεθαλ ζε Παηδαγσγηθά Πξνγξάκκαηα ζέκαηα πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζηε ρξήζε θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ηελ πξνέιεπζε 

ηεο βξνρήο, ηελ επίδξαζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαβίσζεο ησλ ζαιάζζησλ δψσλ, ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζεο 

λεξνχ θαη ηηο ελέξγεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπ έδεημαλ πσο «ε εθαξκνγή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε 

έκθαζε ζηε ΓηΔ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ΠΔ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

ελίζρπζε ζεηηθά ηελ "Πεξηβαιινληηθά Τπεχζπλε πκπεξηθνξά" ηνπο, αλεμαξηήησο 

θχινπ, ειηθίαο θαη δηάξθεηαο θνίηεζεο απηψλ ζην Νεπηαγσγείν» (Πεξδηθάξε, 2007). 

Ζ έξεπλα ησλ Πεξδηθάξε, θαλαβή, & Κνληνγηάλλε (2005), δηάξθεηαο πέληε 

κελψλ, είρε σο θεληξηθφ ηεο ζέκα ηελ αμηνιφγεζε ηεο «ηθαλφηεηαο πεξηβαιινληηθήο 

δξάζεο» παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κεηά ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ζηε ΓηΔ. Σα 77 παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα, δηδάρηεθαλ γηα ΠΔ κε δξακαηηθέο Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 
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αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά ε «ηθαλφηεηα πεξηβαιινληηθήο δξάζεο» ησλ παηδηψλ 

(Πεξδηθάξε, θαλαβή θαη Κνληνγηάλλε, 2005).  

Ζ έξεπλα ησλ Alexandar θαη Poyyamoli (2014), πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθφ 

έηνο 2009-10, ζε ηέζζεξα Γπκλάζηα ησλ πφιεσλ Puducherry θαη Cuddalore ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Σακίι Ναληνχ ηεο λφηηαο Ηλδίαο. Απφ θάζε ζρνιείν 

επηιέρζεθαλ 60 καζεηέο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα θαη ηε δέζκεπζή ηνπο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα πξνσζήζεη ηελ απφθηεζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Τινπνηήζεθε έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ ΠΔ θαη ηελ 

ΑΑ, ην νπνίν θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, έδεημε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

πεξηβαιινληηθήο γλψζεο, ζπκπεξηθνξάο, ζηάζεο θαη δεμηνηήησλ, κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ησλ δχν νκάδσλ (πεηξακαηηθή θαη νκάδα ειέγρνπ) πξηλ θαη κεηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλεο γλψζεηο, ζηάζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξά γχξσ απφ 

ζέκαηα φπσο ε αηκφζθαηξα, ην λεξφ, ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ εθηέζεθαλ ζηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ην ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Έηζη νη 

εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ, φηη ε ελεξγή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή, δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηεο ΠΔ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

ΑΑ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ (Alexandar & Poyyamoli, 2014). 

Σέινο, ε Μάξθνπ (2015) ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο κε ζέκα «Δηθαζηηθή 

Αγσγή θαη Μειέηε Πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ δηαζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή εθπαίδεπζε», επηρείξεζε λα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν ησλ ηερλψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε 

ηελ ΠΔ ζηε βάζε ηεο Γηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ έξεπλα εθαξκφζηεθε ην 2006, ζε ηξία 

ηκήκαηα δχν Νεπηαγσγείσλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο θαη ζε δχν ηάμεηο Α΄ θαη Β΄, δχν 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία έγηλε ε εθαξκνγή ηεο εξγαζηεξηαθήο δξάζεο. Σα 

απνηειέζκαηά ηεο αλαδχνπλ πνιιά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηηερληθή 

εθπαίδεπζε, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επίηεπμε πςειψλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη 

ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε βαζηθφηεξν φισλ ην φηη δηα 

κέζνπ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ηελ απφθηεζε γλψζεο, 

δεμηνηήησλ θαη ζέζεο απέλαληη ζηηο ηέρλεο, κπνξεί λα πξνθιεζεί ε αλάπηπμε κηαο 

πεξηζζφηεξν ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.  
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1.7. Ζ πξσηνηππία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ΠΔ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

δελ έρεη θαηαγξαθεί θάπνηα νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ θαη 

δεηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο κε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνπο ηξφπνπο θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

θαζίζηαηαη αλαγθαία ε κειέηε νξηζκέλσλ εθ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

απφ λσξίο ζηε δσή (π.ρ. ε νηθνινγηθή γλψζε, ε θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε θ.ά.) θαη 

νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο Πεξηβαιινληηθά Τπεχζπλεο πκπεξηθνξάο 

ηνπ αηφκνπ, γεγνλφο ζην νπνίν απνζθνπεί ε δεδνκέλε έξεπλα.  

Σα ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηνχλ πξσηφηππε είλαη ην φηη: επηρεηξεί λα ζπγθεξάζεη 

ην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην ρψξν ηεο ΠΔ κε ηε ζπκβνιή ηεο ΓηΔ, 

ε νπνία αθελφο θέξλεη θνληά δχν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θη αθεηέξνπ 

θέξλεη θνληά ηα παηδηά κε ην πεξηβάιινλ, θαιιηεξγψληαο ηελ Τπεχζπλε 

Πεξηβαιινληηθά πκπεξηθνξά, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηαηελ απνηειεζκαηηθή 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη ζηε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε κε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο (Littledyke, 2004· Sixsmith, 2005).  

Σν πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη 

αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη δηδαθηηθά πιηθά θαη εμνπιηζκφ (π.ρ. βαιηηζάθηα 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο) γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Έηζη, ε παξνχζα 

έξεπλα, απνηειεί κία πξφηαζε ελαιιαθηηθψλ, επνηθνδνκεηηθφηεξσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο ηεο ΜηΠ, ζηελ πξνζπάζεηα γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ΠΔ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (Abdallah, 2016). 

Ζ ζεκαζία ηεο έξεπλαο απηήο, κπνξεί λα θαηαδεηρζεί θη απφ ην γεγνλφο 

φηηεληάζζεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο απφπεηξεο πεξηγξαθήο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ 

μεθηλήζεη ήδε ζηελ Διιάδα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζεκαληηθψλ ζεκείσλ θαη 

ελδείμεσλ,πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΠΔ ζε 

Γεκνηηθά ζρνιεία (Abdallah, 2016). Παξφκνηα παηδαγσγηθή πξφηαζε ζηελ Διιάδα, 

θαηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, πνπ λα κειεηά ηελ επαλαζχλδεζε ησλ αλζξψπσλ κε ηε 

θχζε κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο ΠΔ, απνθιεηζηηθά κέζσ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, θαη λα 

αθνξά απνθιεηζηηθά καζεηέο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ,δε ζπλαληήζακε θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ηεο πξνζηηήο ζε εκάο βηβιηνγξαθίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ελφο πεηξακαηηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζσ 

έξεπλαο δξάζεο. Δπηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα -κέζα 

απφ επξχ θάζκα δξακαηηθψλ ηερληθψλ- πνπ είραλ σο αθεηεξία ηε βειηίσζε ηεο 

γλψζεο γχξσ απφ ηε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ αλάπηπμε νξζψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  

ην θεθάιαην απηφ, ζα αλαπηπρζεί ην εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δξάζεο, ζα ζθηαγξαθεζεί ε κεζνδνινγία πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη ζα ζπδεηεζνχλ ηφζν νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

φζν θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, έγθεηηαη αθελφο ζε απάληεζε θαίξησλ εξσηεκάησλ κέζα απφ 

εθαξκνγή θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, θαη αθεηέξνπ ζηελ νιφπιεπξε αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο (Σζαθίξε, ρ.ρ.).  

 

 

2.1. Σύπνο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ Έξεπλα-Γξάζεο (Action-Research) είλαη εθαξκνζκέλε έξεπλα, εζηηαζκέλε 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). Οη Cohen et al., (2008) 

αληηκεησπίδνπλ ηελ Έξεπλα-Γξάζεο σο κία «παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κία πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ απηήο 

ηεο παξέκβαζεο». Βαζηθά ζηνηρεία ηεο, είλαη ε θαηλνηνκηθφηεηα θαη ε αμηνιφγεζε. 

Μέζσ απηνχ ηνπ ηχπνπ έξεπλαο, ν εθάζηνηε επαγγεικαηίαο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ, επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ 

πηνζεηψληαο θξηηηθή ζηάζε δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηεξεχλεζε πηζαλψλ ιχζεσλ. 

Αθφκα, ε Έξεπλα-Γξάζεο ηείλεη λα βαζίδεηαη ζε εξσηήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, μεθεχγνληαο απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ επηζηεκψλ (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011· Καιδή, 

2017). 
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Με θχξην εκπλεπζηή ηεο ηνλ θνηλσληθφ ςπρνιφγν Kurt Lewin, νη απαξρέο ηεο 

ηνπνζεηνχληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‘30, απνηειψληαο εθείλε ηελ πεξίνδν κηα 

ζπλεξγαηηθή αληηκεηψπηζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θνηλσλίεο, 

θαη ραξαθηεξηδφκελε απφ δηαδνρηθνχο θχθινπο δηάγλσζεο-ζρεδηαζκνχ-δξάζεο-

παξαηήξεζεο/αλαζηνραζκνχ (Lewin, 1948). 

Ο Lewin δηαθξίλεη ηα ηέζζεξα ζηάδηα ζε θάζε θχθιν ελεξγεηψλ:  

1. Σε δηαγλσζηηθή θάζε, φπνπ απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε κε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα.  

2. Σηο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζρεδηαζκφ ηεο 

παξέκβαζεο δξάζεο.  

3. Σελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαη παξαθνινχζεζε θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη παξαηήξεζε θαη αλαζηνραζκφ. 

4. Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία φπνπ θάζε θχθινο εζηηάδεη ζε 

δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα. Οη κέζνδνη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, νη ζπλεληεχμεηο, ην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο 

(Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). ηελ Έξεπλα-Γξάζεο ζην ηέινο θάζε θχθινπ, νη 

εξεπλεηηθέο κέζνδνη ηξνπνπνηνχληαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θαη επηιέγνληαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επφκελεο θάζεο, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην πξνο εμέηαζε πξφβιεκα (Stringer, 

1999). 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Έξεπλαο-Γξάζεο –ην νπνίν 

κάιηζηα ζρεηίδεηαη κε ην πξναλαθεξζέλ γλψξηζκα ηεο ζπεηξνεηδήο εμέιημήο ηεο- 

είλαη ε επειημία, πνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζε πεξηβάιινληα κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο (Stringer, 1999). Δπφκελα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε δηακνξθσηηθφηεηα, ζπκκεηνρηθφηεηα θαη 

ζπλεξγαηηθφηεηά ηεο. Ζ ζπλεξγαηηθή πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηεο, φπνπ φια εη 

δπλαηφλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη θάησ απφ έλαλ θνηλφ 

ζθνπφ, βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ κηα θνηλή γιψζζα, αιιά θαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα απηνθξηηηθή θαη άζθεζε θξηηηθήο (Kemmis,& 

Wilkinson, 1998). Έλα ηειεπηαίν αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Έξεπλαο-
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Γξάζεο, είλαη ε αλαζηνραζηηθφηεηά ηεο, ε νπνία ζπληζηά ηελ επηζηεκνινγηθή βάζε 

ηεο έξεπλαο (Cohen et al., 2008). 

Σα νθέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη ζην φηη: α) 

επηηξέπεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ αμηψλ θαη ηεο ηδενινγίαο πνπ ν δάζθαινο θαη ν 

εξεπλεηήο κεηαθέξνπλ ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο θαη β) 

παξάγεη ζπλερψο αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, γεγνλφο πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζψο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο σο 

κεζφδνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (McNiff,& Whitehead, 2009). 

ηελ παξνχζα κειέηε ινηπφλ, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηέιεζε κηα 

εθπαηδεπηηθή Έξεπλα-Γξάζεο, ηελ νπνία γλσξίδνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθία σο κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ. Με άιια ιφγηα απνηέιεζε θχθινπο ζρεδηαζκνχ, δξάζεο, 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αλαζηνραζκνχ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δξάζεο ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο (Altrichter et al., 2001). 

Δπίζεο γηα ηελ Έξεπλα-Γξάζεο, γλσξίδνπκε απφ ηνλ Tolbert (1988), πσο «δελ 

αζρνιείηαη κε ην ηη θάλεη ή δελ θάλεη ε παηδεία αιιά κε ην ηη ζα έπξεπε λα θάλεη ε 

εθπαίδεπζε θαη κε ην πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θάλεη ε εθπαίδεπζε απηφ πνπ ζα έπξεπε 

λα θάλεη». 

 

 

2.2. Θέκα θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζε έλα άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ δηέξρεηαη κέζα απφ δχν 

θαηεπζχλζεηο: ηε δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ δηακφξθσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην άηνκν (Abdallah, 2016). Ζ εξγαζία ινηπφλ απηή, 

αζρνιείηαη κε ην δίπνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

θαζψο θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Παπαδεµεηξίνπ, ρ.ρ). Σαπηφρξνλα εζηηάδεη θαη 

ζηε ζπκβνιή ηεο ΓηΔ ζε ζρέζε θαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ Γεκνηηθνχ. 

Ζ ελ ιφγσ Έξεπλα-Γξάζεο πνπ επηρεηξήζακε λα δηεμάγνπκε ζηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ Ννκνχ Ζιείαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζρεδηαζκέλσλ 
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παξεκβάζεσλ κε ηε ρξήζε ΓηΔ ζην κάζεκα ηεο «Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ζην 

2
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Πχξγνπ. Ζ έξεπλα εμεηάδεη αλ ε ΓηΔ κπνξεί λα ζρεηηζηεί 

θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο κέζα απφ δψδεθα ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ ζε 

καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Χο αληηθείκελν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ηέζεθαλ δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο, νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, επξχηεξσλ 

πεξηβαιινληηθψλ γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ζέκαηα 

αλαθχθισζεο, δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο ζην 

ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, αεηθφξνπ δηαρείξηζεο δαζψλ, πνηθηιφηεηαο θπηηθψλ εηδψλ, 

πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, δηάβξσζεο-εξεκνπνίεζεο, πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη πνιηηηζηηθήο πνηθηιφηεηαο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ/δηαρείξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ (Κνπινπκπαξίηζε, 2007). 

ηελ ελφηεηα απηή, ζα γίλεη αλαθνξά ζην βαζηθφ ζθνπφ θαη γεληθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο Έξεπλαο-Γξάζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ελψ νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη -πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη αμίεο, πνπνη καζεηέο επηδηψθεηαη λα 

θαηέρνπλ- θαη ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ νη μερσξηζηέο απαηηήζεηο θάζε 

δηδαζθαιίαο/παξεκβαηηθήο δξάζεο, ζα παξαηεζνχλ ζηελ έβδνκε ελφηεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δξάζεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην κάζεκα ηεο «Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο», κέζσ δξακαηηθψλ παηρληδηψλ, ζελαξίσλ θαη ηερληθψλ, γηα ηελ 

απφθηεζε θαη δηαηήξεζε γλψζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε ζηαζεξέο ζηάζεηο θαη αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο 

(Υαηδεκηραήι, Κνχιε,& Μηραινπνχινπ, 2015). 

θνπφο καο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε: λα εξεπλεζεί 

ην ζηάηνπο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Δγγξακκαηηζκνχ (γλψζεηο, ζηάζεηο) ησλ καζεηψλ 

ηεο ηεηάξηεο ηάμεο Γεκνηηθνχ, λα εμεξεπλεζνχλ θαηλνηφκεο κέζνδνη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηάδνζεο ηεο ΠΔ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λα εξεπλεζεί ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ΓηΔ 

(Abdallah, 2016). 

Πην εηδηθά, κέζσ απηνχ ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμήρζε κε 

βαζηθφ ηνπ ζέκα ηε δηακφξθσζε θηινπεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ΓηΔ, επηδηψρζεθε λα θαιπθζνχλ νξηζκέλνη ζηφρνη, πνπ αθνξνχλ ηξείο ηνκείο –
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ζχκθσλα κε ηε ηξηκεξή ηαμηλνκία ηνπ Bloom- ε νπνία δηαθξίλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο ζε γλσζηηθνχο (cognitive)
11

, ζπλαηζζεκαηηθνχο (affective)
12

 θαη 

ςπρνθηλεηηθνχο (psychomotor)
13

:  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ νθείιεη λα νδεγεί 

ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. ηνπο ζηφρνπο απηνχο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλθάπνηνη 

αθφκα, νη νπνίνη -πέξαλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζηηο νπνίεο 

επηκεξίδνληαη θαηά Bloom- κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπιένλ 

θαηεγνξίεο ησλ Δπηζηεκνληθψλ, πκκεηνρηθψλ, Κνηλσληθψλ, Αηζζεηηθψλ θαη 

Απηνκνξθσηηθψλ ζηφρσλ.  

Βέβαηα, ζην θεθάιαην ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ 

παξεκβαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο ΓηΔ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο 

ΠΔ, αμηνπνηήζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζε γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο 

θαη ςπρνθηλεηηθνχο.  

 

2.3. Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε έξεπλα-δξάζεο πνπ δηεμήρζε, πξνζπάζεζε λα αλαθαιχςεη 

πνηα εηδηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (φζνλ αθνξά 

ζηηο γλψζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηε ζεηηθή ζηάζε, ηελ 

ελζπλαίζζεζε), κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ΓηΔ. Δπηπιένλ, 

επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηνχλ νη δξακαηηθέο ηερληθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ ζέκαηα 

θαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ ΠΔ. Δξεπλάηαη εάλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, θαη λα γίλνπλ 

                                                                 
11

Οη γλσζηηθνί ζηφρνη ή ζηφρνη κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά, αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ (Κφθνξε, 2009). 
12

 Οη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ καζεηή, 

θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηελ επηζηεκνληθή γλψζε (Κφθνξε, 2009). 
13

 Οη ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, φπσο ην λα 

θάλεη κεηξήζεηο, λα εθηειεί πεηξάκαηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, λα ρξεζηκνπνηεί φξγαλα, λα 

θαηαζθεπάδεη θαη λα ρεηξίδεηαη ζπζθεπέο, λα ζρεδηάδεη ράξηεο πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία/ 

γεγνλφηα, λα εθαξκφδεη κεραληθά δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζε, λα ηξνπνπνηεί ηηο θηλήζεηο ηνπ φηαλ ην 

απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επρέξεηα λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.(Κφθνξε, 2009). 
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ηθαλά ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ κέζα απφ 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ΓηΔ. Δμεηάδεηαη εάλ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα νηθνζπζηήκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ 

κε βηψζηκν ηξφπν. Γελ ελδηαθεξφκαζηε λα δηαπηζηψζνπκε κφλν εάλ νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ, ζηελ 

θνηλσληθή επζχλε γηα ηελ θνηλφηεηα, αιιά θαη ην εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ 

λα αληαπνθξηζνχλ κε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, δηαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ θαη 

θαζηζηψληαο ην πγηέο.  

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο δξάζεο επηθεληξψλεηαη ζην εμήο εξψηεκα: 

«Πξνθχπηεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο/ 

επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηφπηλ έθζεζήο ηνπο -

θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο «Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο»- ζε κνξθέο 

δηδαζθαιίαο (ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο), κε θεληξηθφ ππξήλα ηελ ΓηΔ;». Πάλσ ζε 

απηή ηελ εθπαηδεπηηθή ζθνπνζεζία, ηέζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 1: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην 

κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο 

Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ πιεξέζηεξε 

θαηαλόεζε ζρεηηθά ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ 

ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε 

Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 2: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ζρεηηθά ηε κόιπλζε ησλ πδάησλ θαη ηε δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πόξσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 3: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ζρεηηθά ηε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε 

γεσπνηθηιόηεηα, αιιά θαη ηε δηάβξσζε θαη εξεκνπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ζε ζρέζε 

κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο. 
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Δξεπλεηηθή ππόζεζε 4: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ 

ζρεηηθά κε ηα δάζε θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 5: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα αθππληζζνύλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαθύιαμε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηδώλ, 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο.  

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 6: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ 

πιεξέζηεξα ηελ ελέξγεηα, ηηο κνξθέο ηεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, 

λα αθππλίζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα πξνζεγγίζνπλ κε επαηζζεζία δεηήκαηα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε 

ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 7: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα αλαπηύμνπλ 

νξζόηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη λα επαγξππλεζζνύλ όζν αθνξά ηελ 

εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 8: Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, πνπ δηδάζθνληαη ην κάζεκα 

ηεο ΜηΠ κε ηε ζπκβνιή ησλ ηερληθψλ ηεο ΓηΔ, αλακέλεηαη λα ρηίζνπλ πην νξζέο 

θαη νινθιεξσκέλεο ζηάζεηο θαη πιεξέζηεξε θαη επνηθνδνκεηηθή θαηαλόεζε γηα 

ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηε ΜηΠ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.  

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηηο παξαπάλσ νθηψ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

ζηεξηρζήθακε: 

Α) ην Γ.Δ.Π.Π.. ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, κε ηνπο Άμνλεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΠΔ ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο, νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο άμνλεο θαη 
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πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ ζπλδηαζθέςεσλ θαη ζπλφδσλ 

θνξπθήο.  

Β) ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ δηδαθηηθνχ – καζεζηαθνχ πεδίνπ 

«Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» (Π.Δ.Α.Α.)
14

 γηα ηελ 

ηεηάξηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.  

Γ) ηα πξνζθεξφκελα θεθάιαηα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο «Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο» (βηβιίν καζεηή θαη ηεηξάδην εξγαζηψλ) ηεο ηεηάξηεο ηάμεο (βι. 

Πίλαθα 0.2.).  

Γ) ηα δχν Δξσηεκαηνιφγηα ηνπ Amir Khawaja (2003), κε ηελ κέζνδν ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ εξσηήζεσλ θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηεο θαηακέηξεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κηα (βι. Παξάξηεκα Α θαη Β). 

Πην αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο δηαηχπσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ καο 

εξσηεκάησλ μεθίλεζε κε βάζε ηα ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ Khawaja 

(2003), ηα νπνία αθνχ κεηαθέξακε κε ηε κέζνδν ηεο δηπιήο κεηάθξαζεο ζηα 

ειιεληθά, ηα κειεηήζακε ελδειερψο ψζηε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ζπλνιηθέο 39 

εξσηήζεηο ηνπο (14 απφ ην πξψην θαη 25 απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην) ζε 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηηο νπνίεο εμέηαδαλ.  

Αθνχ έγηλε κηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηεκάησλ, έπεηηα κειεηήζακε 

θπξίσο ην πθηζηάκελν Γ.Δ.Π.Π.. Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαη ζπκπιεξσκαηηθά ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Αθφκε αλαηξέμακε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ΜηΠ γηα ηελ ηεηάξηε ηάμε, θαη παξαηεξήζακε ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηα θεθάιαηά ηνπ. 

Σν δε δεχηεξν, πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Δ.Α.Α, παξαηεξήζακε πσο 

δελ παξνπζίαδε ηφζν ζπγθεληξσηηθνχο άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην 

Γεκνηηθφ, αιιά ηνπνζεηνχζε αλά ηάμε θάπνηα βαζηθά ζέκαηα πξνο δηδαζθαιία. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ Γ΄ ηάμε παξείρε ηηο θχξηεο θαη πην γεληθέο ζεκαηηθέο ζε πην 

εμεηδηθεπκέλα ππνζέκαηα: 

                                                                 
14

Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, δνκείηαη ζηηο αξρέο 

ηεο Δ.Α.Α. πνπ απνηειεί ην θαηεμνρήλ παξάδεηγκα γηα ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνζβιέπεη ζηνλ 

πεξηβαιινληηθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ Αεηθφξνπ ρνιείνπ.  
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θνπφο καο ζην ζεκείν απηφ ήηαλ λα ζπκπεξηιάβνπκε φιεο ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα Δξσηεκαηνιφγηα, κε ηξφπν πνπ αθελφο λα 

ζπκβαδίδεη κε ηα θεθάιαηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη πνπ αθεηέξνπ λα είλαη 

επηηξεπηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο άμνλεο πνπ νξίδεη θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. ηεο ΠΔ. Να 

ζεκεησζεί πσο θξαηήζακε σο βαζηθφ θνξκφ ησλ ζεκάησλ, ηα δχν Γ.Δ.Π.Π.. (ηεο 

ΠΔ θαη ηεο ΜηΠ), αθνχ δηαπηζηψζακε κεδακηλέο δηαθνξέο ζηνπο γλσζηηθνχο άμνλεο 

πνπ εηζεγείην ην Πξφγξακκα πνπδψλ γεληθά ηεο ΠΔ, κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ καο παξείραλ ηα Κεθάιαηα ηεο ΜηΠ ηεο Γ΄ ηάμεο. 

Έηζη ιακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα ππφςε, φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πεγψλ, πξνβήθακε ζηνλ βέιηηζην ζπγθεξαζκφ ηνπο, νχησο ψζηε λα νξγαλψζνπκε ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα θαη λα θαηαιήμνπκε ζηηο δηθέο καο νθηψ (8) ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ηφζν ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα φζν θαη νη 12 

παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

1. Αέξαο - Αηκφζθαηξα -Κιηκαηηθέο αιιαγέο 

2. Νεξφ – Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ 

3. Έδαθνο – Γεσπνηθηιφηεηα - Γηάβξσζε - Δξεκνπνίεζε 

4. Γάζε – Αεηθφξνο δηαρείξηζε δαζψλ 

5. Βηνπνηθηιφηεηα – Δμαθάληζε εηδψλ 

6. Δλέξγεηα 

7. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ – Αλαθχθισζε 

8. Αλζξψπηλεο Γξαζηεξηφηεηεο 

Κάπσο έηζη πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ δειψλεη ζπγθεληξσηηθά ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο, ηηο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί 

θάζε κηα ζεκαηηθή, αιιά θαη ηα θεθάιαηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ηα νπνία 

ζπκβαδίδεη ε θάζε ζεκαηηθή.  
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Θεκαηηθέο ελόηεηεο 

 

Κεθάιαηα 

ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ 

1 5
ε
  Βηνπνηθηιόηεηα – Δμαθάληζε εηδώλ    Κεθ. 3 

2 5
ε
                        Βηνπνηθηιόηεηα – Δμαθάληζε εηδώλ  Κεθ. 12 

3 4
ε
                        Γάζε – Αεηθόξνο δηαρείξηζε δαζώλ    Κεθ. 4 

4 4
ε
   Γάζε – Αεηθόξνο δηαρείξηζε δαζώλ  Κεθ. 10 

5 3
ε
 Έδαθνο- Γεσπνηθηιόηεηα- Γηάβξσζε -Δξεκνπνίεζε Κεθ. 5 

6 1
ε
                  Αέξαο- Αηκόζθαηξα-Κιηκαηηθέο αιιαγέο Κεθ. 6 

7 2
ε
    Νεξό – Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ Κεθ. 8 

8 2
ε
                        Νεξό – Γηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ Κεθ. 9 

9 7
ε
                  Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ – Αλαθύθισζε Κεθ. 7 

10 7
ε
                  Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ – Αλαθύθισζε Κεθ. 7 

11 6
ε
                                             Δλέξγεηα -  

12 8
ε
                              Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο Κεθ. 11 

 

Πίλαθαο 0.2.: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ, ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη νη Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ησλ Παξεκβάζεσλ θαη 

Κεθαιαίσλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ απηέο αληηζηνηρνχλ. 

Δίλαη εκθαλέο, πσο κεξηθά ζεκεία σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ρξήδνπλ άκεζεο δηεπθξίλεζεο. Πξψηνλ, απφ ην Α.Π.. ηεο 

Δ.Α.Α. θξαηήζακε κφλν φζνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πεξηέρνληαλ θαη ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή απηνχο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ 

(2
ε 

ζεκαηηθή ελ.), ηελ ελέξγεηα (6
ε 

ζεκαηηθή ελ), ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ 

(4
ε 

ζεκαηηθή ελ.) θαη ηε δηάβξσζε θη εξεκνπνίεζε ηνπ εδάθνπο (3
ε 

ζεκαηηθή ελ.).  

Γεχηεξνλ, παξφιν πνπ βαζηζηήθακε σο επί ην πιείζηνλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ δηθψλ καο ζεκάησλ, ζην κνληέιν γλσζηηθψλ αμφλσλ θαη ζεκάησλ ηνπ 

Γ.Δ.Π.Π.. ηεο ΠΔ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, εληνχηνηο απνθαζίζακε λα κελ 

ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηά ηνλ ηειεπηαίν άμνλα ησλ «Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ θαη 

Αμηψλ» πνπ πξφηεηλε, θαζψο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζε θακία ζεκαηηθή θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά νχηε ζην Γ.Δ.Π.Π.. ηεο ΜηΠ ή ηνπ Νένπ 

Α.Π.. ηεο Δ.Α.Α. γηα ηελ Γ΄ ηάμε.  

Σξίηνλ, ε έθηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο «Δλέξγεηαο», εμεηάζηεθε αλ πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ζηηο νθηψ ζεκαηηθέο καο ελφηεηεο, φληαο κηα δχζθνιε θαη πξνρσξεκέλε 

έλλνηα γηα λα πξνζεγγηζηεί απφ επίπεδν καζεηψλ ηεηάξηεο δεκνηηθνχ. Χζηφζν, αλ 
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θαη δελ εμεηαδφηαλ απφ ηελ χιε ηεο ΜηΠ ηεο Γ΄ ηάμεο, πξνζηέζεθε ζηηο ζεκαηηθέο 

καο απνηειψληαο ην πιηθφ ηεο 11
εο

 Παξέκβαζήο καο, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ππήξραλ 

ζρεηηθά πνιιά ζεκεία ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ εμηρλίαδαλ ηηο γλψζεηο θαη ζηάζεηο 

ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε απηή ηελ έλλνηα θη έπξεπε λα θαιπθζνχλ απφ ην 

πξφγξακκα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ αιινησζεί ην πεξηερφκελν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη λα κελ ξηζθάξνπκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηπιένλ, ε «Δλέξγεηα» 

πξνηείλεηαη θη απφ ην Νέν Α.Π.. ηεο Δ.Α.Α., γηα ηελ Γ΄ ηάμε, κε κηθξή αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο εμνηθνλφκεζήο ηεο.  

Σέηαξηνλ, ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ Παξεκβάζεσλ πνπ αθηεξψζεθαλ ζε θάζε 

κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο νθηψ ζεκαηηθέο ελφηεηεο/εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δελ 

ήηαλ ηπραίνο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπκε κηα ή δχν Παξεκβάζεηο (σξηαίεο 

δηδαζθαιίεο) ζε έθαζην ζέκα, ιάβακε ππφςε καο πφζεο εξσηήζεηο αθηέξσλε θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηελ εμηρλίαζε θάζε ζέκαηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη κε 

πφζεο αθξηβψο εξσηήζεηο, θάζε ζέκα, απαζρνιεί ηνπο καζεηέο. 

 

Αξηζκόο 

εξσηήζεσλ 

Θεκαηηθέο 

ελόηεηεο 

Αξηζκόο 

παξεκβάζεσλ 

2 1
ε
 1 

2 2
ε
  2* 

2 3
ε
 1 

7 4
ε
 2 

7 5
ε
 2 

6 6
ε
  1* 

10 7
ε
 2 

3 8
ε
 1 

 

Πίλαθαο 0.3.: Αξηζκφο εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

ζεκαηηθή ελφηεηα- εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη αξηζκφο παξεκβάζεσλ. 

 

Πηζαλψο δεκηνπξγείηαη αληίθαζε γηα ηελ 2
ε
 ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο «Νεξνχ» 

ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρνχλ ηφζεο εξσηήζεηο, φζεο ζηελ 6
ε 

(Δλέξγεηα) θαη 7
ε
 

ζεκαηηθή (Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ-Αλαθχθισζε), φκσο πξνηηκήζακε λα 

θηλεζνχκε βάζεη ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηεο θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο 

πνπ απηφ έδηλε ζην ζέκα ηνπ «Νεξνχ», θαζφηη αθηέξσλε δχν θεθάιαηα ζηελ θάιπςε 

ηνπ ζέκαηνο (Κεθ. 8 θαη 9), ελ αληηζέζεη κε ην ζέκα «Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ-



 
  77 

Αλαθχθισζε», ζην νπνίν αληηζηνηρνχζε κφιηο έλα θεθάιαην (Κεθ. 11) θαη ην ζέκα 

«Δλέξγεηα», γηα ην νπνίν δελ ππήξρε αληηζηνηρία θεθαιαίνπ ζην βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο.  

Δηδηθά γηα ην ζέκα ηεο «Δλέξγεηαο» λα αλαθέξνπκε ζπκπιεξσκαηηθά, πσο 

παξφηη γηλφηαλ ζχληνκε –πιελ νπζηαζηηθή- αλαθνξά ηεο ζην Νέν Α.Π.. ηεο Δ.Α.Α. 

ηεο ηεηάξηεο, -ην νπνίν ζεκεησηένλ ηελ είρε πξνηηκήζεη παξαιείπνληαο απφ ηα 

βαζηθά ηεο ζέκαηα άιια, εμίζνπ ζνβαξά (π.ρ.: δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, εμαθάληζε εηδψλ)- θαη παξφηη εκπεξηέρεηαη θαη ζην ηζρχνλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη 

ζε πιεζψξα εξσηήζεσλ (βι. Πίλαθα 0.3.), εκείο πξνηηκήζακε λα ηελ δηεξεπλήζνπκε 

πξνζεγγίδνληάο ηελ κέζα απφ κηα θη φρη δχν παξεκβάζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξήζακε 

ππεξβνιή κηαο θαη ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο 

αθφκα, αιιά θαη νχηε ην ζρνιηθφ βηβιίν ηελ εμεηάδεη ζε θάπνην ζρεηηθφ θεθάιαην.  

 

 

 

2.4. Γείγκα, ηόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο Έξεπλαο-Γξάζεο ζπιιέρζεθε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

Γεηγκαηνιεςίαο θνπηκφηεηαο (purposive sampling), ε νπνία αθνξά ηελ πηινγή 

αηφκσλ πνπ ―θξίλεηαη‖ φηη πξέπεη λα κειεηεζνχλ» θαη θαηά ηελ νπνία «ν εξεπλεηήο 

ζηαρπνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα κε βάζε ην 

θαηά πφζν ηηο θξίλεη ηππηθέο θαη πξνβαίλεη ζε εζθεκκέλε ππνθεηκεληθή επηινγή θαηά 

ηελ ιήςε απηνχ πνπ ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα» (Καιδή, 2017). εκεηψλεηαη 

πσο ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ 

πνιχ θαιά θαη άξηηα ζε έθβαζε, αξθεί ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή λα είλαη ηέιεηα (Denzin, 

1978). 

ε απηή ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ καζεηέο ηεηάξηεο (Γ΄) ηάμεο, σο 

ππνθείκελα γηα λα δηεμαρζεί ε έξεπλα. Ζ θχξηα εζηίαζε ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε 

«κάζεζε», θαη ζχκθσλα κε ηνλ Piaget (1953), νη «αηζζεηνθηλεηηθέο δνκέο είλαη ε 

πεγή ησλ κεηέπεηηα εξγαζηψλ ηεο ζθέςεο», πνπ ζεκαίλεη φηη νη δξάζεηο πξνθαινχλ 

σξίκαλζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. ζν αθνξά ηε ζεσξία 

λνεκνζχλεο ηνπ Piaget, «ηα παηδηά πεξλνχλ απφ ηέζζεξα γλσζηηθά ζηάδηα γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο» θαη απφ ηελ ειηθία ησλ 7 έσο 12 βξίζθνληαη ζε πεξίνδν ζπγθεθξηκέλσλ 
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ιεηηνπξγηψλ (κάζεζε κέζσ αιιειεπίδξαζεο). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δείγκα πνπ 

εξεπλάκε (Γ΄ ηάμε), αλήθεη ζηε κεηαβαηηθή απηή θάζε, είλαη επφκελν ηα παηδηά λα 

θαηαθέξνπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Τπεχζπλε 

Πεξηβαιινληηθά πκπεξηθνξά.  

Άιινη ζπγγξαθείο κηινχλ γηα ηε ζεκαζία ησλ κεζαίσλ ρξφλσλ ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο (6-12 εηψλ) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν. 

ε απηφ ην ειηθηαθφ ζηάδην, ε κάζεζε κπνξεί λα αιιάμεη απφ ην άκεζν νηθνγελεηαθφ 

ή ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ηα παηδηά γίλνληαη δέθηεο θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ. Σα 

παηδηά είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηψλνπλ ηε γλψζε, λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο ηδέεο θαη λα 

αμηνινγνχλ ηηο πξάμεηο. Απηή είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ παηδηθή ειηθία, πνπ ε 

αίζζεζε ηνπ ζαχκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε αίζζεζε εμεξεχλεζεο. Τπάξρεη απμαλφκελε 

αλαγλψξηζε φηη απηή ε πεξίνδνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά έρνπλ κηα αλαδήηεζε σο πξνο ηελ θαηαλφεζε 

ελλνηψλ, θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ, φπσο θαη ηθαλφηεηα εζηίαζεο. Ζ έληνλε 

εζηίαζε ζηε καζεηνθεληξηθή, βησκαηηθή, ελεξγεηηθή κάζεζε ζε θπζηθά 

πεξηβάιινληα ζπλίζηαηαη γηα παηδηά ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε 

γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ έρεη 

ηδηαίηεξε ηζρχ ζηε δηακφξθσζε ηφζν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, φζν θαη ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηελ 

ελειηθίσζε (Wilson, 2011). 

Έηζη, ην παξφλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Πχξγνπ Ζιείαο (έλα γηα ρξήζε σο 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ην άιιν σο νκάδα ειέγρνπ) ζε ζχλνιν 44 καζεηψλ. Οη 

εξεπλεηηθέο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηα ρσξηθά πιαίζηα ηεο ηάμεο 

θαζψο δελ είρακε ιάβεη ζρεηηθή άδεηα γηα κεηαβίβαζε ησλ δηδαζθαιηψλ ζε 

εμσζρνιηθέο ηνπνζεζίεο. Ζ παξεκβαηηθή παηδαγσγηθή δξάζε ήηαλ ηξίκελεο 

δηάξθεηαο θαη εθαξκφζηεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Πξνηηκήζεθε ην 

μεθίλεκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, σο ελαξθηήξηα πεξίνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα αληηκεησπίζνπκε πηζαλέο 

αληημνφηεηεο θαη απξφβιεπηνπο παξάγνληεο πνπ ζα δπζρέξαηλαλ ηελ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηφο καο ή αθφκα θαη απξφζκελεο πξνθιήζεηο πνπ ζα εκθάληδε ην ίδην 

ην πξφγξακκα, θάηη πνπ ελ κέξεη ζπλέβε (βι. ελφηεηα 4.3. Γηεπθξηλήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο), σζηφζν ήηαλ αληηκεησπίζηκν θαη δελ ρξεηάζηεθε λα 

δηεπξχλνπκε ηα ρξνληθά καο πιαίζηα.  
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2.5. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

 

Ζ Έξεπλα-Γξάζεο πνπ πινπνηήζακε, αθνινχζεζε ηε κνξθή ησλ εμήο 

επηγξακκαηηθψλ ζηαδίσλ: εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, εληνπηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, εχξεζε πεγψλ,ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

ζρεδηαζκφο δξάζεο, πινπνίεζε δξάζεο θαη αλαζηνραζκφο, αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο-δξάζεο είρε μεθηλήζεη πνιχ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2016, 

φπνπ θαη δηακνξθψζεθε κεγάιν κέξνο ηεο εξεπλεηηθή δηαδηθαζίαο ζηα πιαίζηα 

πξνζνκνησηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

εθηέιεζεο ηεο Έξεπλαο-Γξάζεο, ε νπνία απφ ην επφκελν έηνο ζα ηνπνζεηνχληαλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο. Σελ άλνημε ηνπ 2017, κνηξάζηεθαλ πξνο 

ζπκπιήξσζε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ 2
νπ

 Γ.. Πχξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε πξνπαξαζθεπαζηηθφ 

πιηθφ απαληήζεσλ θαη λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ δείθηε Cronbach's alpha γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ κέζνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ καο.  

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζακε απηέο ηηο πξψηεο κεηξήζεηο, μεθηλήζακε ην θαινθαίξη 

ηνπ 2017 λα ζρεδηάδνπκε κηα-κηα ηηο 12 Παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ απφ ην μεθίλεκα ήδε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-18. Σν 

φιν πξφγξακκα θάιπςε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, μεθηλψληαο απφ ηνλ 

κήλα Οθηψβξην (03/10/2017) θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ κήλα Γεθέκβξην (20/12/2017). 

Να αλαθεξζεί πσο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε παξεκβαηηθήο εξεπλεηηθήο 

δξάζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελεκεξψζεθε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν 

νπνίνο καο παξείρε θαη ηελ άδεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

νη εθπαηδεπηηθνί ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο, νη γνλείο θαη θπζηθά νη ίδηνη νη 

καζεηέο ηφζν γηα ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζην κάζεκα ηεο «Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο» φζν θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο, ε νπνία ζα δηαξθνχζε 

έλα ηξίκελν. ε απηφ ην δηάζηεκα, θάζε εβδνκάδα εθηεινχηαλ έλα νινθιεξσκέλν 

δηδαθηηθφ πιάλν ΠΔ,θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηαο εθ ησλ δχν σξψλ -πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο «Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ζηα 6/ζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία- κε βάζε ηνπ ηελ ΓηΔ, γηα ηελ 

«πεηξακαηηθή νκάδα», θαη κηαο νινθιεξσκέλεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο ΜηΠ γηα 
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ηελ «νκάδα ειέγρνπ». Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο –ηνπ νπνίνπ 

ηνλ εθηειεζηηθφ ξφιν ηνλ είρε αλαιάβεη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο- κειεηνχζακε 

ελδειερψο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε θαη λα 

επαπμήζνπκε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, αιιά θαη γηα λα 

πξνεηνηκαζηνχκε θαιχηεξα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αθνινπζνχζε.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθεληξψζακε ηα πνζνηηθά αιιά θαη 

πνηνηηθά καο δεδνκέλα. Πην εηδηθά, ηα δεδνκέλα ησλ καζεκάησλ α) απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο πξνο ζπκπιήξσζε πξηλ θαη κεηά ην 

πξφγξακκα παξεκβαηηθψλ δξάζεσλ, β) απφ ηηο ζεκεηψζεηο κέζσ ηήξεζεο 

πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηνπ δαζθάινπ ηνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη γ) απφ ηηο 

θαηαγξαθέο ηνπ ίδηνπ θαηά ηηο δχν νκαδηθέο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξηκεληαίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη θαηφπηλ ηαμηλνκήζεθαλ, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ αθνινχζεζε. Σειεηψζακε ηελ δηαδηθαζία κε ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη νινθιήξσζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ καο έξγνπ, πεξί ηα ηέιε ηνπ 2018. 

 

 

 

2.6. Μεζνδνινγηθό κνληέιν: Μεηθηέο πξνζεγγίζεηο 

 

Σα βαζηθά είδε εξεπλψλ είλαη ηξία: πνζνηηθή έξεπλα, ε πνηνηηθή έξεπλα θαζψο 

θαη νη κηθηέο πξνζεγγίζεηο (Μάξθνπ, 2015). Παξαθάησ ζα παξαηεζνχλ πιεξνθνξίεο 

γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία απηά είδε έξεπλαο μεθηλψληαο απφην κνληέιν ησλ 

«Μεηθηψλ πξνζεγγίζεσλ», κηαο θαη ε Έξεπλα-Γξάζεο καο έρεη βαζηζηεί ζε απηφ ην 

είδνο.  

Ζ εθαξκνγή κεηθηψλ κεζφδσλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, κε ζπγθεξαζκφ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ραίξεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο αλαγλψξηζεο θαη 

απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο, θαζψο δχλαηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κειεηψλ.  
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2.6.1. Πνζνηηθή έξεπλα 

 

Σα επηκέξνπο κεζνδνινγηθά κνληέια πνπ ζπλδπάδνληαη ζηηο κεηθηέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο αλαθέξζεθε ήδε είλαη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα. Ξεθηλάκε 

κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηάθνξσλ παξαγφλησλ. Ζ πνζνηηθή ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεη γελίθεπζε ζε έλα επξχηεξν πιεζπζκφ (Καιθφπνπινο, 

2003· Αξθνχδε,& Γεσξγαθνπνχινπ, 2016· Μάξθνπ, 2015).  

Ζ πνζνηηθή έξεπλα απνβιέπεη ζηελ επαιήζεπζε κίαο ππφζεζεο κέζσ 

αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Με άιια ιφγηα, ε ηηζέκελε απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ήδε ππάξρνπζα ζεσξία (Deductive reasoning), αλακέλεη απάληεζε. Σα 

θνηλσληθά, δε, θαηλφκελα εμεηάδνληαη κέζσ κεηαβιεηψλ πνπ εθιακβάλνληαη σο 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζηνηρεία/δεδνκέλα (data), πξέπεη λα είλαη 

αληηθεηκεληθά ρσξίο πξνθαηαιήςεηο (deVaus, 1993), ελψ ζχκθσλα κε ηελ 

Παπαγεσξγίνπ (ρ.ρ.), επηβάιιεηαη λα είλαη απνδεηθηέα, δειαδή λα κπνξνχλ λα 

επηδέρνληαη απφδεημε θαη απφ άιινπο, αιιά θαη λα είλαη ζρεηηθά (ειεγρφκελα). 

Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έξεπλαο δηαθξίλεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε, θπξίσο φζν αθνξά ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

ζηελ αλάιπζή ηεο, αιιά θαη ιφγσ ηφζν ηεο νπδεηεξφηεηά ηεο σο θεληξηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο, φζν θαη ηεο εζηίαζήο ηεο ζε γεληθνχο λφκνπο θαη εκπεηξηθνχο 

θαλφλεο (Καζζσηάθεο, 1981). 

Οη πνζνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο αλαπηχρζεθαλ αξρηθά ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

γηα ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ελ ηνχηνηο δηεχξπλαλ ηνπο ηνκείο ησλ 

επηζηεκψλ ζηηο νπνίεο επεπζχλνληαλ θαη πιένλ έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηέο ηφζν 

ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ηα επηκέξνπο είδε ηνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη: α) νη έξεπλεο, β) ηα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, γ) νη ηππηθέο κεζφδνη 

(φπσο ε νηθνλνκεηξία) θαη δ) νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη (φπσο ε καζεκαηηθή 

κνληεινπνίεζε) (Μάξθνπ, 2015). 

Βαζηθφο ζηφρνο ζηελ επηζηεκνληθή πνζνηηθή έξεπλα είλαη ε γελίθεπζε.Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ έλα δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

αθνινχζσο κε βάζε ηα δεδνκέλα (ζηνηρεία) επηινγήο απφ ην δείγκα, δηεμάγνληαη νη 

αλαιχζεηο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία είλαη απζηεξά επηιεγκέλα 

κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα. Σν δείγκα απηφ ζεσξεηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ πιεζπζκφ, ην δείγκα δειαδή λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξακέηξνπο νιφθιεξνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Έηζη, φζν πην κηθξφο είλαη ν πιεζπζκφο ηφζν πην πνιχ ηαπηίδεηαη ν 

πιεζπζκφο κε ην δείγκα, ελψ φηαλ ν πιεζπζκφο είλαη κεγάινο ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Δπηπιένλ, ε κέζνδνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ, 

δειαδή φια ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ίζεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ. 

Πξνθχπηνπλ έηζη δχν θαηεγνξίεο δεηγκάησλ: ε κηα είλαη ην ηπραίν Γείγκα ή Γείγκα 

πηζαλνηήησλ, πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ εθάζηνηε πιεζπζκνχ θαη ε άιιε ην 

κε-ηπραίν Γείγκα (δείγκα επθνιίαο, ζθφπηκν, ρηνλνζηηβάδαο, πνζνζηψζεσλ) πνπ 

φκσο δελ κπνξεί δψζεη γεληθεχζεηο γηα ηνλ πιεζπζκφ, γηαηί δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ (Μάξθνπ, 2015). 

Σα είδε δεηγκαηνιεςίαο ζηεξίδνληαη ζηα δείγκαηα. Απφ ηπραία δείγκαηα 

πξνθχπηνπλ: α) ε Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (Simple Random Sampling), β) ε 

πζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία (Systematic Sampling), γ) ε Καηά ζηξψκαηα ηπραία 

δεηγκαηνιεςία (Stratified Random Sampling) θαη δ) Γείγκα θαηά δεζκίδεο (Cluster 

Sampling). Απφ κε-ηπραία δείγκαηα πξνθχπηνπλ: α) ε Γεηγκαηνιεςία Δπθνιίαο, β) ε 

θφπηκε δεηγκαηνιεςία, γ) ε Γεηγκαηνιεςία Πνζνζηψλ θαη δ) ε Γεηγκαηνιεςία 

Υηνλνζηηβάδαο (Μάξθνπ, 2015). 

ηα πιαίζηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, εμεηάδνληαη θαη νη κεηαβιεηέο θαζψο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκθαληζηεί ν ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο κέζα ζε έλαλ νξηζκέλν 

πιεζπζκφ. Οη κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο. Μεηά ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη α) πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαλνκή (ζπρλφηεηα, θεληξηθή ηάζε ηα κέηξα θαη κνξθή ηεο δηαζπνξάο) θαη β) 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζεκαληηθή γελίθεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ (Μάξθνπ, 2015). 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρνπλ πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ δελ 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά, φζν ζε θάπνηεο εζσηεξηθέο δνκέο (Lund, 2005).  
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2.6.2. Πνηνηηθή έξεπλα 

 

Απηνηειψο ή ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πνζνηηθέο ηερληθέο είλαη ε πνηνηηθή 

έξεπλα. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάδπζε λέσλ 

ηππνπνηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ (Καιδή, 2017· Μάξθνπ, 2015· ΠΑΚΔΠΔ, ρ.ρ.). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο, έρνπλ θεξδίζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνηθίισλεπηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαζψο έρνπλ επεθηαζεί νη εθαξκνγέο 

ηνπο ζε νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ 

(Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ πιένλ θαηάιιειε 

κεζνδνινγηθή επηινγή γηα ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζε αλαπαξαζηάζεσλ, ζηάζεσλ, 

αληηιήςεσλ, θηλήηξσλ, θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ/θαληαζηαθψλ 

δεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. «Απηφ δελ είλαη θαζφινπ 

ηπραίν, θαζφηη ν ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο είλαη φρη απιά ε πεξηγξαθή κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ή ζηάζεο αιιά ε νιηζηηθή θαηαλφεζε» (Αξθνχδε & Γεσξγαθνπνχινπ 

2016). 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαλεξψλεη κηα αζάθεηα θαη ζχγρπζε θαζψο θαη 

αληηθξνπφκελεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ηα γλσξίζκαηά ηεο, νπφηε κέρξη ζηηγκήο δελ παξνπζηάδεηαη 

θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο (Morse,& Richards, 2002· Richards,& Morse, 

2007· Weis,& Fine, 2000). Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο νξηνζέηεζεο ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο είλαη εθείλνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Denzin θαη Lincoln (2005: 3) θαη ν 

νπνίνο ηελ ηνπνζεηεί ζην επίπεδν κηαο ζπγθεηκεληθήο (contextual), πιαηζηνζεηεκέλεο 

(situated), εξκελεπηηθήο, λαηνπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηνλ θφζκν: «Η πνηνηηθή 

έξεπλα είλαη κηα πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα (situated activity), ε νπνία ηνπνζεηεί 

ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν. Απηή ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν εξκελεπηηθψλ θαη πιηθψλ 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θάλνπλ ηνλ θφζκν νξαηφ. Απηέο νη πξαθηηθέο κεηαζρεκαηίδνπλ 

ηνλ θφζκν. Μεηαηξέπνπλ ηνλ θφζκν ζε κηα ζεηξά απφ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ, ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ ζπλνκηιηψλ, 

ησλ θσηνγξαθηψλ, ησλ καγλεηνθσλήζεσλ θαη ησλ ζεκεηψζεσλ ζε εκεξνιφγηα» 

(Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015: 12-13). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ Henwood θαη Pidgeon (1994), επηρεηξεί λα δηαζαθελίζεη ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο κεζφδνπ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί 

ε έλλνηά ηεο. Καηά ηε γλψκε ηνπο, ε έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ δηέξρεηαη 
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κέζα απφ ηξείο βαζηθέο αλαιπηηθέο δηαζηάζεηο: ζηε θηινζνθηθή, επηζηεκνινγηθή 

ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηηο επηκέξνπο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη, δειαδή 

ζηηο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο (Ίζαξε,& Πνχξθνο,2015). 

Βάζεη ησλ πνηθίισλ εζηηάζεσλ ζηε κειέηε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, νη Πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

Α) ηελ Έξεπλα – Γξάζεο (Καιδή, 2017) (βι. ελφηεηα 2.1.) 

Β) ηε Μειέηε Πεξίπησζεο (Καιδή, 2017). 

Γ) ηελ Δζλνγξαθία (Καιδή, 2017· Μάξθνπ, 2015). 

Μηα αθφκα ζηξαηεγηθή νξηνζέηεζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη αλάδεημεο ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο, ζπλίζηαηαη ζηελ ελδειερή ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

αλάιπζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο ίδηαο θαη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

δηαθνξψλ ηνπο (Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). 

 

 

 

2.7. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζπιιέγεη δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ςπρνηερληθψλ κέζσλ 

(Ρνχζζνο, ρ.ρ.). Χο κέζν ζπιινγήο νξίδεηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα κεηξεζεί 

(Καξακπαηδάθε, 2017). Οη εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ θαιχηεξε παξαηήξεζε 

ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίια ςπρνηερληθά κέζα, πνπ επηιέγνπλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα ή πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη ίδνη (Ρνχζζνο, ρ.ρ.). 
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2.7.1. Πνζνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην (questionnaire), είλαη ζίγνπξα ε πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο θαη ην θαηαιιειφηεξν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηηο 

πνζνηηθέο έξεπλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα έληππν πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

εξσηήζεηο, θαη ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή πξνο γξαπηή ζπκπιήξσζε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή: α) ησλ 

κεηαβιεηψλ, β) ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ θαη γ) πξφζζεησλ κεηαβιεηψλ (Γηαζεκή-

αξαθίδνπ, 2011). 

Μέζα απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ην εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη 

αθελφο λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθπξε θαη αμηφπηζηε κέηξεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ 

θαηαζθεπψλ θη αθεηέξνπ λα παξαθηλεί ζε ζπλεξγαζία ηνπο εξσηψκελνπο, ψζηε λα 

απνζπψληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). Ζ έθηαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε εκθάληζή ηνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη πξέπεη λα 

νδεγνχλ ζηνπο ίδηνπο ζηφρνπο, ελψ ε ζπκπιήξσζή ηνπ ζα πξέπεη λα δείρλεη εχθνιε, 

εμαζθαιίδνληαο φηη ηα άηνκα απνθξηζνχλ κε πιεξφηεηα θαη εηιηθξίλεηα (Γηαζεκή-

αξαθίδνπ, 2011). 

Χο πξνο ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, 

δηαθξίλνπκε: α)ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (closed questions), β) ηηο αλνηρηέο 

εξσηήζεηο (free-response ή openended questions). Ο δεχηεξνο, αλνηθηφο ηχπνο 

εξσηήζεσλ, παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ελψ πνιιέο θνξέο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ 

είδνπο κέλνπλ αλαπάληεηεο ή εμαληινχληαη ζε απαληήζεηο γεληθέο θαη αφξηζηεο 

(Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, θχξην κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ράξε ζηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά κε 

ηε ζπλέληεπμε. Απηά εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κεγάισλ 

δεηγκάησλ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζηελ 

εχθνιε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θ.ά.(Παπαπαλάγνπ, 2006).  

Γηα λα δνθηκαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζηνπο καζεηέο δφζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Musser θαη Malkus (1994) θαη 
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ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Amir Khawaja (2003), πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

κηα ζπλέπεηα θαη αληηζηνηρία κε ην γλψξηκν ιεμηιφγην ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ 

ηεο Γ΄ ηάμεο θαη παξάιιεια λα αληαπνθξίλεηαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νεβάδα, ηνπ 

Λαο Βέγθαο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Clark Country, φπνπ έιαβε ρψξα ε 

έξεπλά ηνπ. Παξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Khawaja, ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Clark Country, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εξεπλεηή, πξνέβε ζε 

πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηδηάδεη θαιχηεξα ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο Γ΄ 

ηάμεο θαη λα κελ πξνθχςνπλ ιάζε ζηελ ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ. Δκείο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηθήο καο έξεπλαο θαη κελ 

έρνληαο ζηα ρέξηα καο ην απινπζηεπκέλν εξσηεκαηνιφγην ηνπ εηνίκαζε ην Γεκνηηθφ 

ηεο Clark Country, δηαηεξήζακε ην πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην ηνπ Khawaja, πνπ 

αθνινπζνχζε ηελ ηεηξάβαζκε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ησλ εξσηήζεσλ, ησλ Malkus 

θαη Musser.  

Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ Α΄ Μέξνπο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ, θαηαγξάθεθε κε ηξφπν 

παξφκνην κε ην Β΄ Μέξνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ησλ Musser θαη Malkus (1994), πνπ 

ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα, κε ηνλ αξηζκφ 3 λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο 

πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθήο απφθξηζεο, ελψ ν αξηζκφο 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ιηγφηεξν πεξηβαιινληηθή απάληεζε. Οη αξηζκνί απηνί θπζηθά, δελ ήηαλ νξαηνί, ζην 

θχιιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κνηξάζηεθε ζηα παηδηά γηα λα απνθεπρζεί ην άγρνο 

κεηαμχ ηνπο θαη νη πξνκειεηεκέλεο απαληήζεηο. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ Α΄ Μέξνπο 

κπνξεί λα θπκαλζεί νπνπδήπνηε κεηαμχ 14 έσο 42 βαζκψλ, φπνπ ην 14 είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε ιηγφηεξν θηινπεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελψ ην 42 είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηελ 

πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Σα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ Α΄ Μέξνπο 

πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ θάζε νκάδα καζεηψλ (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ), 

ζπγθξίζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πξνζζέηνληαο ηηο βαζκνινγίεο απφ θάζε καζεηή.  

Σν Β΄ Μέξνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ, είλαη φπσο είπακε κηα ηξνπνπνίεζε απφ 

ηνλ Amir Khawaja (2003) ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο 

Musser θαη Malkus (1994) θαη ιεηηνπξγεί σο θιίκαθα γεληθήο ρξήζεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ησλ παηδηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη έλα θαιφ εξγαιείν 

κέηξεζεο γηα ηε δηθή καο έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην, παξέρεη κηα δνθηκαζκέλε 

κέζνδν γηα ηε κέηξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ καζεηψλ ηνπ ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο νθηψ έσο δψδεθα εηψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην είρε πξνζαξκνζηεί ήδε απφ 
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ηνπο δχν πξψηνπο απηνχο ζπγγξαθείο ζην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ηεο ηεηάξηεο ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπίζεο, θαηαζθεχαζαλ ην ηεζη ρξεζηκνπνηψληαο ςπρνκεηξηθέο αξρέο 

γηα λα επηηξέςνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ ηεζη θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ. Ζ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 25 εξσηήκαηα πνπ 

εθθξάδνληαη ζε κηα κνξθή πνπ ηα παηδηά κεηαμχ 8 έσο 12 εηψλ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη (βι. Παξάξηεκα Β). Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ Musser θαη Malkus (1994) 

ζηελ αξρηθή εθδνρή ηνπ, απαηηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα θπθιψζνπλ ηνλ κεγαιχηεξν 

ζε κέγεζνο αξηζκφ πνπ βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ εθάζηνηε πξφηαζε, εάλ αηζζαλφηαλ 

φηη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξψηνπ ή ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ θαη 

ηνλ κηθξφηεξν ζε κέγεζνο αξηζκφ αλ αηζζάλνληαλ φηη δελ κνηάδνπλ αθξηβψο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε εξψηεζε ξσηά: 

«Οξηζκέλα παηδηά πξνηηκνχλ λα αθήλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη φηαλ 

βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο (αξηζκνί 1 θαη 2) όκσο άιια παηδηά θιείλνπλ πάληα ην 

λεξφ ηεο βξχζεο φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο (αξηζκνί 3 θαη 4)». 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ νδεγηψλ, αλ ην παηδί αηζζάλζεθε φηη κνηάδεη κε ην παηδί 

πνπ άθεζε ην λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη θαηά ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ ηνπ, ζα 

έπξεπε λα θπθιψζεη ηνλ αξηζκφ 1, φκσο αλ αηζζάλζεθε πσο κνηάδεη κε ην άιιν παηδί 

πνπ θιείλεη ην λεξφ ηεο βξχζεο ελψ βνπξηζίδεη ηα δφληηα ηνπ, έπξεπε λα θπθιψζεη 

ηνλ αξηζκφ 4. Αλ αηζζαλφηαλ πσο δελ κνηάδεη αθξηβψο φπσο ην πξψην παηδί ηφηε 

έπξεπε λα θπθιψζεη ηνλ αξηζκφ 2 θαη αληίζηνηρα αλ αηζζαλφηαλ πσο δελ κνηάδεη 

αθξηβψο φπσο ην δεχηεξν παηδί, ηφηε έπξεπε λα θπθιψζεη ηνλ αξηζκφ 3. 

ηελ εμειηγκέλε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ Khawaja (2003), ε 

απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ απαηηεί απφ ηα παηδηά λα επηιέμνπλ κε πνηεο απφ ηηο δχν 

νκάδεο παηδηψλ (ηελ αξηζηεξή πξφηαζε ή ηελ δεμηά πξφηαζε) κνηάδνπλ/ηαπηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν. Αθνχ θάλνπλ ηελ επηινγή ηνπο, έπεηηα ηνπνζεηνχλ έλα Υ ζην κεγάιν 

θνπηίαλ κνηάδνπλ πνιχ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ή 

ηνπνζεηνχλ έλα Υ ζην κηθξφ θνπηί αλ κνηάδνπλ ιίγν κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

πνπ πεξηγξάθεηαη. Κάζε πξφηαζε (κεηαβιεηή), ιακβάλεη λνχκεξα απφ ην 1 έσο ην 4 

(κε ην 4 λα αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά). Σν 

ζθνξ γηα θάζε πξφηαζε (κεηαβιεηή) παξνπζηάδεηαη ζηα θνπηηά θάησ απφ θάζε 

πξφηαζε κφλν ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ θξαηά ε εξεπλήηξηα θαη ζα ηε βνεζήζεη ζηελ 

κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ ζθoξ. ηα παηδηά δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην θπζηθά ρσξίο 

λα παξνπζηάδνληαη απηνί νη αξηζκνί εληφο ησλ θνπηηψλ. Έπεηηα, αθνχ ιεθζεί ην ζθνξ 
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απφ θάζε πξφηαζε, πξνζηίζεληαη καδί φια ηα ζθνξ θαη γηα ηηο 25 εξσηήζεηο, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλνιηθφ ζθνξ πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα θάζε καζεηή, 

ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 25 έσο 100 βαζκνχο, φπνπ ην 25 είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο 

βαζκφο ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηε ιηγφηεξν θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ην 

100 είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο βαζκφο ηνπ καζεηή πνπ έρεη ηελ πεξηζζφηεξν 

θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. 

Σφζν ην πξψην φζν θαη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δέρζεθε 

αθξηβή κεηάθξαζε απφ ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ην αληίζηξνθν θη έηζη 

δελ ήηαλ απαηηνχκελε κηα ζηάζκηζή ηνπ εθ λένπ. Σν ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηα δχν 

ηκήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Πχξγνπ, ηφζν εθείλνπ πνπ 

αληηπξνζψπεπε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη ηνπ άιινπ ηκήκαηνο πνπ 

αληηπξνζψπεπε ηελ νκάδα ειέγρνπ ηεο έξεπλάο καο. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ, 

δψζακε επηπιένλ έκθαζε ζηελ πξνθνξηθή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ παξέρνληαο 

δηεπθξηλήζεηο ζηνπο καζεηέο, φπνπ θαη αλ ρξεηαδφηαλ.  

Σέινο, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Β΄ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(πνπ ήηαλ απηφ πνπ έρξεδε πξνζνρήο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ), αθνινπζήζακε ηελ θαηακέηξεζε πνπ πξφηεηλε ε ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή 

ηνπ Khawaja, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδεη ε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ κε ην Α΄ 

Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα πξνθχςνπλ δχν ζθνξ κέζσ ηεο άζξνηζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ απαληήζεσλ απφ έθαζην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη λα 

θαηαιήμνπκε απφ ηηο 14 θαη 25 θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ηνπ Α΄ Μέξνπο θαη ηνπ Β΄ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληίζηνηρα, ζε 2 πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (2 ζθνξ) γηα 

έθαζην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλεπψο απνθχγακε ηηο κεηθηέο κεζφδνπο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
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2.7.2. Πνηνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Α. Ζ Παξαηήξεζε 

ηηο έξεπλεο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ε αζπκθσλία κεηαμχ απηναλαθεξφκελεο 

θαη παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία πξνθχπηεη είηε ιφγσ 

αδπλακίαο ή επηιεθηηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο, είηειφγσ ηεο ηάζεο ησλ 

αηφκσλ λα δίλνπλ θνηλσληθά αξεζηέο απαληήζεηο. Σπρφλ κεξνιεςίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, δχλαηαη λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ζην ρψξν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, 

ζπιιέγνληαο ηα δεδνκέλα «απφ πξψην ρέξη». Ζ παξαηήξεζε πξνζθέξεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο ακεζφηεηαο, θαηαγξάθεη ην παξφλ θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν ην νπνίν απαληά (Loftus, 1993· 

Lepore,& Sesco, 1994).  

Ζ παξαηήξεζε (observation) απνηειεί, φπσο θαη ην εξσηεκαηνιφγην ή ε 

ζπλέληεπμε, κηα κέζνδν ζπιινγήο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη κάιηζηα ε 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο φηαλ ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη επξέα ζχλνια 

ζπκπεξηθνξάο (Ρνχζζνο, ρ.ρ.). 

Οη κειέηεο παξαηήξεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ ραξαθηήξα 

(Patton, 1990). Ξεθηλάκε αλαθέξνληαο θάπνηα είδε παξαηήξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αξρηθά έρνπκε ηε θπζηθή 

παξαηήξεζε, ε νπνία αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο εθδειψλεηαη 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παξαηεξνχκελνπ, ρσξίο ρεηξηζκνχο ή έιεγρν ησλ 

ζπλζεθψλ εθ κέξνπο ηνπ παξαηεξεηή (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). πσο ην δειψλεη 

θαη ε νλνκαζία, ζηε θπζηθή παξαηήξεζε, ε θαηαγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

είλαη λαηνπξαιηζηηθή, δειαδή ν εξεπλεηήο λα παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη γεγνλφηα φπσο ζπκβαίλνπλ ζην θπζηθφ θνηλσληθφ πιαίζην, ρσξίο 

ζθφπηκε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ή λα δηεμάγεηαη θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, 

δειαδή κεηά απφ δηακφξθσζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ παξαηήξεζεο. ηα πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε θπζηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεη ην 

πιενλέθηεκα φηη πξνζθέξεη πιεξνθνξία απαιιαγκέλε απφ ηα ζπρλά 

παξακνξθσηηθά, θίιηξα ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο ή ηεο κλήκεο αηφκσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην παηδί (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). Ζ κέζνδνο απηήο ηεο 
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παξαηήξεζεο, απφ ηελ άιιε πζηεξεί ζην φηη δελ παξέρεη ην πιήξεο ξεπεξηφξην ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξαηεξνχκελνπ αηφκνπ θαη ζην φηη ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

κεξνιεςίαο, αθνχ ν παξαηεξεηήο ηείλεη λα επηιέγεη γηα παξαηήξεζε ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ επλννχλ ηδηαίηεξα ηελ εθδήισζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο (Γηαζεκή-

αξαθίδνπ, 2011). 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη ε θπζηθή παξαηήξεζε ρξνληθήο 

δεηγκαηνιεςίαο (time sampling). Ζ θπζηθή παξαηήξεζε ρξνληθήο δεηγκαηνιεςίαο 

παξέρεη ην ξεπεξηφξην ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπνκέλσο, δίλνληαη κηα πην κηθξνθνηλσληθή εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε πιένλ 

θαηάιιειε γηα ηε κειέηε ηεο ηππνινγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Weinrott et al., 1981).  

ηελ ςπρνινγηθή έξεπλα ζπλαληάκε άιιεο κεζφδνπο φπσο ε παξεκβαηηθή 

παξαηήξεζε, φπνπ ν εξεπλεηήο παξεκβαίλεη ειέγρνληαο ηηο ζπλζήθεο, γηαηί ζέιεη: α) 

λα παξαηεξήζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζπάληα, β) λα κειεηήζεη ηα φξηα ηεο 

αληίδξαζεο ησλ αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη βαζκνχ εξεζίζκαηα ή θαη γ) λα 

απνθιείζεη ηελ επίδξαζε ζπγρπηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Shaughnessy,& Zechmeister, 1997). Χζηφζν, νη παξεκβαηηθέο κέζνδνη 

παξαηήξεζεο, κεηνλεθηνχλ σο πξνο ηε κε ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηελ πηζαλή αληηδξαζηηθφηεηα ησλ παξαηεξνπκέλσλ -ζην βαζκφ πνπ είλαη 

ελήκεξνη γηα ην γεγνλφο φηη παξαηεξνχληαη- αλεμαξηήησο απφ ην βαζκφ εκπινθήο 

ηνπ εξεπλεηή (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011).  

ηελ θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζνδνο ζπιινγήο/παξαγσγήο δεδνκέλσλ, θαηά θφξνλ ε ζπζηεκαηηθή ή δνκεκέλε 

παξαηήξεζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλε δφκεζε θαη πςειφ 

βαζκφ νξγάλσζεο ηεο θαηαγξαθήο ηφζν αηνκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φζν θαη 

ζπιινγηθψλ δηαδξάζεσλ, ελψ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ζπρλφηεηα ελφο 

θαηλνκέλνπ παξά ζηελ αηηία πνπ ην ππξνδνηεί (Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). Πξφθεηηαη 

γηα κηα ηδηαηηέξσο ρξήζηκε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη ην 

ζηνηρείν φηη νη παξαηεξήζεηο ζπιιέγνληαη κε βάζε έλα πξνζρεδηαζκέλν ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε είλαη 

πνζνηηθά θαη εθθξάδνληαη είηε κε κέηξα ζπρλφηεηαο θαη δηάξθεηαο είηε κεηά απφ 

βαζκνλφκεζε ζε δηαηαθηηθέο ή ηζνδηαζηεκηθέο θιίκαθεο, γηα θάζε παξαηεξνχκελν 

γεγνλφο ή θαηεγνξία ζπκπεξηθνξάο (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

εθαξκνγήο κηαο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο, δηέξρεηαη απφ νξηζκέλα ζηάδηα. ην 

πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην επηιέγεηαη ην πεδίν παξαηήξεζεο, αθνινπζεί ε θάζε 
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εμνηθείσζεο κε ην ρψξν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη χζηεξα απνθαζίδνληαη ην είδνο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ηεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπιιέγνληαη, θαζνδεγεί ηελ θαηαζθεπή ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο. Ζ θιείδα 

παξαηήξεζεο θαζηζηά ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλαο, βξίζθεηαη ζε άκεζε αλαθνξά κε ηηο ππνζέζεηο, πεξηιακβάλεη 

ειέγρνπο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ θαηαγξαθψλ θαη πεξηέρεη 

απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Ο παξαηεξεηήο θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο 

ηεο κεζφδνπ, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, κέλνληαο απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ φιε δηαδηθαζία θαη 

πξνζπαζψληαο λα κελ επεξεάδεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Ζ ζπζηεκαηηθή κέζνδνο 

παξαηήξεζεο κεηνλεθηεί σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζε πιαίζηα δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα γηα ηνλ εξεπλεηή, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο πξφθεηηαη 

γηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011· Καιδή, 2017). 

Με ηε ζεηξά ηνπο, νη εξεπλεηέο ησλ πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζεσξψληαο φηη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζεη θαλείο ε ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα αιιειεπηδξάζεη κε 

ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πηνζέηεζαλ ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε σο κία απφ ηηο 

θχξηεο κεζφδνπο παξαγσγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(participatory observation), αλαθέξεηαη ζηελ νινθιεξσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

εξεπλεηή ζηηο δξάζεηο θαη ηε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ ελφο εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). 

Ο εξεπλεηήο εδψ, αληί λα εζηηάδεη ζηε κέηξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δξάζεηο, αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηέο εθδειψλνληαη ζηνθπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, απνδίδνληαο 

έκθαζεο ζηνπο ιφγνπο πνπ νη πξάμεηο απηέο δηαζπλδένλαη, αιιά θαηαπνθηά εκπεηξία 

ζηα λνήκαηα θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο (Μάγνο, ρ.ρ.). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ, είλαη ν 

εξεπλεηήο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, αθηεξψλνληαο ρξφλν, παξαηεξψληαο, αθνχγνληαο ζέηνληαο εξσηήζεηο, 

παίξλνληαο κέξνο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ πνπ παξαηεξεί, ζπκκεηέρνληαο 

ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπκβνιηθφθφζκν ησλ ππνθεηκέλσλ ζπδεηψληαο θαη θξαηψληαο 

ιεπηνκεξείο ζεκεηψζεηο γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (Κπξηαδή, 2001). 

ζνλ αθνξά ην βαζκφ εκπινθήο ησλ εξεπλεηψλ ζην πιαίζην ην νπνίν 

δηεξεπλνχλ, πξνηείλεηαηε παξαθάησ ηεηξακεξήο ηαμηλνκία (Λάδνο, 1998). Έηζη 

πξνθχπηνπλ νη εμήο ηχπνη εξεπλεηψλ:  
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Α) ν πιήξσο ζπκκεηέρσλ (the complete participant),  

Β) ν ζπκκεηέρσλ σο παξαηεξεηήο (the participant as observer),  

Γ) ν παξαηεξεηήο σο ζπκκεηέρσλ (the observer as participant),  

Γ) ν πιήξσο παξαηεξεηήο (the complete observer),  

Να ζεκεησζεί πσο απφ ηελ αθφινπζε ηππνινγία, κφλν νη ηξείο πξψηνη ηχπνη 

αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). 

Ζ ζέζε ηνπ ελεξγνχ θαη εκπιεθφκελνπ εξκελεπηή ζηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε απαηηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ ηήξεζε ζεκεηώζεσλ. Οη ζεκεηψζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε: α) ηηο πεξηγξαθηθέο, β) ηηο εξκελεπηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο εξκελείεο πνπ δίλεη ν εξεπλεηήο γηα θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη γ) ηηο 

κεζνδνινγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηεο επηκέξνπο κεζνδνινγηθέο παξαηεξήζεηο 

πνπ ζεσξεί ν εξεπλεηήο απαξαίηεηεο (Κπξηαδή, 2001). Μεγάιε ζεκαζία έρεη εθηφο 

απφ ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζεκεηψζεσλ θαη ε θαηαγξαθή θαη εξκελείαθαη ησλ 

κε ιεθηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, πέξαλ ησλ ιεθηηθψλ, απφ ηνλ εξεπλεηή, θαζψο νη κε ιεθηηθέο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο παξέρνπλ πινχζηα δεδνκέλα, ε εξκελεία ησλ νπνίσλ νδεγεί 

ζηελ εμαγσγή ή επηβεβαίσζε ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Μάγνο, ρ.ρ.). Δθηφο απφ 

ηηο πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα θξαηάεη θαη πξνζσπηθέο 

ζεκεηψζεηο, πνπ λαπαξαθνινπζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ δηάινγφ ηνπ, ηηο ακθηβνιίεο θαη ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπ δεκηνπξγνχληαη, ηηο απζφξκεηεο εξκελείεο αιιά θαη ηηο 

καηαηψζεηο ηνπ. Σέινο, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη ζεσξεηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνζέζεηο πνπ θάλεη ν εξεπλεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εξκελεχζεη ηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ αλαδχνληαη απφ ην 

πιηθφ (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). 

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ή θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπιιέμεη ν εξεπλεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο γεγνλφησλ, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο επηπξφζζεηνη ηξφπνη εθηφο απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη ηελ 

ηήξεζε ζεκεηψζεσλ πεδίνπ ζε ξένληα ιφγν, είλαη ε νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ησλ 

γεγνλφησλζε εηδηθά δηακνξθσκέλν εληχπν (Ρνχζζνο, ρ.ρ.). 

Ο ηνκέαο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο έρεη επίζεο αλαθαιχςεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί σο έλαπνιχηηκν θαη 

απνηειεζκαηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Οη Elliot θαη Adelman (1973) ππνζηεξίδνπλ 

φηη «ν ζπκκεηνρηθφο παξαηεξεηήο είλαη ζηελ θαιχηεξε ζέζε γηα λα ζπιιέμεη δεδνκέλα 

γηα ηα παξαηεξνχκελα ππνθείκελα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε δάζθαιν θαη 
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καζεηέο». Ο Woods (1991:150) αλαθέξεηαη ζηε θαηαιιειφηεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο 

κεζφδνπ παξαηήξεζεο, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο ηάμεο. Ζ Wright (1993:26), επηζεκαίλεη φηη «απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη ζπιιακβάλεη ηε ζρνιηθή εκπεηξία ζην ζχλνιφ ηεο» (Μάγνο, ρ.ρ.). 

Απαξαίηεην βήκα, πξηλ ηελ παξαηήξεζε ηεο ηάμεο, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαληήζεσλ γλσξηκίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ-ππνθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα «γεληθφηεξε 

επηθνηλσλία» (Anderson,& Burns, 1989: 138) θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκφζθαηξα 

αζθάιεηαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο (Μάγνο, ρ.ρ). Ζ δηαδηθαζία παξαηήξεζεο 

μεθηλά κε ηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ παξαηήξεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε 

απηφ. ε πξψηε θάζε, έρνπκε ην ζηάδην ηεο εμνηθείσζεο κε ην πεδίν, είλαη ε 

«ραξηνγξάθεζε» ηνπ ρψξνπ. Μεηά ηε δηεξεπλεηηθή απηή θάζε, αξρίδεη ε θπξίσο 

θάζε παξαηήξεζεο, κε ηνλ εξεπλεηή λα πηνζεηεί πιένλ ηνλ εκπιεθφκελν ξφιν ηνπ. 

Αξρηθά, νη παξαηεξήζεηο είλαη γεληθέο -ηνπ πιαηζίνπ, ηεο δνκήο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ- θαη εμεηδηθεχνληαη ζηαδηαθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζεο 

βαζίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ πεδίνπ, πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά φισλ 

φζα δηαδξακαηίζηεθαλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα 

απηνχ πνπ ζπκβαίλεη. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζεκεηψζεηο λα θαηαγξάθνληαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, δηφηη ν εξεπλεηήο δελ ζα πξέπεη λα επαθίεηαη ζηε κλήκε ηνπ (Γηαζεκή-

αξαθίδνπ, 2011). 

Μηιψληαο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα-δξάζεο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε πσο 

επηπξφζζεηα κε ην εξσηεκαηνιφγην, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κηα πνηθηιία -θαηά βάζε 

πνηνηηθψλ κέζσλ- γηα ηε ζπιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ: ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ζπλερήο θαη άκεζε, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη, κε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ζεκεηψζεσλ 

πεδίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ εκεξνινγίνπ εξγαζίαο, ππφ κνξθή «ζρεδίνπ θαηαγξαθήο», 

απφ ηνλ εθηειεζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πξνηηκήζεθε απηή ε κέζνδνο έλαληη ηεο δηακφξθσζεο 

πεξηγξαθηθψλ, πξνζσπηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ ζεκεηψζεσλ ζε ζπλερή ιφγν, θαζφηη ε 

ιεπηνκέξεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ πεξίιεςε. Δπίζεο ε κέζνδνο απηή, 

δεδνκέλνπ ηνπ φηη νξγαλψλεη ηηο ππφ εμέηαζε έλλνηεο βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ, πξνζηδηάδνληαο ζηελ «θιείδα» ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο, 

ζπκβάιιεη ζην λα θαηαγξάθνληαη νη ζεκεηψζεηο εχθνια, πξνζεθηηθά θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. Σέινο, ε κέζνδνο απηή, έιαβε ππφςε ηεο φηη ε θαηαγξαθή 
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παξαηεξήζεσλ ρξεηάδεηαη λα είλαη αθξηβήο θαη παξάιιεια δηεμνδηθή, ζπζηεκαηηθή 

θαη παξάιιεια αληηθεηκεληθή, θαη λα γίλεηαη,κε ακεζφηεηα θαη  παξάιιεια κε ηελ 

δηαδξακάηηζε ησλ γεγνλφησλ, ψζηε ν εξεπλεηήο λα κελ επαθίεηαη ζηε κλήκε ηνπ. 

Ζ θφξκα ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο απνηεινχηαλ απφ 

ηξία κέξε: α) ηελ θαηαγξαθή εηζαγσγηθψλ ζηνηρείσλ έθαζηεο Παξέκβαζεο, β) ηηο 

ζεκεηψζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ κέξνπο έθαζηεο Παξέκβαζεο θαη 

γ) ηηο ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ δαζθάινπ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε Παξέκβαζε. ζν αθνξά ηηο ζεκεηψζεηο νη νπνίεο ηεξήζεθαλ ζην 

δεχηεξν θαη ηξίην κέξνο ηεο θφξκαο ηνπ εκεξνινγίνπ, ήηαλ απηέο πνπ σο επί ησ 

πιείζηνλ απνηέιεζαλ κεγάιν κέξνο ησλ πνηνηηθψλ καο δεδνκέλσλ, ζηεξίδνληαο ηα 

δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Οη δχν θεληξηθνί ηνκείο πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ΓηΔ, θαη ζηνπο νπνίνπο εζηηάζακε θαη καο βνήζεζαλ θαη 

ζηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ήηαλ νη 

εμήο: ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην δηδαζθφκελν 

πεξηβαιινληηθφ ζέκα (αθνξνχζε ηε Β θαη Γ Φάζε ηεο θάζε Παξέκβαζεο 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο), ε θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο/ζέκαηνο (αληίζηνηρα αθνξνχζε ηε Β θαη Γ Φάζε). Απηνί νη ηνκείο 

πξνζεγγίζηεθαλπεξηζηξεθφκελνη γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο ΠΔ, ηα νπνία εμήρζεζαλ 

κέζα απφ ην πεξηερφκελν ηεο θάζε παξέκβαζεο θαη θαη‘ επέθηαζε απφ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, θαη ήηαλ επηγξακκαηηθά ηα εμήο: ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

γχξσ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο, 

κέξηκλα γηα ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ αλαθχθισζε, ηα 

απνξξίκκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, δηάθξηζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ησλ καζεηψλ. 

Δπηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ νινθιήξσλαλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο 

ηνπ εκεξνινγίνπ, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ κεηέπεηηα απνθσδηθνπνίεζή ηνπήηαλ: ε 

ζσκαηηθή έθθξαζε (πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηελ Α θαη Β Φάζε ηεο εθάζηνηε 

παξέκβαζεο), ε δεκηνπξγηθφηεηα (Β Φάζε), ε αληαπφθξηζε ζην δξακαηηθφ ζελάξην 

(Β Φάζε), ε ηθαλφηεηα πξνζεθηηθήο αθξφαζεο (Α θαη Β Φάζε), ε ηθαλφηεηα 

θαληαζηαθήο αλαπαξάζηαζεο (Α θαη Β Φάζε), ε ηθαλφηεηα ειεχζεξεο έθθξαζεο (Α 

θαη Β Φάζε), ε ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, ζπιινγήο θη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ (Β 

Φάζε), ε ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο, ζπζρέηηζεο θαη ζχγθξηζεο, θαηαγξαθήο θαη 
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δηαηχπσζεο παξαηεξήζεσλ ή/θαη ζπκπεξαζκάησλ κε εθθξαζηηθή πιεξφηεηα (Β 

Φάζε), ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ (Α θαη Β Φάζε), ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο θαη 

αιιαγήο πξνζσπηθψλ απφςεσλ (Β θαη Γ Φάζε), ε αληαπφθξηζε ζηελ θαιιηηερληθή 

εξγαζία (Α θαη Β Φάζε), ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο θηιίαο θη επνηθνδνκεηηθήο 

ζπδήηεζεο κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ (Α θαη 

Β Φάζε), ε επηθνηλσλία- ζπλεξγαζία- δπλακηθή νκάδαο (Α θαη Β Φάζε).  

ην ηξίην κέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εκεξνινγίνπ πξνζηίζελην ζηνηρεία πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ αλαηξνθνδνηηθά γηα θάζε παξέκβαζε θαη ζπκβνπιεπηηθά γηα 

κεηαγελέζηεξεο παξεκβάζεηο. Οη θαηαγξαθέο απηέο εμαθνινπζνχζαλ λα παξέρνπλ 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο κε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ ηνκέσλ θαη δξάζεσλ πνπ 

ζπλεηζέθεξαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ, φζν θαη ηεο γεληθφηεξεο ζεαηξηθήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ παηδηψλ θαηά 

ηε ζπλεδξία.  

ην Παξάξηεκα (βι. Παξάξηεκα Γ.1. θαη Γ.2.), παξνπζηάδεηαη νιφθιεξν ην 

πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ην νπνίν είρε ηε δηάζεζή ηνπ ν 

δάζθαινο/παξαηεξεηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνο ζπκπιήξσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ή 

ακέζσο κεηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο, θαη ην νπνίν ήηαλ ην ίδην 

γηα θάζε δηδαζθαιία. εκεησηένλ πσο ην «ζρέδην θαηαγξαθήο» παξαηίζεηαη ππφ δχν 

κνξθέο: έλα «ζθέην» κε ηα απαηηνχκελα θελά γηα θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ ηνπ 

παξαηεξεηή, θη έλα ππνβνεζεηηθφ, κε δηεπθξηληζηηθέο θαη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

γηα ηνλ δάζθαιν, δίπια απφ θάζε παξάκεηξν πξνο εμέηαζε. 

 

 

 

 

 Β. Ζ Οκάδα Δζηίαζεο 

Ζ νκάδα εζηίαζεο (focus group) ή νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus 

groups discussion) είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπδήηεζε κε κηα κηθξή νκάδα επηιεγκέλσλ 

αηφκσλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο πάλσ ζε 

κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Γηαζεκή-αξαθίδνπ,2011). 

Πξφθεηηαη γηα κηα εξεπλεηηθή κέζνδν ζπιινγήο πινχζησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, θαζψο ζε απηήλ ηα δεδνκέλα παξάγνληαη 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή απφ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 
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θαη ην δηάινγν πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε ζπλζήθεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο, θαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο νπηηθέο ηνπο πάλσ 

ζην ζέκα (Γηαζεκή - αξαθίδνπ, 2011· Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, πσο νη νκάδεο εζηίαζεο «δελ είλαη κηα νκαδηθή 

ζπλέληεπμε κε έλαλ ζπλεληεπθηή ν νπνίνο ζέηεη εξσηήζεηο θαη νη εξσηψκελνη απιψο 

απαληνχλ ζε απηέο, αιιά πξφθεηηαη γηα νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαη λα κηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη ‗θάζεηε‘, δειαδή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θπξίσο είλαη ‗νξηδφληηα‘ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο» (Wilkinson, 1998). χκθσλα κε ηηο 

επηζεκάλζεηο εξεπλεηψλ πνπ κειέηεζαλ ηηο νκάδεο εζηίαζεο, γλσξίδνπκε πσο ε 

κέζνδνο απηή αθνξά «κηα πξνζεθηηθά νξγαλσκέλε ζπδήηεζε, ε νπνία είλαη 

ζρεδηαζκέλε λα αληιεί αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ζε έλα θαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ 

ζέκα, κέζα ζε έλα επηηξεπηηθφ, κε απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ» (Krueger, 1988:18), 

«πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθέθηνληαη νη 

άλζξσπνη ή ζην γηαηί ζθέθηνληαη φπσο ζθέθηνληαη» (Kitzinger, 1994: 104) θαη 

απνηειεί, ζηελ νπζία, «έλαλ ηξφπν λα αθνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα καζαίλεηο απφ 

απηνχο» (Morgan, 1998:9). χκθσλα κε ηνπο Frey θαη Fontana (1993), ε δηάδξαζε 

πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζπληειεί ζην λα «δίλεηαη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ», ελψ ε επηξξνή ησλ εξεπλεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία λα είλαη πεξηνξηζκέλε.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα θχξηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο ζπλνιηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο, έζησ θη αλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηοην θχξην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο δηεξεχλεζεο θαζίζηαηαη επξχηεξν 

απφ ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο ζπγθέληξσζεο, θη έηζη λα 

θαηαιήγνπλ λα εμεηάδνληαη κφλν θάπνηεο δηαζηάζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

(Ίζαξε,& Πνχξθνο, 2015). 

Ζ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, ζηεξίδεη θαη ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν. Υάξε 

ζηελ δηπιήο θαηεχζπλζεο άλεηε θαη ειεχζεξε επηθνηλσλία, ε κέζνδνο απηήο, σο κηα 

πνηνηηθή έξεπλα ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

κεζφδνπο, βνεζψληαο ηνλ εξεπλεηή λα αθνχζεη θαη λα κάζεη απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηάζεηο, αληηιήςεηο, 

πξνηηκήζεηο, ζπκπεξηθνξέο, αλάγθεο, επηζπκίεο, αμηνινγήζεηο θαη θαηαηάμεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Μέζσ ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ, εληνπίδνληαη 
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πξνβιήκαηα, επθαηξίεο θαη απεηιέο αιιά θαη ππνδεηθλχνληαη ιχζεηο γηα θάπνην 

πξφβιεκα (Αξθνχδε,& Γεσξγαθνπνχινπ, 2016). 

Ηζηνξηθά, ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1940 κε εθαξκνγέο θπξίσο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν 

είραλ μεθηλήζεη ακθηζβεηήζεηο απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο (Krueger, 1994).ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, αλαλεψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα 

ηελ νκάδα εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα ηέιε ηνπ 1980 

έσο ηηο αξρέο ηνπ 1990 (Vaughn, Schumm, & Sinagub, 1996). 

ηελ επνρή καο, νη νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο δηαζέηνπλ ην πιενλέθηεκα 

ηεο γξήγνξεο ζπιινγήο πινχζηνπ πιηθνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο πιηθνχ, φπσο είλαη ε 

αηνκηθή ζπλέληεπμε ή ε παξαηήξεζε, γηα ηε δηεξεχλεζε άιισλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

ρξεζηκφηεηα θαη ε αμία ηεο νκάδαο εζηίαζεο, ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο αξρέο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ νη εξεπλεηέο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο: 

Σν πξψην ζεκείν-θιεηδί έγθεηηαη ζηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ζπγθέληξσζεο, ε 

νπνία νθείιεη λα είλαη ιεηηνπξγηθή, γηα λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

ρξήζηκνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή άλεησλ, απνδνηηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θη επνηθνδνκεηηθψλ ζπδεηήζεσλ (Morgan, 1998). Ζ δεχηεξε πηπρή ηεο 

θαιχηεξεο απφδνζεο ηεο νκάδαο εζηίαζεο, αθνξά ην κέγεζόο ηεο, ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ζπδήηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηελ 

νκάδα (Morgan, 1998). Έλα ηξίην ζεκείν, έρεη λα θάλεη κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα γλσξίδνληαη ή λα είλαη άγλσζηνη κεηαμύ ηνπο (Morgan, 1998: 67-68). 

Δπηπιένλ δήηεκα απνηειεί ε νκνηνγέλεηα ηεο νκάδαο εζηίαζεο (Morgan, 1998). 

Αθφκα, εμεηάδεηαη θαη ην ρξνληθό πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη 

(Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). Σέινο, ζα πξέπεη λα απαζρνιεί εμίζνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζπδήηεζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα δεκηνπξγεί 

αηκφζθαηξα άλεζεο (Αξθνχδε,& Γεσξγαθνπνχινπ 2016). Ο ξόινο ηνπ 

δηακεζνιαβεηή σο θύξηνπ ζπληνληζηή ηεο ζπδήηεζεο (moderatior) θξίλεηαη ν 

πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εζηίαζεο. Σν 

πξφζσπν απηφ, κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο ή θάπνηνο εθπαηδεπκέλνο 

ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη κέξηκλά ηνπ είλαη λα δηαηεξείηαη δσληαλή θαη πιεξνθνξηαθή ε 
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ζπδήηεζε θαη ζπγρξφλσο λα παξακέλεη εληφο ηνπ ζέκαηνο, κε βάζε έλα γξαπηφ 

νδεγφ (Αξθνχδε,& Γεσξγαθνπνχινπ,2016). Σέινο, ν ζρεδηαζκόο ησλ εξσηήζεσλ 

ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο, είλαη έλα αθφκε ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν 

εξεπλεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ φηη νη εξσηήζεηο είλαη θαλεξέο, ειεχζεξεο θαη 

θνηλέο γηα φινπο θαη δελ είλαη πνηέ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο (Αξθνχδε,& 

Γεσξγαθνπνχινπ, 2016).  

Γηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ είδε εξσηήζεσλ: α) ηηο εξσηήζεηο έλαξμεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη άλεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, β) ηηο 

εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηνπο αθήλνπλ ην πεξηζψξην λα εθθξάζνπλ 

ζθέςεηο, πεπνηζήζεηο θαη βηψκαηα ζρεηηθά κε ηνππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν, γ) ηηο 

κεηαβαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνρσξνχλ ηε ζπδήηεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

θεληξηθψλ εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο-θιεηδηά), δ) ηηο εξσηήζεηο-θιεηδηά, ζηηο νπνίεο 

αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απφ ηηο ππφινηπεο, απαξηίδνληαη απφ 2-5 

εξσηήζεηο, εζηηάδνπλ ζηελ νπζία ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο, ε) ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο πξνηξέπνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηηοθαηαιεθηηθέο ηνπο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε φζα 

ζπδεηήζεθαλ νκαδηθά, ζη) ηελ εξψηεζε ζχλνςεο (summary question), πνπ ηίζεηαη 

αθνχ πξνεγεζεί κηα κηθξή πεξίιεςε (2-3 ιεπηψλ) απφ ηνλ ζπληνληζηή ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ θαη ππνζεκάησλ πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ 

νκαδηθήζπδήηεζε, θαη θαηφπηλ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά 

κε ηελ επάξθεηα ηεο δνζείζαο ζχλνςεο θαη δ) ηελ ηειηθή εξψηεζε (final question), ε 

νπνία αθήλεη πεξηζψξην ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζζέζνπλ κηα ζθέςε ζρεηηθά κε 

ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, εθφζνλ θξίλνπλ φηη δελ ζίρηεθε ή θαιχθζεθε επαξθψο απφ 

ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε (Κrueger, 1998). 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο έξεπλαο-δξάζεο, εθαξκφζηεθε ζπκπιεξσκαηηθά 

ε κέζνδνο ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο πξνο ηηο άιιεο δχν πξναλαθεξζείζεο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ο δάζθαινο απνηέιεζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο ζπγθέληξσζεο, ε νπνία απνηεινχηαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ηεηάξηεο δεκνηηθνχ (22 παηδηά), παξφιν 

πνπ ην δεδνκέλν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ 

νξίδεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Να ζεκεησζεί πσο ε κέζνδνο απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε 

δχν θνξέο ζηελ έξεπλά καο, κηα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ θαη κηα κεηά ηε 

ιήμε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηάξθεηα έθαζηεο εθηηκήζεθε ζηα 45 
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ιεπηά (κηα δηδαθηηθή ψξα). Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο ζπδήηεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα ηφζν γξαπηφο (πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ δαζθάινπ) 

φζν θαη ειεθηξνληθφο ηξφπνο (καγλεηνθψλεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζπδήηεζεο). 

Ο δάζθαινο-ζπληνληζηήο αληηκεηψπηζε ηα κέιε ηεο νκάδαο εζηίαζεο σο παξαγσγηθά 

ππνθείκελα, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά, αιιά θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ εμειηθηηθάθαη ελδπλακσηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο, αληηκεησπίζηεθαλ ηζάμηα σο ηθαλνί ζπδεηεηέο,αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο, εκπεηξίαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ή πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ θαη 

επηρεηξήζεθε λα εηζαρζνχλ ζηγά ζηγά ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, κέζα απφ κηα ζεηξά, 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ θαη αιιειέλδεησλ εξσηήζεσλ. Οη θαηεπζπληήξηεο 

εξσηήζεηο πνπ δηεπθφιπλαλ ηνλ δάζθαιν ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

νκαδηθήο ζπδήηεζεο, βαζίζηεθαλ ζηα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο 

θαη αθνινχζεζαλ ηηο αξρέο πξνεηνηκαζίαο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Κrueger (1998). 

Έηζη αξρηθά, δεδνκέλνπ φηη ηα κέιε ηεο νκάδαο γλσξίδνληαλ θαιά κεηαμχ ηνπο, 

δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 

ζπλδένπλ (Δξσηήζεηο έλαξμεο). Έπεηηα ηνπο δεηήζεθε λα ζθεθηνχλ απφ ηη ππνθέξεη 

ν πιαλήηεο, απφ ηη πιήηηεηαη ην πεξηβάιινλ, ηνπο ηξφπνπο πνπ ζπκβαίλεη απηφ, ηηο 

πεξηνρέο πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπ είδνπο πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε, ηνλ δηθφ ηνπο ηφπν θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, θ.ά. (Δηζαγσγηθέο 

εξσηήζεηο) θαη αθνινχζσο λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλνεί ν θαζέλαο 

θάπνηεο πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο ή θαηλφκελα φπσο ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηε 

ξχπαλζε πδάησλ, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θ.α. 

(Μεηαβαηηθέο εξσηήζεηο). Μεηά απφ απηφ ν δάζθαινο εηζήγαγε ηελ νκάδα ζηνλ 

θχξην θνξκφ ησλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαλ ζε ήδε πξναλαθεξζέληα 

πξνβιήκαηα θαη έλλνηεο, πξνζζέηνληαο θη άιιεο φπνπ ήηαλ εθηθηφ, δεηψληαο 

πεξηζζφηεξε αλάιπζε γηα θάζε ηη εκπινπηίδνληάο ηεο κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, 

θαη «ρηίδνληαο» θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα, κέζα απφ 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο ή θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο (Δξσηήζεηο-θιεηδηά). Όζηεξα 

ν δάζθαινο ππέβαιε θάπνηεο ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο γηα αμηνιφγεζε ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ, ηηο νπνίεο ζπλφςηζε κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ (εξψηεζε χλνςεο), 

θαη ε νκαδηθή ζπδήηεζε έθιεηζε κε πξφζζεηεο ζθέςεηο θαη ζέζεηο ησλ παηδηψλ 

(Σειηθή εξψηεζε),(βι. Παξάξηεκα Γ1 θαη Γ2).  
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2.7.3. Σξηγσλνπνίεζε 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε 

πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο έξεπλέο ηνπο κηα εθ ησλ δχν 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ απνθεχγνληαο ηελ κεηθηή κέζνδν θαη παξφιν ν 

ζεηηθηζκφο (positivism) παξακέλεη ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε αληηιήςεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο -αγλνψληαο πσο ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα είλαη ζχλζεηα θαη πνιππαξαγνληηθά- εληνχηνηο ε απνθιεηζηηθή ρξήζε 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, έρεη μεπεξαζηεί, κε ην επηρείξεκα φηη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκνλψζνπκε έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ζην εξγαζηήξην 

εθαξκφδνληαο κία κέζνδν ε νπνία ζα θέξεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο, θάηη πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (Δπαγγέινπ, 2014). Τπφ ηελ 

θξηηηθή ηεο δηρνηνκηθήο παξνπζίαζεο ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ δπτζκνχ πνπ απηή αλαπαξάγεη (Lund, 2005), ηίζεηαη θαη ην δήηεκα 

ηνπ «ηξηγσληζκνχ» ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο (Flick, 2006). Οη πνζνηηθέο 

θαη πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο ηείλνπλ λα δηνξζψλνπλ, λα δηεπθξηλίδνπλ, λα δηεπξχλνπλ 

θαη λα δηεγείξνπλ ε κηα ηελ άιιε θαη ζε ζπλδπαζκέλε κνξθή «ηξηγσλνπνηνχλ ζηελ 

αιήζεηα» (Σδηαθέξε, 2014). 

Έηζη, ινηπφλ, θη εκείο απνθαζίζακε γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο-δξάζεο καο, λα αθνινπζήζνπκε ηε κεζνδνινγηθή 

ηξηγσλνπνίεζε γηα ηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, κε ηξφπν πνπ λα 

ζπλππάξρνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία.  

Με ηνλ φξν ηξηγσλνπνίεζε (triangulation) ελλννχκε ηε «κίμε πνιιψλ 

κεζφδσλ ζηε κειέηε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ» (Denzin, 1978: 291). Ζ αξρή ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο είλαη ε εμήο: «αλ δχν ζεκεία είλαη γλσζηά, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληνπίζνπλ έλα ηξίην ζεκείν» (Σδηαθέξε, 2014). 

Αληηζηνίρσο, νη ηερληθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη θαη‘ 

επέθηαζε ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζρεδηάδνπλ θαη επεμεγνχλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, εμεηάδνληάο ηελ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη ην 

θάλνπλ ζπγθεξάδνληαο ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα. ηελ παηδαγσγηθή 

επηζηήκε, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αθνξά «ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηε ζχγθξηζε 

δηαθνξεηηθψλ πεξηγξαθψλ ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο/εξεπλεηήο 

λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα πεξηγξάςεη ην ππφ εμέηαζε δήηεκα κε κεγαιχηεξε 
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πιεξφηεηα, λα απνθχγεη παξεξκελείεο πνπ ζπλδένληαη κε πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο 

θαη λα πεξηνξίζεη ηα κεηνλεθηήκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηκέξνπο 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο» (Σδηαθέξε, 2014). Δπνκέλσο ε ηξηγσλνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηψζεη κία ππφζεζε κε δηάθνξεο κεζφδνπο κέηξεζεο ή 

θαη εξκελείαο (Σδηαθέξε, 2014). 

Αλ ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ζηελ ελ ιφγσ 

κέζνδν, ζα μεθηλνχζακε απφ ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη θαηαδείμεη σο 

ηψξα ε εξεπλεηηθή εκπεηξία, θαη ην νπνίν πεγάδεη απφ ην ζπλδπαζκφ αξηζκεηηθψλ 

θαη ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ (Olsen, 2001:26). Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ έρεη δηαηππσζεί 

απφ ηε Εήζε (Zissi, 1998) αθνξά ην θαηά πφζνλ, ηα κελ πνηνηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα αληηθαηνπηξίζνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα δε πνζνηηθά ζηνηρεία αλ κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε πνηνηηθά γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα κία έξεπλαο. Με άιια 

ιφγηα παξνπζηάδνληαη ζνβαξνί ελδνηαζκνί γηα ην θαηά πφζνλ δχν κέζνδνη νη νπνίεο 

είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη μεθηλνχλ απφ ηειείσο αληίζεηεο αξρέο θαη 

αληηιήςεηο, κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ γηα ηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. 

πλνςίδνληαο, ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο ζηνηρείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο σο κεζφδνπ έξεπλαο 

είλαη ηα εμήο: α) ν ζπλδπαζκφο αξηζκεηηθψλ (ζηαηηζηηθψλ) δεδνκέλσλ κε δεδνκέλα 

θεηκέλνπ, β) ε εξκελεία αληηθξνπφκελσλ δεδνκέλσλ κεηαμχ αξηζκψλ θαη θείκελνπ, γ) 

ε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ έλλνηεο πνπ αιιειν-επηθαιχπηνληαη, θαη δ) ην 

θαηά πφζν έρεη δνζεί ν ηθαλφο ρξφλνο αλάιπζεο γηα ηε θάζε κέζνδν μερσξηζηά 

(Δπαγγέινπ, 2014). 

ζν αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηξηγσλνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαδχνληαη πέληε ηχπνη ηεο κεζφδνπ, εθ ησλ νπνίσλ ζα 

παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα κφλν ηελ πξψηε πεξίπησζε, πνπ αθνξά ηελ έξεπλά 

καο, ζηε ζπλέρεηα:  

i. Μεζνδνινγηθή (Methodological triangulation)  

   - Δληφο ηεο κεζφδνπ (Within method) 

   - Μεηαμχ ησλ κεζφδσλ (Between method)  

ii. Πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ (Data-source triangulation)  

   - Πξνζψπσλ (Person) 

   - Υξφλνπ (Time)  

   - Σφπνπ (Space)  
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iii. Αλάιπζε κνλάδαο ή επηπέδνπ δεδνκέλσλ (Unit of analysis 

    triangulation)  

iv. Δξεπλεηή (Investigator triangulation)  

v. Θεσξεηηθή (Theoretical triangulation) (Σδηαθέξε, 2014). 

 

 

2.7.3.1. Μεζνδνινγηθή Σξηγσλνπνίεζε 

 

Έρνληαο αλαθεξζεί ζηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ηξηγσλνπνίεζε, 

απηή ε ππνελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε ηεο Μεζνδνινγηθήο 

Σξηγσλνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ ηερληθή απηή, λα πνχκε, πσο απφ φινπο ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηχπνπο ηξηγσλνπνίεζεο, ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο (Μνrse, 1991· 

Δπαγγέινπ, 2014). Ο Μνrse (1991 ζην ππξνπνχινπ et al., 2014 θαη ζην Δπαγγέινπ, 

2014) αληηιακβάλεηαη σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηε ρξήζε κηθηήο κεζφδνπ ζηελ ίδηα 

κειέηε, θαη νξίδεη ηε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε σο: «ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

κεζφδσλ, ζπλήζσο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο, ζηελ έξεπλα ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο».  

Δμεηάδνληαο ηα επηκέξνπο είδε ηεο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο, 

δηαθξίλνπκε: ηελ εληφο ηεο κεζφδνπ θαη ηελ κεηαμχ ησλ κεζφδσλ κεζνδνινγηθή 

ηξηγσλνπνίεζε. Ζ εληφο ηεο κεζφδνπ ηξηγσλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηεο ίδηαο κεζφδνπ ζηε κέηξεζε ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο 

κεηαβιεηήο (Σδηαθέξε, 2014) [π.ρ.: ε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ θιηκάθσλ 

αμηνιφγεζεο ςπρνπαζνινγίαο ζην ίδην δείγκα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (Gilbert, 2001 

ζην Δπαγγέινπ, 2014)]. Αθφκε, ε πξνζέγγηζε απηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ζθνπνχο επαλάιεςεο, σο έλαο έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαη γηα λα επηβεβαηψζεη ηε ζεσξία 

(Smith, 1975). Ζ κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηξηγσλνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε κία 

επαγσγηθή ή ζπκπεξαζκαηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη είηε ηαπηφρξνλε ή 

δηαδνρηθή, φπνπ είηε κία πνζνηηθή ή πνηνηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, θαη αθνινπζείηαη απφ κία ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν κε ζθνπφ λα 

δηεπθξηληζηνχλ παξάγνληεο ή κεηαβιεηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ αξρηθή έξεπλα 

(Σδηαθέξε, 2014). Απηφ ην είδνο είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο κίαο 

κειέηεο, θαζψο έρεη θαλεί φηη κε ηε κίμε πνιιψλ κεζφδσλ νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απφ ηελ θαζεκία, ελψ ζπγρξφλσο μεπεξληνχληαη νη 
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αδπλακίεο ηεο θαζεκίαο θαη αλαδεηθλχνληαη ηα δπλαηά ζηνηρεία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ (Μitchel, 1986 ζην Δπαγγέινπ, 2014). 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγηθήο ηξηγσλνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο 

αξρέο: ε πξψηε αθνξά ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα σο πξνο ην φηη πξέπεη λα είλαη 

μεθάζαξα δηαηππσκέλν θαη λα πιαηζηψλεηαη απφ κεζφδνπο πνπ ζα είλαη θαηάιιειεο 

θαη ζρεηηθέο κε εθείλν. Ζ δεχηεξε αξρή επηζεκαίλεη ηελ αιιεινζπκπιήξσζε ησλ δχν 

κεζφδσλ σο πξνο ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο (Denzin, 1970 ζην 

Δπαγγέινπ, 2014). H ηξίηε αξρή, ηέινο, πξνυπνζέηεη, πσο νη κέζνδνη πνπ ζα 

επηιεγνχλ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Καηαιήγνληαο, απηφ πνπ πάληνηε πξνηείλεηαη θαη ζπλήζσο γίλεηαη είλαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Οη πνηνηηθέο έξεπλεο 

εμεξεπλνχλ θαη παξέρνπλ ηδέεο, ελψ νη πνζνηηθέο έξεπλεο ξίρλνπλ θψο έηζη ψζηε κε 

κηα ζρεηηθή αζθάιεηα λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αληέρνπλ ηελ θξίζε ηεο 

επηζηήκεο (Αξθνχδε, & Γεσξγαθνπνχινπ, 2016). 

 

 

 

 

2.8. Σν παηδαγσγηθό πξόγξακκα – Πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζην πξφγξακκα ησλ 12 

ζπλεδξηψλ- παηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ ππφ ηε κνξθή 

βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Αλαιπηηθφηεξεο πεξηγξαθέο ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα (βι. Παξάξηεκα Δ) θαη αθνξνχλ: α) ηε 

βαζηθή ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη 

ε θάζε παξέκβαζε, β) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζε θάζε 

παξέκβαζε, γ) ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ επηινγή δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε παξέκβαζεο θαη πνπ εμαξηψληαη 

απφ ην θάζε ζέκα, δ) ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζε θάζε παξέκβαζε ζε ζχληνκε κνξθή, ε) ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο ζε ζχληνκε παξάζεζή ηνπο, 

ζη) ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ δηήξθεζε ε πινπνίεζε ησλ ζπλεδξηψλ, κε ηνλ φζν ην 
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δπλαηφλ πην αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, αλά θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο, ηεο θάζε παξέκβαζεο (Πεξδηθάξε, 2007).  

ζν αθνξά ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ 

πξνζεγγίζακε θάζε θνξά ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα 

ζεκεηψζνπκε πσο πξνέξρνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ην ρψξν ηεο βησκαηηθήο, 

καζεηνθεληξηθήο εθπαίδεπζεο, «απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ κέξνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ κνληέισλ έληαμεο ηεο ΠΔ ζηε ζρνιηθή πξάμε» θαη 

πξνάγνπλ ην έξγν ηεο ΠΔ ζπληειψληαο ζε πςειήο θιίκαθαο καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα (Πεξδηθάξε, 2007). 

Βαζηθή κεζνδνινγηθή ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ νπνία 

ζηεξίμακε κεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ ε «Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ 

Δθπαίδεπζε» πνπ πξνυπνζέηεη δξάζε θαη πνπ απαληάηαη θαη σο Θεαηξηθφ Παηρλίδη, 

Γξακαηηθφ παηρλίδη, Γεκηνπξγηθή Έθθξαζε, Γξακαηνπνίεζε (Πεξδηθάξε, 2007), (βι. 

ππνελ. 1.2.3.1.). Δπφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ θπξηάξρεζε ζην πξφγξακκα 

ήηαλ ε «Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο», κηα κέζνδνο πνπ αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα 

πεξηζζνηέξσλ, ζπλήζσο, απαληήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη δηηζηάκελεο 

απαληήζεηο θαη κέζσ ηεο εκπινθήο ησλ παηδηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

πξνβιεκαηηθήο, ππφ ην πξίζκα ηνπ παηρληδηνχ, επηηπγράλεηαη ε πεξηβαιινληηθή 

κάζεζε (UNESCO-UNEP, 1985 ζην Πεξδηθάξε, 2007). 

Αθνινχζσο λα αλαθέξνπκε πσο αμηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δχν παξαπάλσ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, σο ηερληθή πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κνξθέο 

δξακαηηθήο έθθξαζεο, ην «παηρλίδη ξόισλ» (Role playing), ην νπνίν κέζα απφ ηελ 

κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ πξνζσπηθή 

απεηθφληζε ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγία, ζπληεινχζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε 

ζέκαηνο. Δξγαιεία ηνπ θαη αθφξκεζή ηνπ έλα θείκελν, έλα πνίεκα ή έλα παξακχζη, 

κηα ζπδήηεζε, ε πξνβνιή κηθξνχ κήθνπο ηαηλίαο ή δηαθαλεηψλ. Βνεζνχζε ηα παηδηά 

λα εθθξάδνληαη, κε έλαλ κε ιεθηηθφ ηξφπν, εμίζνπ φκσο ζεκαληηθφ ράξε θαη ζηα 

πνηθίια πιηθά κέζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο (Δθξαηκίδεο & Βντλέζθνπ, 2006). Ζ 

«Πεηξακαηηθή ή Δπηζηεκνληθή κέζνδνο» εληάρζεθε ζε ζπλεδξίεο πξνο ην κέζνλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ππφ κνξθή απιψλ πεηξακάησλ, πνπ ζα ελίζρπαλ ηηο γλψζεηο ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. Ζ ηερληθή ηεο ζπδήηεζεο, εληάρζεθε ζε 

φιεο ζηηο ζπλεδξίεο, ππφ κνξθή ειεχζεξεο, θαηεπζπλφκελεο ή ζπληνληζκέλεο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδήηεζεο πξνο αλαδήηεζε πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ, θαη 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά φηη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία (Δθξαηκίδεο & Βντλέζθνπ 2006). 

Ζ ηερληθή ησλ εξσηήζεσλ, ιεηηνχξγεζε ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ ηερληθή ηεο 

ζπδήηεζεο θαη αμηνπνηήζεθε απφ ηνλ δάζθαιν ψζηε λα αλαδεηρζεί πξνζσπηθή θη 

απζεληηθή γλψκε θάζε καζεηή. Ζ ηερληθή ηνπ «Καηαηγηζκνύ ηδεώλ ή Ηδενζύειιαο», 

αμηνπνηήζεθε επίζεο ζε κεξηθέο ζπλεδξίεο, θαζψο ζπκβάιεη ζηελ απνηχπσζε ηφζν 

ηνπ γλσζηηθνχ φζν θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη, θαηαζέηνληαο ζπλεηξκνχο θαη ζθέςεηο ηνπο κε ηαρχηεηα, 

νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ δάζθαιν ή ηνπο ίδηνπο. Ζ ηερληθή ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ππφ ηελ απινπνηεκέλε 

κνξθή ηεο «γσληάο ηεο γλψζεο», πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπγθέληξσζε 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κε άκεζε εκπινθή κε πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ δάζθαιν 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, θσηνγξαθίεο, ράξηεο, εηθφλεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα. Ζ 

ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο απόςεσλ (Debate), ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή γηα θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ, φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα απνδψζνπλ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη ζέζεηο πάλσ ζε έλα ζέκα, θαη ε ηερληθή απηή ήηαλ ε πιένλ θαηάιιειε 

γηαηί πξνήγαγε ηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα θαιιηεξγψληαο παξάιιεια θαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Ζ ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθνύ ράξηε, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ιηγφηεξν, θαη αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ ελλνηψλ ησλ καζεηψλ. Ζ ηερληθή ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο/δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία νκάδαο, θξίζεθε εμίζνπ θαζνξηζηηθή 

ζηελ εθπφλεζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνχ κέζσ απηήο νη καζεηέο 

αιιεινελεκεξψλνληαλ θαη ζην ηέινο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσλαλ, 

ηαμηλνκνχληαλ αλ ζπζρεηίδνληαλ κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ηειηθή ζχλζεζή ηνπο 

(Δθξαηκίδεο, & Βντλέζθνπ, 2006).  

ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε πσο ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κεζνδνινγηψλ, ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ, πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο αζθήζεηο θαη 

πιαηζίσζαλ ηηο παξεκβάζεηο, παξαηίζεληαη επηγξακκαηηθά ζην Παξάξηεκα, θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. Παξάξηεκα Δ) θαζψο αλαιχζεθαλ 

ήδε θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Κεθ. 1 (βι. ππνελ. 1.2.3.1.). Δπηπιένλ, πην εηδηθέο, 

αζθήζεηο θαη παηρλίδηα, πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθ. 1 ην νπνίν ζίγεη 

θπξίσο ηερληθέο ηεο ΠΔ, είλαη: 
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Ζ Δλεξγνπνίεζε ή «Εέζηακα», πνπ είλαη ε πιένλ απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζην 

μεθίλεκα θάζε δηαδηθαζίαο, ζεαηξηθνχ καζήκαηνο. Μπνξεί λα είλαη ζσκαηηθήο, 

θσλεηηθήο ή αηζζεηεξηαθήο κνξθήο ελεξγνπνίεζε, απιψλ αζθήζεσλ ή ζχληνκσλ 

παηρληδηψλ πνπ αλεβάδνπλ ηελ ελέξγεηα ηεο νκάδαο θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία παξαγσγήο ηδεψλ, λα θηλεηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία 

ή λα γίλνπλ αθεηεξία γηα έλαλ απηνζρεδηαζκφ. Πεξηιακβάλεη αηζζεηεξηαθέο 

αζθήζεηο, αζθήζεηο παξαηεξεηηθφηεηαο, αλαπλνήο/θσλήο, θίλεζεο, ρσξνρξφλνπ, 

ξπζκνχ, ζπγθέληξσζεο/ζπληνληζκνχ, θαληαζίαο/κεηακνξθψζεσλ (Γθφβαο, 2001). Ζ 

σκαηηθή έθθξαζε/ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ θαζεηί πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηάθνξεο θφξκεο θίλεζεο. 

πκπεξηιακβάλεη ηελ ζσκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, ηνπο επηθνηλσληαθνχο θψδηθεο 

(ιεθηηθή, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία) θαη ηελ έληερλε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Μέζα απ‘ 

απηή ηελ ηερληθή νη καζεηέο απηνεθθξάδνληαη θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ ιφγν (Δζληθφ ζεκαηηθφ δίθηπν, 

ρ.ρ.).  

Ο Απηνζρεδηαζκόο, πνπ ζπγθαηαιέγεηαη, φπσο θαη ην παηρλίδη ξφισλ, ζηηο 

κνξθέο δξακαηηθήο έθθξαζεο θαη κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνο, ρσξίο θαλέλαλ άμνλα, 

κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλνο αθνινπζψληαο κηα ηζηνξία, ρσξίο θαλέλα θείκελν, λα 

είλαη ελ κέξεη ζρεδηαζκέλνο ή θαηεπζπλφκελνο. (Άιθεζηηο, 2008· Γειεθαηεξίλε, 

2014· Σζηάξαο, 2016α). Ζ Αθήγεζε παξακπζηνύ κε ηαπηόρξνλε αλαπαξάζηαζε, 

πνπ επηιέρζεθε ιίγεο θνξέο θαη αθνξνχζε παξακχζηα κε νηθνινγηθή δηάζηαζε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηεπζπλφκελνπ απηνζρεδηαζκνχ. Ο εκςπρσηήο 

βάδεη ηελ νκάδα ζηελ θαηάζηαζε «πιήζνπο» θαζψο αθεγείηαη κηα ηζηνξία θαη ε 

νκάδα αξρίδεη παξάιιεια κε ηελ αθήγεζε λα δξακαηνπνηεί ηελ ηζηνξία. Ο 

εκςπρσηήο θάλεη παχζεηο, αθήλεη ρψξν γηα απηνζρεδηαζκφ, παίξλεη ηδέεο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη παξεκβαίλεη πξνζπαζψληαο λα πεξάζεη ην «πιήζνο» απφ 

δηάθνξεο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θη εθείλν δξα κε θίλεζε, ήρνπο, κηκηθή θαη 

ειάρηζην ιφγν, αθνινπζψληαο ηελ αθήγεζε (Γθφβαο, 2001). 

Ζ Μηκηθή (παληνκίκα), θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο απνδίδνπλ κηα 

ηζηνξία ή αλαπαξηζηνχλ έλα λφεκα, κηα έλλνηα κε έκθαζε ζηηο θηλήζεηο, εθθξάζεηο 

ζηάζεηο, ρεηξνλνκίεο, ρσξίο εθθσλνχκελν ιφγν (Άιθεζηηο, 2008). Ο Μαλδύαο ηνπ 

εηδηθνύ (mantle of the expert), πνπ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ελφο ζέκαηνο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα κέινο ηεο 

νκάδαο παίξλεη ην ξφιν ελφο εηδηθνχ γηα ην ζέκα. Αθνχ κειεηήζεη ηελ εηδηθφηεηά ηνπ 
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θαη πάξεη πιεξνθνξίεο ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα, είλαη έηνηκνο λα αληηδξάζεη ζην 

δξψκελν ζαλ εηδηθφο. Μέζα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

έλα ζέκα δηαζεκαηηθά ή λα κειεηεζεί απφ πνιππξηζκαηηθά (Άιθεζηηο, 2008). Σν 

Γιύπηεο- Γιππηό, φπνπ φιε ε νκάδα ή έλα κέινο ηεο γίλεηαη ν γιχπηεο θαη 

ρξεζηκνπνηεί άιια κέιε πνπ πξνζθέξνληαη γηα λα δηακνξθψζεη κε ηα ζψκαηά ηνπο, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο έλα ζρήκα, ην νπνίν εθθξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

νπηηθή ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάδεηαη (Βεξγηνπνχινπ, 2005· Άιθεζηηο, 2008). Οη 

Καζξέθηεο, φπνπ ηα κέιε ζε δεπγάξηα, αληηγξάθνπλ ζπγρξφλσο ηηο θηλήζεηο, 

εθθξάζεηο, ζηάζεηο ν έλαο ηνπ άιινπ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εκςπρσηή ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο (Άιθεζηηο, 2008). Οη Μεραλέο, φπνπ, ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαηαζθεπάδνπλ κηα κεραλή δηθήο ηνπο έκπλεπζεο ε νπνία 

επηιχεη έλα πξφβιεκα πνπ ζέηεη ε ηζηνξία ή ην ζέκα (Άιθεζηηο, 2008). Ο 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο, φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο εηνηκάδνπλ ην ζήκα ηνπ ζηαζκνχ 

θαη παξνπζηάδνπλ ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, εηδήζεηο, ξεπνξηάδ, ζπλεληεχμεηο, ζρφιηα 

θ.ά. ζχκθσλα κε ην ζέκα ηνπο(Άιθεζηηο, 2008). Σν Ζρεηηθό ηνπίν (soundtracking), 

φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο ή κηα ππν-νκάδα δεκηνπξγεί ήρνπο πνπ ηαηξηάδνπλ κε κηα 

ζθελή ηεο ηζηνξίαο ή απνδίδνπλ ερεηηθά ηελ αηκφζθαηξα ελφο ζέκαηνο «ερεηηθή 

αθήγεζε» κηαο ηζηνξίαο κέζα απφ κηα ερεηηθή εηθφλα (Άιθεζηηο, 2008). Σν Φσο ζην 

παξειζόλ (Flashback), φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δξψκελνπ ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή 

κπνξεί λα γίλεη κηα ηνκή ζηνλ παξφληα ρξφλν θαη ν εκςπρσηήο λα δεηήζεη κηα ζθελή 

απφ ην παξειζφλ ηνπ ήξσα (Άιθεζηηο, 2008). Ο Γάζθαινο ζε ξόιν, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο «κπαίλεη» ζε ξφιν γηα λα πξνσζήζεη ηε δξάζε, λα ρηίζεη έλα δίιεκκα 

ή λα επηιχζεη κηα θαηάζηαζε (Βεξγηνπνχινπ, 2005). Ζ Γεκηνπξγηθή γξαθή, φπνπ 

απνηειεί ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο βαζκηαίαο 

εμνηθείσζήο ηνπο κε ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο θαη αλνίγεη δξφκν ζε καζεηέο θαη 

καζήηξηεο λα ζπλζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο δσήο κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε (νπιηψηεο, 2012). 

ζν αθνξά ηελ επηινγή ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ 

παξαπάλσ κεζνδνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε 

πσο ε επηινγή ηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ αιιά θαη κε βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ησλ Γ.Δ.Π.Π.. ηεο ΠΔ θαη ηεο ΜηΠ γηα ηελ ηεηάξηε Γεκνηηθνχ.  

Να ζεκεησζεί, επίζεο, πσο ε θάζε Παξέκβαζε δνκείηαη απφ ζηαζεξέο ηξείο 

θάζεηο [Πξνζέξκαλζε/Α΄ Φάζε, Γξακαηηθή Αλαπαξάζηαζε/Β΄ Φάζε, 
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Αμηνιφγεζε/Γ΄ Φάζε (βι. ππνελφηεηα 1.1.3.)], νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα (βι. Παξάξηεκα Δ). Ζ Α΄ Φάζε 

πεξηέρεη θπξίσο αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ζσκαηηθήο έθθξαζεο θαη αηζζεζηνθηλεηηθήο 

δξάζεο, κε ηα νπνία νμχλεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ραιαξψλνπλ, 

απηνζπγθεληξψλνληαη, βειηηψλνπλ ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνπο ζπληνληζκφ θαη 

κεηαβάιινπλ ηελ αίζζεζε ζε θίλεζε. Ζ Β΄ Φάζε πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ηα παηδηά πξνβάιινπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπο κε ζπγθεθξηκέλν ή 

αθεξεκέλν ηξφπν, αλαθαιχπηνπλ θαη ζπλζέηνπλ ξφινπο, αλαπαξάγνπλ δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε θίλεζε θαη ιφγν, ζπλζέηνπλ δηαιφγνπο, 

νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο, βξίζθνπλ ιχζεηο, πξνβαίλνπλ ζε δηάθνξεο ζπλζέζεηο κε 

ηε βνήζεηα ζθεληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηέινο θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ Γ΄ Φάζε είλαη ην ζηάδην πνιιαπιήο 

επεμεξγαζίαο θαη πεξηέρεη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε -είηε κε δηάινγν θαη 

ζπδήηεζε, είηε κέζσ θάπνηνπ παηρληδηνχ- επάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ, ζηνλ ηξφπν πνπ παίρηεθαλ νη ξφινη θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

(Μπία, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ/ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο-δξάζεο καο, 

επηιέρζεθε ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο. ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί (βι. ελφηεηα 2.6.), ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Μεηθηέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία.  

Δηδηθφηεξα, ε Πνζνηηθή αλάιπζε, έρεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε 

δηαθξίλνπλ απφ ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, φπσο ε ρξήζε κεζφδσλ ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ζηελ αλάιπζή ηεο, ε νπδεηεξφηεηα σο θεληξηθφ ζηνηρείν θαη ε εζηίαζε ζε 

γεληθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο (Μάξθνπ, 2015). Ζ πνζνηηθή αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ 

εθηίκεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ γηα ηνλ 

πιεζπζκφ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο. Απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ ηνλ έιεγρν 

ππνζέζεσλ (hypothesis testing), κηα δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεη αλ ηα δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηνο παξέρνπλ αζθαιείο θαη ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε δηαθνξψλ κεηαμχ 

νκάδσλ ή ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ, ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην 

δείγκα. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο θαλεξψλεη έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα, ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο επίδξαζεο 

(effect size), γηα λα εθηηκεζεί ε πξαθηηθή αμία ελφο ηέηνηνπ επξήκαηνο αιιά θαη γηα 

λα πξνθπιαρζεί ν εξεπλεηήο, θαη ν αλαγλψζηεο ηεο εξεπλεηηθήο αλαθνξάο απφ 

ππεξεθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Finch et al., 2001 ζην 

Γηαζεκή-αξαθίδνπ, 2011). 

Ο ζπλεζέζηεξνο θαη απινχζηεξνο έιεγρνο ππνζέζεσλ, πνπ εθαξκφζηεθε γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά 

γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλδπν ζπλφισλ ηηκψλ πνπ δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ν έιεγρνο t-Student. Σν t-test, εμεηάδεη ηε δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο ηφζν κεηαμχ δχν ππννκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, φζν θαη κεηαμχ δχν νκάδσλ κεηξήζεσλ ηαηξηαζκέλσλ θαηά δεχγε 

(Παπαδάθε, ρ.ρ.). Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ t-test, είλαη λα ππάξρνπλ 

θαλνληθέο θαηαλνκέο θαη ίζεο δηαθπκάλζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο θαζψο θαη 

αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (αββάθεο, 2012). ζν αθνξά 
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ηνπο ειέγρνπο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, γηα ζχγθξηζε δχν νκάδσλ θαη γηα κεγάια 

δείγκαηα (>100) αλεμάξηεησλ παξαηεξήζεσλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν έιεγρνο Ε (z-

test, large sample normal method), ζηε δηαθνξά κεηαμχ κέζσλ ηηκψλ (αββάθεο, 

2012). 

Να ζεκεησζεί πσο νη ηερληθέο ειέγρνπ ππνζέζεσλ πξνυπνζέηνπλ αξθεηά 

κεγάιν δείγκα (ζπλήζσο κεγαιχηεξν ηνπ 30) θαη θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, ηε γλσζηή θσδσλνεηδή 

θακπχιε ηνπ Gauss. Αλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο δελ πιεξνχληαη, ή αλ ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή δελ είλαη πνζνηηθή, ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγεο κέζνδνη, πνπ εληάζζνληαη 

ζηηο κε παξακεηξηθέο (non parametric) δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ππνζέζεσλ. Ζ ζρέζε 

κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην δείγκα εθθξάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο (correlation coefficient), πνπ πνζνηηθνπνηεί, ζε έλα κνλαδηθφ ζηαηηζηηθφ 

κέηξν, ηφζν ηελ έληαζε φζν θαη ηελ θαηεχζπλζε κηαο γξακκηθήο ζρέζεο (Γηαζεκή-

αξαθίδνπ, 2011).  

ηελ έξεπλά καο κεηά ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ, 

αμηνπνηήζεθαλ θαη νη δχν ηχπνη ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ (t-test θαη z-test) νη νπνίνη 

εθαξκφζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ νη φπνηεο δηαθνξέο ππήξραλ κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε ην t-test πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη 

κέζεο ηηκέο ησλ 2 πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (ηα 2 ζθνξ) πνπ πξνέθπςαλ απφ άζξνηζε 

ησλ απαληήζεσλ ηφζν ζηηο 14 εξσηήζεηο ηνπ Α΄ Μέξνπο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ φζν 

θαη ζηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ Β΄ Μέξνπο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ, ελψ φηαλ αμηνινγήζακε 

ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο (θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο) ζπγθξίλνληαο ηα πνζνζηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο, εθαξκφζηεθε ην z-test. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη κεηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο, κηαο απιήο θαη εχρξεζηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα θαη παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηεμαγσγή πην εμεηδηθεπκέλσλ πξνζεγγίζεσλ πνηνηηθήο αλάιπζεο (Clarke et al., 2015 

ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Σα πνηνηηθά δεδνκέλα λα ππελζπκίζνπκε πσο κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο πξνζσπηθά έγγξαθα θαη ληνθνπκέληα, πιηθφ 

ζπλεληεχμεσλ, ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ή ζπδεηήζεσλ νκάδσλ εζηίαζεο, 

επηζηνιέο ή ινγνηερληθά θείκελα (Κπξηαδή, 2001 ζην αξαθίδνπ, 2011). 
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3.1.     Πνζνηηθή αλάιπζε 

 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ιακβάλνπλ κέξνο 44 παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (Γ΄ 

Γεκνηηθνχ), ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο, ζηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ζηελ 

Οκάδα Διέγρνπ κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηνπο πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ. εκεηψλεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πηινηηθή κειέηε, δίλνληαο ην ίδην εξσηεκαηνιφγην ζε πεξζηλφ 

ηκήκα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ. ε φια ηα παηδηά δφζεθε έλα ζπλνιηθφ εξσηεκαηνιφγην 

πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 14 εξσηήζεηο θαη ηα 

παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε κηα 3-βάζκηα 

θιίκαθα (3= Πάληα, 2= Μεξηθέο θνξέο θαη 1=  Πνηέ). Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη 25 εξσηήζεηο θαη ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο 

ηαηξηάδεη ζε θάζε εξψηεζε, επηιέγνληαο ηε δεμηά πξφηαζε ή ηελ αξηζηεξή, ελψ κεηά 

ζηελ πξφηαζε πνπ δηάιεμαλ έρνπλ ηελ επηινγή λα ζεκεηψζνπλ αλ «ζπκθσλνχλ 

πνιχ» ή αλ «ζπκθσλνχλ ιίγν». 

 Δμεηάζηεθαλ νη πεξηγξαθηθνί δείθηεο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ηε ζπκβνιή ησλ ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

(πνζνζηφ) γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην έγηλε ζχλζεζε ησλ εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ δχν 

ζθνξ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο. Σν πξψην ζθνξ ππνινγίζηεθε απφ ηηο 14 

εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη ην δεχηεξν ζθνξ απφ ηηο 25 επφκελεο εξσηήζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη πςειή βαζκνινγία θαη ζηα δχν ζθνξ ππνδειψλεη θαη πςειή 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ δχν ζθνξ ππνινγίζηεθε κε 

ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach‘s alpha. Σα ζθνξ απηά ππνινγίζηεθαλ ρσξηζηά γηα 

ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα θαη ηελ Οκάδα Διέγρνπ, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο. Αξρηθά, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζθνξ, ρσξηζηά γηα 

πεηξακαηηθή θαη ρσξηζηά γηα νκάδα ειέγρνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο t-test. ηε ζπλέρεηα, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ζχγθξηζεο δχν πνζνζηψλ z-test. 

 Σα p-value αθνξνχλ ακθίπιεπξνπο ειέγρνπο κε ηεηηκή ηνπο λα μεθηλά απφ 

0,05 σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη κε ηηκή ρακειφηεξε απφ 0,10 
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ελδεηθηηθά. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ SPSS (SPSSInc., 2003, Chicago, USA). 

 

 

3.1.1.    Πεξηγξαθή ησλ Απαληήζεσλ ησλ Παηδηώλ Γ΄ Γεκνηηθνύ 

(Πηινηηθήο Μειέηεο) 

 

3.1.1.1. Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 

παηδηψλ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, δειαδή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πηινηηθήο 

Μειέηεο. Έηζη, πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ, ην 65,2% απαληά φηη 

«πνηέ» δελ ζα άθελε ην λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη, βνπξηζίδνληαο ηα δφληηα ηνπο. Σν 

56,5% δειψλεη φηη «πάληα» ζθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηα δέληξα. Χζηφζν, ην 50% 

αλαθέξεη φηη «πνηέ» δελ ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ φηαλ 

δσγξαθίδεη ή γξάθεη, ελψ ην 45,5% ην θάλεη «κεξηθέο θνξέο». Σν 43,5% πηζηεχεη φηη 

ζα δελ ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ. Σν 78,3% ησλ παηδηψλ πηζηεχεη φηη ζα έπξεπε λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα φηαλ έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά «κεξηθέο θνξέο». 

Δπίζεο, ην 52,2% ησλ παηδηψλ ζθέθηεηαη λα επηζθεθζεί εζληθά πάξθα «κεξηθέο 

θνξέο». Σν 65,2% πηζηεχεη φηη ηα θπηά «πνηέ» δελ θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε 

πδαηνθξάγκαηα θαη ιίκλεο. Απφ ηελ άιιε, ην 60,9% απαληά φηη «πάληα» αλεζπρεί 

γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ην 82,6% δελ θέξλεη 

«πνηέ» ζην ζπίηη ηνπο έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθνληαη έμσ. Δπίζεο, ην 65,2% 

απαληά φηη «πνηέ» δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά ζηνπο θήπνπο καο. Σν 

43,5% δειψλεη φηη «κεξηθέο θνξέο» ζθέθηεηαη λα θηηάμεη ζπηηάθηα γηα πνπιηά. 

Αθφκα, ην 69,6% φηη καδεχεη θαη πεηά ηα δηθά ηνπο απνξξίκκαηα θαζψο θαη ησλ 

γχξσ ηνπο «κεξηθέο θνξέο». Απφ ηελ άιιε, ην 82,6% δειψλεη φηη «πάληα» ζβήλεη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ην βξάδπ γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Σέινο, ην 43,5% ησλ παηδηψλ ηεο Πηινηηθήο Μειέηεο απαληά φηη «πάληα» ή 

«κεξηθέο θνξέο» αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.  



 
  113 

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 1 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 1. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 παηδηώλ Γ΄ 

Γεκνηηθνύ (Πηινηηθήο Μειέηεο), ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

Πάληα 
Μεξηθέο 

θνξέο 

Πνηέ 

 

1. Θα αθήλαηε ην λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη, 

βνπξηζίδνληαο ηα δφληηα ζαο; 2 (8.7) 6 (26.1) 15 (65.2) 

2. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα πξνζηαηέςεηε ηα δάζε; 
13 (56.5) 10 (43.5) 0 (0) 

3. Υξεζηκνπνηείηε θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ 

φηαλ δσγξαθίδεηε ή γξάθεηε; 1 (4.5) 10 (45.5) 11 (50.0) 

4. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ; 
7 (30.4) 6 (26.1) 10 (43.5) 

5. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα, φηαλ ζα 

έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά; 
4 (17.4) 18 (78.3) 1 (4.3) 

6. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα επηζθεθζείηε εζληθά 

πάξθα; 5 (21.7) 12 (52.2) 6 (26.1) 

7. Πηζηεχεηε πσο ηα θπηά θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε 

πδξνθξάγκαηα θαη ιίκλεο; 4 (17.4) 4 (17.4) 15 (65.2) 

8. Αλεζπρείηε γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ; 
14 (60.9) 9 (39.1) 0 (0) 

9. Φέξλεηε ζπίηη ζαο έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθεηε 

έμσ; 1 (4.3) 3 (13.0) 19 (82.6) 

10. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά ζηνπο θήπνπο 

καο; 0 (0) 7 (30.4) 15 (65.2) 

11. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα θηηάμεηε ζπηηάθηα γηα 

πνπιηά; 7 (30.4) 10 (43.5) 6 (26.1) 

12. Μαδεχεηε θαη πεηάηε ηα δηθά ζαο απνξξίκκαηα 1 (4.3) 16 (69.6) 6 (26.1) 
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θαζψο θαη ησλ γχξσ ζαο; 

13. βήλεηε ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο ην 

βξάδπ γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα; 
19 (82.6) 4 (17.4) 0 (0) 

14. Αλεζπρείηε ζρεηηθά κε ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε; 10 (43.5) 10 (43.5) 3 (13.0) 

 

Γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ 

θαηά ηελ Πηινηηθή Μειέηε, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‘salpha, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 14 εξσηήζεηο. εκεηψλεηαη φηη ε ηειηθή θιίκαθα κπνξεί 

λα ιακβάλεη ηηκή απφ 14 έσο θαη 42 κνλάδεο, κε πςειή θιίκαθα λα ππνδεηθλχεη θαη 

πςειά επίπεδα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο. Έηζη, πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο είλαη 74%. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Μειέηεο. 

 

 

ρήκα 1. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 παηδηώλ Γ΄ Γεκνηηθνύ (Πηινηηθήο 

Μειέηεο), ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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3.1.1.2. Β΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηνλ Πίλαθα 2 αθνινπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 

παηδηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο Πηινηηθήο Μειέηεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο 

ηαηξηάδεη ζε θάζε εξψηεζε, επηιέγνληαο ηε δεμηά πξφηαζε ή ηελ αξηζηεξή, ελψ κεηά 

ζηελ πξφηαζε πνπ δηάιεμαλ έρνπλ ηελ επηινγή λα ζεκεηψζνπλ αλ «ζπκθσλνχλ 

πνιχ» ή αλ «ζπκθσλνχλ ιίγν». 

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Σν 73,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα 

ηνπο» 

2. Σν 52,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη κφλν ηε κηα πιεπξά ηνπ ραξηηνχ πνπ 

δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ» 

3. Σν 69,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε ηα πξάγκαηα» 

4. Σν 43,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «Μεξηθά 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδαηνθξάγκαηα ζηα πνηάκηα είλαη θαθά, επεηδή 

βιάπηνπλ ηα θπηά θαη ηα δψα» 

5. Σν 78,3% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο ζε 

άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα θαη ηα θπηά πνπ βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ 

δελ ηα θέξλνπλ ζην ζπίηη» 

6. Σν 34,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο ζε 

άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα πνπιηά ή ζπηηάθηα γηα πνπιηά» 

7. Σν 87% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα ζβήλνληαη ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ 

ζπηηηνχ γηαηί θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα» 



 
  116 

8. Σν 69,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά» 

9. Σν 56,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο» 

10. Σν 47,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά καο» 

11. Σν 52,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ πξφηαζε «ζε κεξηθά 

παηδηά αξέζεη λα επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα» 

12. Σν 73,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ» 

13. Σν 47,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή ηα δίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ» 

14. Σν 47,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα 

ζηνπο θήπνπο καο» 

15. Σν 34,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ πξφηαζε «φκσο ζε 

άιια παηδηά δελ αξέζεη λα καδεχνπλ δχζνζκα ζθνππίδηα» 

16. Σν 47,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα αλαθπθιψλνπλ» 

17. Σν 39,1% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «ζε 

κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιιά θπηά θαη δψα» 

18. Σν 65,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ δψα πνπ βξίζθνπλ έμσ» 

19. Σν 39,1% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο ζε 

άιια παηδηά αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, 

αθφκα θαη αλ είλαη ιηγάθη ζπλσζηηζκέλν ην φρεκα» 
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20. Σν 34,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα» 

21. Σν 60,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κελ 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο ησλ δψσλ» 

22. Σν 65,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε» 

23. Σν 87% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο άιια 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη πξνζηαζία» 

24. Σν 60,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά 

παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ απφ έλαλ ρψξν» 

25. Σν 30,4% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο 

άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο ή πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ»  

 

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 2 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 2. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  

 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 παηδηώλ Γ΄ 

Γεκνηηθνύ (Πηινηηθήο Μειέηεο), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

 

Λίγν 

 

      Πνιύ 

1. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα αθήλνπλ ην λεξφ λα ηξέρεη 

φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο 
5 (21.7) 1 (4.3) 

φκσο άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο φηαλ 

βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο. 
0 (0) 17 (73.9) 

   

2. Μεξηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δπν πιεπξέο ηνπ 

ραξηηνχ φηαλ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ  
4 (17.4) 2 (8.7) 
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φκσο άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε κηα πιεπξά ηνπ 

ραξηηνχ πνπ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ. 
5 (21.7) 12 (52.2) 

   

3. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα πεηάμνπλ θάηη 

ζηα ζθνππίδηα φηαλ ηειεηψζνπλ κε απηφ   
2 (8.7) 5 (21.7) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε 

ηα πξάγκαηα.   
0 (0) 16 (69.6) 

   

 4. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα ζηα 

πνηάκηα είλαη θαθά, επεηδή βιάπηνπλ ηα θπηά θαη ηα δψα  
5 (21.7) 10 (43.5) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα είλαη 

θαιά, επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο πιεκκχξεο. 
4 (17.4) 4 (17.4) 

   

5. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα θέξλνπλ ζην ζπίηη έληνκα θαη 

θπηά πνπ βξίζθνπλ έμσ  
1 (4.3) 2 (8.7) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα θαη ηα 

θπηά πνπ βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ δελ ηα θέξλνπλ ζην ζπίηη. 
2 (8.7) 18 (78.3) 

   

6. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα 

πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα  
4 (17.4) 6 (26.1) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα 

πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα. 
5 (21.7) 8 (34.8) 

   

7. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα 

ζβήλνληαη ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ γηαηί 

θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα  

2 (8.7) 20 (87.0) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

αλακκέλα γηα λα καο θξαηνχλ αζθαιείο. 
1 (4.3) 0 (0) 

   

8. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη πην 

ζεκαληηθνί απφ ηα δψα  
1 (4.3) 1 (4.3) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. 
5 (21.7) 16 (69.6) 

   

9. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο   8 (34.8) 13 (56.5) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο. 1 (4.3) 1 (4.3) 

   

10. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά 

καο  

5 (21.7) 11 (47.8) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα βξνχκε άιινπο 

ηξφπνπο λα αζρνιεζνχκε κε απηά. 
2 (8.7) 5 (21.7) 

   

11. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη  λα επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα  12 (52.2) 6 (26.1) 

 φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα επηζθέπηνληαη εζληθά 

πάξθα. 
2 (8.7) 3 (13.0) 

   

12. Μεξηθά παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ 

δψσλ  
1 (4.3) 1 (4.3) 



 
  119 

 φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ. 4 (17.4) 17 (73.9) 

   

13.  Μεξηθά παηδηά πεηνχλ πξάγκαηα ζηα ζθνππίδηα φηαλ 

έρνπλ ηειεηψζεη κε απηά  
2 (8.7) 4 (17.4) 

φκσο άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή ηα 

δίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
5 (21.7) 11 (47.8) 

   

14. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο καο  
5 (21.7) 3 (13.0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη  λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο καο. 
4 (17.4) 11 (47.8) 

   

15. Μεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα πεηνχλ  2 (8.7) 6 (26.1) 

φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα καδεχνπλ δχζνζκα 

ζθνππίδηα. 
8 (34.8) 7 (30.4) 

   

16. Μεξηθά παηδηά δελ δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο  3 (13.0) 3 (13.0) 

φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη ηα  

αλαθπθιψλνπλ. 
6 (26.1) 11 (47.8) 

   

17. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ 

πνιιά θπηά θαη δψα  
7 (30.4) 9 (39.1) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ 

πνιινί άλζξσπνη. 
4 (17.4) 3 (13.0) 

   

18. Μεξηθά παηδηά αγγίδνπλ ή πηάλνπλ άγξηα δψα  2 (8.7) 3 (13.0) 

φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ δψα πνπ 

βξίζθνπλ έμσ. 
3 (13.0) 15 (65.2) 

   

19. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε 

απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, γηαηί δελ ηνπο αξέζεη ν 

ζπλσζηηζκφο  

3 (13.0) 5 (21.7) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε 

απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, αθφκα θη αλ είλαη ιηγάθη 

ζπλσζηηζκέλν ην φρεκα. 

6 (26.1) 9 (39.1) 

   

20. Μεξηθά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα  8 (34.8) 7 (30.4) 

φκσο άιια παηδηά δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα. 
4 (17.4) 4 (17.4) 

   

21. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

δνπλ νπνπδήπνηε ζέινπλ  
1 (4.3) 3 (13.0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο ησλ δψσλ. 
5 (21.7) 14 (60.9) 

   

22. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε  
5 (21.7) 15 (65.2) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε. 
1 (4.3) 1 (4.3) 
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23. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα θπλεγάκε φια ηα 

άγξηα δψα  
1 (4.3) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη 

πξνζηαζία. 
2 (8.7) 20 (87.0) 

   

24.  Μεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ απφ έλαλ 

ρψξν  
7 (30.4) 14 (60.9) 

φκσο άιια παηδηά αθήλνπλ ηα θψηα αλακκέλα. 0 (0) 2 (8.7) 

   

25.  Μεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο λα ηα κεηαθέξνπλ 

ζε κέξε πνπ ζέινπλ λα πάλε  
6 (26.1) 4 (17.4) 

φκσο αιιά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο ή 

πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ. 
6 (26.1) 7 (30.4) 

 

 

 

ρήκα 2. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 23 παηδηώλ Γ΄ Γεκνηηθνύ (Πηινηηθήο 

Μειέηεο), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ 

θαηά ηελ Πηινηηθή Μειέηε θαη γηα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‘salpha, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 25 

εξσηήζεηο. εκεηψλεηαη φηη ε ηειηθή θιίκαθα κπνξεί λα ιακβάλεη ηηκή απφ 25 έσο 

θαη 100 κνλάδεο, κε πςειή θιίκαθα λα ππνδεηθλχεη θαη πςειά επίπεδα 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο. Έηζη, πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη 85%. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη πνιχ θαιή αμηνπηζηία ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Μειέηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  125 

3.1.2.    Πεξηγξαθή ησλ Απαληήζεσλ ησλ Παηδηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο 

 

3.1.2.1. Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 

παηδηψλ Γ΄ Γεκνηηθνχ, πνπ απνηέιεζαλ ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, πξηλ (pre-test) θαη κεηά (post-test) ηηο παξεκβάζεηο. Πην αλαιπηηθά, 

πξνθχπηεη φηη: 

1. Σν 50% απαληά φηη «πνηέ» (πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο) δελ ζα άθελε ην 

λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη, βνπξηζίδνληαο ηα δφληηα ηνπο.  

2. Σν 50% θαη ην 71,4% δειψλεη φηη «πάληα» ζθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηα 

δέληξα, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

3. Σν 50% θαη ην 63,6% αλαθέξεη φηη ρξεζηκνπνηεί «κεξηθέο θνξέο» θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ φηαλ δσγξαθίδεη ή γξάθεη, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα.  

4. Σν 72,7% θαη ην 77,3% πηζηεχεη φηη «πάληα» ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

5. Σν 54,5%% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο πηζηεχεη φηη «πνηέ» δελ ζα 

έπξεπε λα επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα φηαλ έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά. 

Αληίζεηα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ε πιεηνςεθία (ην 50%) ησλ παηδηψλ πηζηεχεη 

φηη «πάληα» ζα έπξεπε λα επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα φηαλ έρνπκε 

ηειεηψζεη κε απηά. 

6. Σν 81,8% θαη ην 50% ησλ παηδηψλ «πνηέ» δελ ζθέθηεηαη λα επηζθεθζεί 

εζληθά πάξθα, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

7. Σν 40,9% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο πηζηεχεη φηη ηα θπηά «πάληα» 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε πδαηνθξάγκαηα θαη ιίκλεο. Απφ ηελ άιιε, ην 

72,7% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο απαληά φηη ηα θπηά «πνηέ» δελ 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε πδαηνθξάγκαηα θαη ιίκλεο. 



 
  126 

8. Σν 77,3% θαη ην 81,8% ησλ παηδηψλ απαληά φηη «πάληα» αλεζπρεί γηα ηελ 

εμαθάληζε ησλ δψσλ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

9. Σν 54,5% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο απαληά φηη δελ θέξλεη «πνηέ» 

ζην ζπίηη ηνπο έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθνληαη έμσ. Δλψ ην 59,1% ησλ 

παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο απαληά ζηελ ίδηα εξψηεζε «κεξηθέο θνξέο». 

10. Σν 63,6% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ απαληά φηη «πνηέ» δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά ζηνπο θήπνπο καο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

11. Σν 61,9% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο δειψλεη φηη «πάληα» ζθέθηεηαη 

λα θηηάμεη ζπηηάθηα γηα πνπιηά, ελψ ην 50% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο απαληά φηη ην ζθέθηεηαη «κεξηθέο θνξέο».  

12. Σν 54,5% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο αλαθέξεη φηη «πάληα» καδεχεη 

θαη πεηά ηα δηθά ηνπο απνξξίκκαηα θαζψο θαη ησλ γχξσ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

ην 54,5% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο απαληά φηη ην θάλεη «κεξηθέο 

θνξέο».  

13. Σν 81,8% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ δειψλεη φηη «πάληα» ζβήλεη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ην βξάδπ γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

14. Σν 50% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο δειψλεη φηη «πάληα» ή «κεξηθέο 

θνξέο» αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Αληίζεηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο (ην 63,6%) απαληά φηη «πάληα» 

αλεζπρεί γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 3 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 3. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  
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Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο. 

 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 

Pre-test Post-test 

Πάληα 
Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ Πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ 

1. Θα αθήλαηε ην λεξφ ηεο βξχζεο 

λα ηξέρεη, βνπξηζίδνληαο ηα 

δφληηα ζαο; 

1 (4.5) 10 (45.5) 11 (50.0) 1 (4.5) 10 (45.5) 11 (50.0) 

2. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

πξνζηαηέςεηε ηα δάζε; 
11 (50.0) 6 (27.3) 5 (22.7) 15 (71.4) 3 (14.3) 3 (14.3) 

3. Υξεζηκνπνηείηε θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ φηαλ 

δσγξαθίδεηε ή γξάθεηε; 

9 (40.9) 11 (50.0) 2 (9.1) 7 (31.8) 14 (63.6) 1 (4.5) 

4. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ; 

16 (72.7) 0 (0) 6 (27.3) 17 (77.3) 1 (4.5) 4 (18.2) 

5. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε 

αληηθείκελα, φηαλ ζα έρνπκε 

ηειεηψζεη κε απηά; 

4 (18.2) 6 (27.3) 12 (54.5) 11 (50.0) 9 (40.9) 2 (9.1) 

6. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

επηζθεθζείηε εζληθά πάξθα; 
18 (81.8) 2 (9.1) 2 (9.1) 11 (50.0) 9 (40.9) 2 (9.1) 

7. Πηζηεχεηε πσο ηα θπηά 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε 

πδξνθξάγκαηα θαη ιίκλεο; 
9 (40.9) 7 (31.8) 6 (27.3) 1 (4.5) 5 (22.7) 16 (72.7) 

8. Αλεζπρείηε γηα ηελ εμαθάληζε 

ησλ δψσλ; 
17 (77.3) 4 (18.2) 1 (4.5) 18 (81.8) 3 (13.6) 1 (4.5) 

9. Φέξλεηε ζπίηη ζαο έληνκα θαη 

θπηά πνπ βξίζθεηε έμσ; 
0 (0) 10 (45.5) 12 (54.5) 0 (0) 13 (59.1) 9 (40.9) 

10. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά ζηνπο θήπνπο καο; 
2 (9.1) 6 (27.3) 14 (63.6) 0 (0) 10 (45.5) 12 (54.5) 

11. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα θηηάμεηε 

ζπηηάθηα γηα πνπιηά; 
13 (61.9) 5 (23.8) 3 (14.3) 6 (27.3) 11 (50.0) 5 (22.7) 

12. Μαδεχεηε θαη πεηάηε ηα δηθά 

ζαο απνξξίκκαηα θαζψο θαη ησλ 

γχξσ ζαο; 
12 (54.5) 6 (27.3) 4 (18.2) 6 (27.3) 12 (54.5) 4 (18.2) 

13. βήλεηε ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ 

ζπηηηνχ ζαο ην βξάδπ γηα λα 

εμνηθνλνκήζεηε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα; 

18 (81.8) 3 (13.6) 1 (4.5) 15 (68.2) 5 (22.7) 2 (9.1) 

14. Αλεζπρείηε ζρεηηθά κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε; 
11 (50.0) 11 (50.0) 0 (0) 14 (63.6) 8 (36.4) 0 (0) 
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ρήκα 3. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο 

Οκάδαο, ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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3.1.2.2. B΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηνλ Πίλαθα 4 αθνινπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 

παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ζηηο εξσηήζεηο 

ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαιέμνπλ 

απηφ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη ζε θάζε εξψηεζε, επηιέγνληαο ηε δεμηά πξφηαζε ή ηελ 

αξηζηεξή, ελψ κεηά ζηελ πξφηαζε πνπ δηάιεμαλ έρνπλ ηελ επηινγή λα ζεκεηψζνπλ αλ 

«ζπκθσλνχλ πνιχ» ή αλ «ζπκθσλνχλ ιίγν». 

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Σν 73,9% θαη ην 63,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο φηαλ 

βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

2. Σν 43,5% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ πνπ 

δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

3. Σν 65,2% θαη ην 77,3% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε ηα 

πξάγκαηα», πξηλ θαη κεηά ηελ ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

4. Σν 47,8% θαη ην 36,4% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδαηνθξάγκαηα ζηα πνηάκηα είλαη 

θαθά, επεηδή βιάπηνπλ ηα θπηά θαη ηα δψα», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

5. Σν 65,2% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα θαη ηα θπηά πνπ 

βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ δελ ηα θέξλνπλ ζην ζπίηη», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

6. Σν 56,5% θαη ην 63,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα πνπιηά ή 

ζπηηάθηα γηα πνπιηά», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 
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7. Σν 47,8% θαη ην 54,5% σλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα ζβήλνληαη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ γηαηί θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

8. Σν 52,2% θαη ην 81,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθά», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

9. Σν 52,2% θαη ην 72,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

10. Σν 65,2% θαη ην 77,3% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά καο», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

11. Σν 78,3% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «ζε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

12. Σν 52,2% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ», πξηλ 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

13. Σν 52,2% θαη ην 50% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή ηα δίλνπλ ζε 

άιινπο αλζξψπνπο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

14. Σν 52,2% θαη ην 40,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο καο», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 
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15. Σν 43,5% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα πεηνχλ», πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

16. Σν 60,9% θαη ην 72,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα αλαθπθιψλνπλ», 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

17. Σν 34,8% θαη ην 45,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «ζε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιιά θπηά θαη 

δψα», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

18. Σν 52,2% θαη ην 40,9% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ δψα πνπ βξίζθνπλ 

έμσ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

19. Σν 30,4% θαη ην 36,4% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε 

απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, αθφκα θαη αλ είλαη ιηγάθη ζπλσζηηζκέλν ην 

φρεκα», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

20. Σν 56,5% θαη ην 59,1% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

21. Σν 52,2% θαη ην 63,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ 

λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο ησλ δψσλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

22. Σν 69,6% θαη ην 72,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

23. Σν 73,9% θαη ην 72,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη πξνζηαζία», 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 
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24. Σν 78,3% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ απφ έλαλ ρψξν», πξηλ 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

25. Σν 39,1% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε 

ηελ πξφηαζε «κεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο λα ηα κεηαθέξνπλ ζε κέξε 

πνπ ζέινπλ λα πάλε». Αληίζεηα, ην 31,8% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο ή πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ». 

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 4 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 4. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  

 

 

 

Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ Γ’ 

Γεκνηηθνύ (Πεηξακαηηθήο Οκάδαο), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο.  

 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 
Pre-test Post-test 

Λίγν Πνιύ Λίγν Πνιύ 

1. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα αθήλνπλ ην λεξφ λα 

ηξέρεη φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο 
2 (8.7) 1 (4.3) 0 (0) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο 

βξχζεο φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο. 
0 (0) 17 (73.9) 6 (27.3) 14 (63.6) 

     

2. Μεξηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ ραξηηνχ φηαλ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ  
1 (4.3) 10 (43.5) 3 (13.6) 15 (68.2) 

φκσο άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε κηα 

πιεπξά ηνπ ραξηηνχ πνπ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ. 
5 (21.7) 4 (17.4) 1 (4.5) 0 (0) 

     

3. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα 

πεηάμνπλ θάηη ζηα ζθνππίδηα φηαλ ηειεηψζνπλ κε 

απηφ   

1 (4.3) 4 (17.4) 2 (9.1) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

αλαθπθιψλνπκε ηα πξάγκαηα.   
0 (0) 15 (65.2) 1 (4.5) 17 (77.3) 
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 4. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα 

ζηα πνηάκηα είλαη θαθά, επεηδή βιάπηνπλ ηα θπηά 

θαη ηα δψα  

4 (17.4) 11 (47.8) 7 (31.8) 8 (36.4) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα 

είλαη θαιά, επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο πιεκκχξεο. 
2 (8.7) 3 (13.0) 2 (9.1) 2 (9.1) 

     

5. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα θέξλνπλ ζην ζπίηη 

έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθνπλ έμσ  
5 (21.7) 0 (0) 4 (18.2) 0 (0) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα 

θαη ηα θπηά πνπ βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ δελ ηα 

θέξλνπλ ζην ζπίηη. 

0 (0) 15 (65.2) 4 (18.2) 12 (54.5) 

     

6. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θηηάρλνπλ 

ηαΐζηξεο γηα πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα  
3 (13.0) 2 (8.7) 0 (0) 3 (13.6) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο 

γηα πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα. 
2 (8.7) 13 (56.5) 3 (13.6) 14 (63.6) 

     

7. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα 

ζβήλνληαη ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ γηαηί 

θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα  

1 (4.3) 11 (47.8) 2 (9.1) 12 (54.5) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη αλακκέλα γηα λα καο θξαηνχλ 

αζθαιείο. 

3 (13.0) 5 (21.7) 3 (13.6) 3 (13.6) 

     

8. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη πην 

ζεκαληηθνί απφ ηα δψα  
0 (0) 6 (26.1) 0 (0) 0 (0) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα 

δψα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. 
2 (8.7) 12 (52.2) 2 (9.1) 18 (81.8) 

     

9. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο   5 (21.7) 12 (52.2) 2 (9.1) 16 (72.7) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο. 1 (4.3) 2 (8.7) 0 (0) 2 (9.1) 

     

10. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά καο  

2 (8.7) 15 (65.2) 1 (4.5) 17 (77.3) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα βξνχκε 

άιινπο ηξφπνπο λα αζρνιεζνχκε κε απηά. 
2 (8.7) 1 (4.3) 2 (9.1) 0 (0) 

     

11. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη  λα επηζθέπηνληαη 

εζληθά πάξθα  
2 (8.7) 18 (78.3) 8 (36.4) 12 (54.5) 

 φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα επηζθέπηνληαη 

εζληθά πάξθα. 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

     

12. Μεξηθά παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε 

ησλ δψσλ  
2 (8.7) 2 (8.7) 2 (9.1) 1 (4.5) 

 φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ 

δψσλ. 
4 (17.4) 12 (52.2) 2 (9.1) 15 (68.2) 
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13.  Μεξηθά παηδηά πεηνχλ πξάγκαηα ζηα ζθνππίδηα 

φηαλ έρνπλ ηειεηψζεη κε απηά  
3 (13.0) 3 (13.0) 2 (9.1) 3 (13.6) 

φκσο άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή 

ηα δίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

2 (8.7) 12 (52.2) 4 (18.2) 11 (50.0) 

     

14. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο 

καο  

4 (17.4) 0 (0) 2 (9.1) 3 (13.6) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη  λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο 

καο. 

4 (17.4) 12 (52.2) 6 (27.3) 9 (40.9) 

     

15. Μεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα 

πεηνχλ  
4 (17.4) 10 (43.5) 4 (18.2) 12 (54.5) 

φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα καδεχνπλ 

δχζνζκα ζθνππίδηα. 
0 (0) 6 (26.1) 4 (18.2) 0 (0) 

     

16. Μεξηθά παηδηά δελ δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα 

ηνπο  
3 (13.0) 3 (13.0) 0 (0) 1 (4.5) 

φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη 

ηα  αλαθπθιψλνπλ. 
0 (0) 14 (60.9) 3 (13.6) 16 (72.7) 

     

17. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ 

ππάξρνπλ πνιιά θπηά θαη δψα  
6 (26.1) 8 (34.8) 8 (36.4) 10 (45.5) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ 

ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη. 
0 (0) 6 (26.1) 0 (0) 2 (9.1) 

     

18. Μεξηθά παηδηά αγγίδνπλ ή πηάλνπλ άγξηα δψα  3 (13.0) 4 (17.4) 5 (22.7) 5 (22.7) 

φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ 

δψα πνπ βξίζθνπλ έμσ. 
1 (4.3) 12 (52.2) 1 (4.5) 9 (40.9) 

     

19. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θάλνπλ απφ 

θνηλνχ ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, γηαηί δελ 

ηνπο αξέζεη ν ζπλσζηηζκφο  

6 (26.1) 5 (21.7) 3 (13.6) 2 (9.1) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ 

ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, αθφκα θη αλ 

είλαη ιηγάθη ζπλσζηηζκέλν ην φρεκα. 

3 (13.0) 7 (30.4) 6 (27.3) 8 (36.4) 

     

20. Μεξηθά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα  
4 (17.4) 13 (56.5) 5 (22.7) 13 (59.1) 

φκσο άιια παηδηά δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα. 
0 (0) 3 (13.0) 2 (9.1) 0 (0) 

     

21. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα δνπλ νπνπδήπνηε ζέινπλ  
2 (8.7) 6 (26.1) 0 (0) 2 (9.1) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη 

λα πξνζέρνπλ λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο 

ησλ δψσλ. 

0 (0) 12 (52.2) 4 (18.2) 14 (63.6) 
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22. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε  
4 (17.4) 16 (69.6) 3 (13.6) 16 (72.7) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 
0 (0) 0 (0) 1 (4.5) 0 (0) 

     

23. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα θπλεγάκε 

φια ηα άγξηα δψα  
2 (8.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη 

πξνζηαζία. 
1 (4.3) 17 (73.9) 4 (18.2) 16 (72.7) 

     

24.  Μεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ 

απφ έλαλ ρψξν  
1 (4.3) 18 (78.3) 3 (13.6) 12 (54.5) 

φκσο άιια παηδηά αθήλνπλ ηα θψηα αλακκέλα. 0 (0) 1 (4.3) 1 (4.5) 4 (18.2) 

     

25.  Μεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζε κέξε πνπ ζέινπλ λα πάλε  
5 (21.7) 9 (39.1) 3 (13.6) 5 (22.7) 

φκσο αιιά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο 

ή πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ. 
2 (8.7) 4 (17.4) 5 (22.7) 7 (31.8) 

 

 

ρήκα 4. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ Γ΄ Γεκνηηθνύ 

(Πεηξακαηηθήο Οκάδαο), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο.  

 

Pre-test 
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Post-test 
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3.1.3.    Πεξηγξαθή ησλ Απαληήζεσλ ησλ Παηδηώλ ηεο Οκάδαο 

Διέγρνπ 

 

3.1.3.1. Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

Αθνινπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηψλ Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, πνπ απνηέιεζαλ ηελ Οκάδα Διέγρνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξηλ (pre-

test) θαη κεηά (post-test) ηηο παξεκβάζεηο. Πην αλαιπηηθά, πξνθχπηεη φηη: 

1. Σν 54,5% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ απαληά φηη «πνηέ» (πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο) δελ ζα άθελε ην λεξφ ηεο βξχζεο λα ηξέρεη, βνπξηζίδνληαο ηα 

δφληηα ηνπο.  

2. Σν 59,1% πξηλ ηηο παξεκβάζεηο δειψλεη φηη «πάληα» ζθέθηεηαη λα 

πξνζηαηέςεη ηα δέληξα, ελψ ην 50% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

απαληά «κεξηθέο θνξέο» ζηελ ίδηα εξψηεζε. 

3. Σν 54,5% αλαθέξεη φηη ρξεζηκνπνηεί «κεξηθέο θνξέο» θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 

ραξηηνχ φηαλ δσγξαθίδεη ή γξάθεη, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

4. Σν 68,2% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο πηζηεχεη φηη «κεξηθέο θνξέο» ζα 

έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ, ελψ κεηά ηηο παξεκβάζεηο ην 54,5% απαληά «πάληα» ζηελ ίδηα 

εξψηεζε.  

5. Σν 36,4% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο πηζηεχεη φηη «πνηέ» δελ ζα 

έπξεπε λα επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα φηαλ έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά. 

Αληίζεηα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ε πιεηνςεθία (ην 54,5%) ησλ παηδηψλ 

πηζηεχεη φηη «κεξηθέο θνξέο» ζα έπξεπε λα επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα 

φηαλ έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά. 

6. Σν 54,5% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο «πάληα» ζθέθηεηαη λα 

επηζθεθζεί εζληθά πάξθα, ελψ κεηά ηηο παξεκβάζεηο ην 63,6% ησλ παηδηψλ 

απαληά «κεξηθέο θνξέο».  
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7. Σν 68,2% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο πηζηεχεη φηη ηα θπηά «κεξηθέο 

θνξέο» θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε πδαηνθξάγκαηα θαη ιίκλεο. Απφ ηελ άιιε, 

ην 50% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο απαληά φηη ηα θπηά «πνηέ» δελ 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε πδαηνθξάγκαηα θαη ιίκλεο. 

8. Σν 81,8% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ απαληά φηη «πάληα» αλεζπρεί γηα ηελ 

εμαθάληζε ησλ δψσλ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

9. Σν 63,6% θαη ην 59,1% ησλ παηδηψλ απαληά φηη δελ θέξλεη «πνηέ» ζην ζπίηη 

ηνπο έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθνληαη έμσ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

10. Σν 50% ησλ παηδηψλ απαληά φηη «πνηέ» δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά 

ζηνπο θήπνπο καο, πξηλ ηηο παξεκβάζεηο. Απφ ηελ άιιε, κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

ηα παηδηά κνηξάδνληαη κεηαμχ ηεο απάληεζεο «κεξηθέο θνξέο» (50%) θαη 

«πνηέ» (50%).  

11. Σν 63,6% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο δειψλεη φηη «πάληα» ζθέθηεηαη 

λα θηηάμεη ζπηηάθηα γηα πνπιηά, ελψ ην 40,9% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο απαληά φηη ην ζθέθηεηαη «κεξηθέο θνξέο».  

12. Σν 54,5% θαη ην 45,5% ησλ παηδηψλ αλαθέξεη φηη «πάληα» καδεχεη θαη πεηά 

ηα δηθά ηνπο απνξξίκκαηα θαζψο θαη ησλ γχξσ ηνπο, πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

13. Σν 59,1% θαη ην 54,5% ησλ παηδηψλ δειψλεη φηη «πάληα» ζβήλεη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο ην βξάδπ γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

14. Σν 45,5% ησλ παηδηψλ δειψλεη φηη «κεξηθέο θνξέο» αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο.  

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 5 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 5. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  
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Πίλαθαο 5. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ, ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο. 

 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

Οκάδα Διέγρνπ 

Pre-test Post-test 

Πάληα 
Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ Πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ 

1. Θα αθήλαηε ην λεξφ ηεο βξχζεο 

λα ηξέρεη, βνπξηζίδνληαο ηα 

δφληηα ζαο; 

0 (0) 10 (45.5) 12 (54.5) 0 (0) 7 (31.8) 15 (68.2) 

2. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

πξνζηαηέςεηε ηα δάζε; 
13 (59.1) 7 (31.8) 2 (9.1) 9 (40.9) 11 (50.0) 2 (9.1) 

3. Υξεζηκνπνηείηε θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ φηαλ 

δσγξαθίδεηε ή γξάθεηε; 

7 (31.8) 12 (54.5) 3 (13.6) 4 (18.2) 12 (54.5) 6 (27.3) 

4. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ; 

3 (13.6) 15 (68.2) 4 (18.2) 12 (54.5) 6 (27.3) 4 (18.2) 

5. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε 

αληηθείκελα, φηαλ ζα έρνπκε 

ηειεηψζεη κε απηά; 

7 (31.8) 7 (31.8) 8 (36.4) 8 (36.4) 12 (54.5) 2 (9.1) 

6. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

επηζθεθζείηε εζληθά πάξθα; 
12 (54.5) 9 (40.9) 1 (4.5) 7 (31.8) 14 (63.6) 1 (4.5) 

7. Πηζηεχεηε πσο ηα θπηά 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε 

πδξνθξάγκαηα θαη ιίκλεο; 

1 (4.5) 15 (68.2) 6 (27.3) 1 (4.5) 10 (45.5) 11 (50.0) 

8. Αλεζπρείηε γηα ηελ εμαθάληζε 

ησλ δψσλ; 
18 (81.8) 3 (13.6) 1 (4.5) 15 (68.2) 7 (31.8) 0 (0) 

9. Φέξλεηε ζπίηη ζαο έληνκα θαη 

θπηά πνπ βξίζθεηε έμσ; 
0 (0) 8 (36.4) 14 (63.6) 0 (0) 9 (40.9) 13 (59.1) 

10. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά ζηνπο θήπνπο καο; 
3 (13.6) 8 (36.4) 11 (50.0) 0 (0) 11 (50.0) 11 (50.0) 

11. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα θηηάμεηε 

ζπηηάθηα γηα πνπιηά; 
14 (63.6) 7 (31.8) 1 (4.5) 7 (31.8) 9 (40.9) 6 (27.3) 

12. Μαδεχεηε θαη πεηάηε ηα δηθά 

ζαο απνξξίκκαηα θαζψο θαη ησλ 

γχξσ ζαο; 

4 (18.2) 12 (54.5) 6 (27.3) 7 (31.8) 10 (45.5) 5 (22.7) 

13. βήλεηε ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ 

ζπηηηνχ ζαο ην βξάδπ γηα λα 

εμνηθνλνκήζεηε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα; 

13 (59.1) 7 (31.8) 2 (9.1) 12 (54.5) 5 (22.7) 5 (22.7) 

14. Αλεζπρείηε ζρεηηθά κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε; 
9 (40.9) 10 (45.5) 3 (13.6) 8 (36.4) 10 (45.5) 4 (18.2) 
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ρήκα 5. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, ζην 

πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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3.1.3.2. B΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηνλ Πίλαθα 6 αθνινπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 

παηδηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαιέμνπλ απηφ 

πνπ ηνπο ηαηξηάδεη ζε θάζε εξψηεζε, επηιέγνληαο ηε δεμηά πξφηαζε ή ηελ αξηζηεξή, 

ελψ κεηά ζηελ πξφηαζε πνπ δηάιεμαλ έρνπλ ηελ επηινγή λα ζεκεηψζνπλ αλ 

«ζπκθσλνχλ πνιχ» ή αλ «ζπκθσλνχλ ιίγν». 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Σν 54,5% θαη ην 68,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα 

ηνπο», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.   

2. Σν 31,8% θαη ην 22,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε κία πιεπξά ηνπ ραξηηνχ πνπ 

δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα.  

3. Σν 59,1% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε ηα 

πξάγκαηα». Δλψ, ην 27,3% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη 

ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

αλαθπθιψλνπκε ηα πξάγκαηα». 

4. Σν 27,3% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ 

πξφηαζε «Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδαηνθξάγκαηα ζηα πνηάκηα είλαη θαθά, 

επεηδή βιάπηνπλ ηα θπηά θαη ηα δψα», φπσο θαη κε ηελ πξφηαζε «φκσο άιια 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδαηνθξάγκαηα είλαη θαιά, επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο 

πιεκκχξεο». Απφ ηελ άιιε, ην 22,7% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη 

θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα 

πδαηνθξάγκαηα είλαη θαιά, επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο πιεκκχξεο». 

5. Σν 54,5% θαη ην 22,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα θαη ηα θπηά πνπ βιέπνπλ έμσ 

θαη πνηέ δελ ηα θέξλνπλ ζην ζπίηη», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 
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6. Σν 50% θαη ην 18,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα πνπιηά ή ζπηηάθηα γηα 

πνπιηά», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

7. Σν 40,9% θαη ην 36,4% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί 

πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα ζβήλνληαη 

ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ γηαηί θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

8. Σν 63,6% θαη ην 36,4% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά», 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

9. Σν 54,5% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο», ελψ κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

ην 31,8% ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ ίδηα πξφηαζε. 

10. Σν 27,3% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά καο», ελψ κεηά ηηο παξεκβάζεηο ην 

18,2% ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ ίδηα πξφηαζε. 

11. Σν 50% θαη ην 27,3% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«ζε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

12. Σν 72,7% θαη ην 31,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

13. Σν 36,4% θαη ην 18,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή ηα δίλνπλ ζε άιινπο 

αλζξψπνπο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

14. Σν 45,5% θαη ην 18,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη 

ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο καο», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 
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15. Σν 45,5% θαη ην 22,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ πξφηαζε 

«κεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα πεηνχλ», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

16. Σν 59,1% θαη ην 22,7% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα αλαθπθιψλνπλ», πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

17. Σν 31,8% θαη ην 18,2% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«ζε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιιά θπηά θαη δψα», πξηλ 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

18. Σν 45,5% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ 

πξφηαζε «φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ δψα πνπ βξίζθνπλ 

έμσ», ελψ ην 13,6% ησλ παηδηψλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί 

πνιχ κε ηελ πξφηαζε «κεξηθά παηδηά αγγίδνπλ ή πηάλνπλ άγξηα δψα». 

19. Σν 36,4% θαη ην 9,1% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«ζε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια 

παηδηά, γηαηί δελ ηνπο αξέζεη ν ζπλσζηηζκφο», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

αληίζηνηρα. 

20. Σν 54,5% θαη ην 13,6% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«κεξηθά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

21. Σν 63,6% θαη ην 31,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ λα κελ 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο ησλ δψσλ», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

22. Σν 50% ησλ παηδηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο επηιέγεη θαη ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ 

πξφηαζε «κεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε», ελψ κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο ην 27,3% ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ ίδηα πξφηαζε. 

23. Σν 63,6% θαη ην 36,4% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη πξνζηαζία», πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 



 
  151 

24. Σν 45,5% θαη ην 31,8% ησλ παηδηψλ επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«κεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ απφ έλαλ ρψξν», πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

25. Σν 27,3% ησλ παηδηψλ θαη ην 13,6% επηιέγεη θαη ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ πξφηαζε 

«κεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο λα ηα κεηαθέξνπλ ζε κέξε πνπ ζέινπλ λα 

πάλε», πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο αληίζηνηρα. 

Σα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 6 θαη απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ρήκα 6. εκεηψλεηαη φηη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά θαίλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε θάζε εξψηεζε.  

 

 

Πίλαθαο 6. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ Γ΄ 

Γεκνηηθνύ (Οκάδαο Διέγρνπ), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο.  

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) 

Οκάδα Διέγρνπ 
Pre-test Post-test 

Λίγν Πνιύ Λίγν Πνιύ 

1. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα αθήλνπλ ην λεξφ λα 

ηξέρεη φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο 
2 (9.1) 2 (9.1) 2 (9.1) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πάληα θιείλνπλ ην λεξφ ηεο 

βξχζεο φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο. 
5 (22.7) 12 (54.5) 7 (31.8) 15 (68.2) 

     

2. Μεξηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ ραξηηνχ φηαλ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ  
5 (22.7) 7 (31.8) 2 (9.1) 1 (4.5) 

φκσο άιια παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε κηα 

πιεπξά ηνπ ραξηηνχ πνπ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ. 
2 (9.1) 7 (31.8) 1 (4.5) 5 (22.7) 

     

3. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα 

πεηάμνπλ θάηη ζηα ζθνππίδηα φηαλ ηειεηψζνπλ κε 

απηφ   

3 (13.6) 1 (4.5) 1 (4.5) 1 (4.5) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

αλαθπθιψλνπκε ηα πξάγκαηα.   
4 (18.2) 13 (59.1) 6 (27.3) 1 (4.5) 

     

 4. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα 

ζηα πνηάκηα είλαη θαθά, επεηδή βιάπηνπλ ηα θπηά 

θαη ηα δψα  
6 (27.3) 4 (18.2) 1 (4.5) 3 (13.6) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα πδξνθξάγκαηα 

είλαη θαιά, επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο πιεκκχξεο. 
6 (27.3) 5 (22.7) 0 (0) 5 (22.7) 
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5. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα θέξλνπλ ζην ζπίηη 

έληνκα θαη θπηά πνπ βξίζθνπλ έμσ  
1 (4.5) 5 (22.7) 2 (9.1) 1 (4.5) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θνηηνχλ ηα έληνκα 

θαη ηα θπηά πνπ βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ δελ ηα 

θέξλνπλ ζην ζπίηη. 

2 (9.1) 12 (54.5) 1 (4.5) 5 (22.7) 

     

6. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θηηάρλνπλ 

ηαΐζηξεο γηα πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα  
2 (9.1) 1 (4.5) 0 (0) 3 (13.6) 

 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο 

γηα πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα. 
6 (27.3) 11 (50.0) 2 (9.1) 4 (18.2) 

     

7. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην βξάδπ πξέπεη λα 

ζβήλνληαη ηα εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ γηαηί 

θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα  

5 (22.7) 9 (40.9) 0 (0) 8 (36.4) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη αλακκέλα γηα λα καο θξαηνχλ 

αζθαιείο. 

2 (9.1) 4 (18.2) 1 (4.5) 0 (0) 

     

8. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη πην 

ζεκαληηθνί απφ ηα δψα  
1 (4.5) 3 (13.6) 0 (0) 1 (4.5) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα 

δψα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. 
2 (9.1) 14 (63.6) 0 (0) 8 (36.4) 

     

9. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο   
12 

(54.5) 
6 (27.3) 2 (9.1) 7 (31.8) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο. 0 (0) 2 (9.1) 0 (0) 0 (0) 

     

10. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξνη ρψξνη πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο γηα ηα απνξξίκκαηά καο  
6 (27.3) 4 (18.2) 2 (9.1) 4 (18.2) 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα βξνχκε 

άιινπο ηξφπνπο λα αζρνιεζνχκε κε απηά. 
4 (18.2) 6 (27.3) 1 (4.5) 1 (4.5) 

     

11. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη  λα επηζθέπηνληαη 

εζληθά πάξθα  
7 (31.8) 11 (50.0) 3 (13.6) 6 (27.3) 

 φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα επηζθέπηνληαη 

εζληθά πάξθα. 
1 (4.5) 1 (4.5) 0 (0) 0 (0) 

     

12. Μεξηθά παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε 

ησλ δψσλ  
0 (0) 1 (4.5) 0 (0) 1 (4.5) 

 φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε ησλ 

δψσλ. 
3 (13.6) 16 (72.7) 1 (4.5) 7 (31.8) 

     

13.  Μεξηθά παηδηά πεηνχλ πξάγκαηα ζηα ζθνππίδηα 

φηαλ έρνπλ ηειεηψζεη κε απηά  
4 (18.2) 5 (22.7) 2 (9.1) 1 (4.5) 

φκσο άιια παηδηά επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα ή 

ηα δίλνπλ ζε άιινπο αλζξψπνπο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

3 (13.6) 8 (36.4) 2 (9.1) 4 (18.2) 
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14. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο 

καο  

3 (13.6) 2 (9.1) 4 (18.2) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη  λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο θήπνπο 

καο. 

5 (22.7) 10 (45.5) 1 (4.5) 4 (18.2) 

     

15. Μεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα 

πεηνχλ  
10 

(45.5) 
5 (22.7) 5 (22.7) 2 (9.1) 

φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη λα καδεχνπλ 

δχζνζκα ζθνππίδηα. 
9 (40.9) 5 (22.7) 0 (0) 2 (9.1) 

     

16. Μεξηθά παηδηά δελ δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα 

ηνπο  
2 (9.1) 0 (0) 1 (4.5) 1 (1.5) 

φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη 

ηα  αλαθπθιψλνπλ. 
6 (27.3) 13 (59.1) 1 (4.5) 5 (22.7) 

     

17. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ 

ππάξρνπλ πνιιά θπηά θαη δψα  
6 (27.3) 7 (31.8) 3 (13.6) 4 (18.2) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα δνπλ εθεί πνπ 

ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη. 
2 (9.1) 4 (18.2) 1 (4.5) 0 (0) 

     

18. Μεξηθά παηδηά αγγίδνπλ ή πηάλνπλ άγξηα δψα  5 (22.7) 1 (4.5) 2 (9.1) 3 (13.6) 

φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ 

δψα πνπ βξίζθνπλ έμσ. 
4 (18.2) 10 (45.5) 1 (4.5) 2 (9.1) 

     

19. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη λα θάλνπλ απφ 

θνηλνχ ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, γηαηί δελ 

ηνπο αξέζεη ν ζπλσζηηζκφο  

1 (4.5) 8 (36.4) 2 (9.1) 2 (9.1) 

φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα θάλνπλ απφ θνηλνχ 

ρξήζε απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, αθφκα θη αλ 

είλαη ιηγάθη ζπλσζηηζκέλν ην φρεκα. 

5 (22.7) 6 (27.3) 2 (9.1) 1 (4.5) 

     

20. Μεξηθά παηδηά ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα  
5 (22.7) 12 (54.5) 3 (13.6) 3 (13.6) 

φκσο άιια παηδηά δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα. 
2 (9.1) 1 (4.5) 1 (4.5) 1 (4.5) 

     

21. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα δνπλ νπνπδήπνηε ζέινπλ  
0 (0) 2 (9.1) 0 (0) 1 (4.5) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη πξέπεη 

λα πξνζέρνπλ λα κελ θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο 

ησλ δψσλ. 

4 (18.2) 14 (63.6) 0 (0) 7 (31.8) 

     

22. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε  
11 

(50.0) 
8 (36.4) 2 (9.1) 6 (27.3) 

φκσο άιια παηδηά δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 
1 (4.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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23. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα θπλεγάκε 

φια ηα άγξηα δψα  
1 (4.5) 2 (9.1) 0 (0) 0 (0) 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα δψα ρξεηάδνληαη 

πξνζηαζία. 
3 (13.6) 14 (63.6) 0 (0) 8 (36.4) 

     

24.  Μεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ θεχγνπλ 

απφ έλαλ ρψξν  
5 (22.7) 10 (45.5) 1 (4.5) 7 (31.8) 

φκσο άιια παηδηά αθήλνπλ ηα θψηα αλακκέλα. 3 (13.6) 1 (4.5) 0 (0) 0 (0) 

     

25.  Μεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο γνλείο ηνπο λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζε κέξε πνπ ζέινπλ λα πάλε  
2 (9.1) 6 (27.3) 3 (13.6) 3 (13.6) 

φκσο αιιά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο 

ή πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ. 
6 (27.3) 6 (27.3) 1 (4.5) 1 (4.5) 

 

 

 

ρήκα 6. Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 παηδηώλ Γ’ Γεκνηηθνύ (Οκάδαο 

Διέγρνπ), ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο.  

Pre-test 
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Post-test 
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3.1.4.     Έιεγρνη κεηαμύ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη Οκάδαο Διέγρνπ 

 

3.1.4.1. Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Παξαθάησ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειέζκαησλ ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

κέζσλ φξσλ ηνπ ζθνξ πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο 14 εξσηήζεηο ηνπ 1
νπ

 κέξνπο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξηζηά γηα ηελ πεηξακαηηθή θαη ρσξηζηά γηα νκάδα ειέγρνπ, 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test, 

αθνχ φιεο νη κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (ρήκα 7). 

 

 

ρήκα 7. Ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ηνπ ζθνξ πνπ πξνθύπηεη από ηηο 14 εξσηήζεηο 

ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα α) ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο, β) ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο, γ) ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θαη δ) ηα 

παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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Έηζη, απφ ηνλ Πίλαθα 7 παξαηεξνχκε φηη ε κέζε ηηκή (Α: ζηαζεξή απφθιηζε) 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

είλαη 30,9 (3,84) κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 23 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 37 

κνλάδεο. Ζ κέζε ηηκή (Α) ηνπ ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο είλαη 33,3 (3,04) κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 26 κνλάδεο θαη 

κέγηζηε ηηο 37 κνλάδεο. Απφ ηελ άιιε, ε κέζε ηηκή (Α) ηνπ αληίζηνηρνπ ζθνξ γηα ηα 

παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο είλαη 29,4 (2,70) κνλάδεο, κε 

ειάρηζηε ηηκή ηηο 23 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 34 κνλάδεο. Δλψ, ε κέζε ηηκή (Α) ηνπ 

ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο είλαη 29,3 (3,29) 

κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 22 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 36 κνλάδεο. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t-test ζχγθξηζεο 2 κέζσλ ηηκψλ 

πξνθχπηεη φηη: 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ ηνπ 1
νπ

 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 14 εξσηήζεηο, ησλ 

παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο (p-value < 
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0,001). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξν ζθνξ, δειαδή δείρλνπλ 

κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ζε ζχγθξηζε κε πξηλ ηηο παξεκβάζεηο.  

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ ηνπ 1
νπ

 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 14 εξσηήζεηο, ησλ 

παηδηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο (p-value=0,964> 

0,05). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ηφζν πξηλ, φζν 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ην ίδην ζθνξ, δειαδή 

δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία πνπ επηδεηθλχνπλ 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

 

 

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα ζύγθξηζεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ πνπ πξνθύπηεη από 

ηηο 14 εξσηήζεηο ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα α) ηα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ & κεηά ηηο παξεκβάζεηο & β) γηα ηα παηδηά ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

 

 

θνξ (κέζε ηηκή, Α) Πξηλ Μεηά 
Γηαθνξά 

(κεηά –πξηλ) 

ηαηηζηηθόο 

Έιεγρνο
1
 (p-value) 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 30,9 (3,84) 33,3 (3,04) 2,36 (2,59) <0,001* 

Οκάδα Διέγρνπ 29,4 (2,70) 29,3 (3,29) -0,05 (4,71) 0,964 

1
t-test 

 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 
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3.1.4.2. B΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ ζθνξ πνπ 

ππνινγίζηεθε απφ ηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρσξηζηά 

γηα ηελ πεηξακαηηθή θαη ρσξηζηά γηα νκάδα ειέγρνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t-test, αθνχ φιεο νη κεηαβιεηέο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (ρήκα 8). 

 

 

ρήκα 8. Ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ηνπ ζθνξ πνπ πξνθύπηεη από ηηο 25 εξσηήζεηο 

ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα α) ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο, β) ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο, γ) ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θαη δ) ηα 

παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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Έηζη, απφ ηνλ Πίλαθα 8 παξαηεξνχκε φηη ε κέζε ηηκή (Α: ζηαζεξή απφθιηζε) 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ ηηο παξεκβάζεηο 

είλαη 76,9 (7,46) κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 62 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 88 

κνλάδεο. Ζ κέζε ηηκή (Α) ηνπ ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο είλαη 82,9 (7,57) κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 67 κνλάδεο θαη 

κέγηζηε ηηο 97 κνλάδεο. Απφ ηελ άιιε, ε κέζε ηηκή (Α) ηνπ αληίζηνηρνπ ζθνξ γηα ηα 

παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο είλαη 75,2 (9,51) κνλάδεο, κε 

ειάρηζηε ηηκή ηηο 45 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 88 κνλάδεο. Δλψ, ε κέζε ηηκή (Α) ηνπ 

ζθνξ γηα ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο είλαη 71,1 (13,6) 

κνλάδεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 40 κνλάδεο θαη κέγηζηε ηηο 85 κνλάδεο. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t-test ζχγθξηζεο 2 κέζσλ ηηκψλ 

πξνθχπηεη φηη: 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ ηνπ 2
νπ

 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 25 εξσηήζεηο, ησλ 

παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο (p-

value=0,003 <0,05). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηεο Πεηξακαηηθήο 
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Οκάδαο κεηά ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξν ζθνξ, δειαδή 

δείρλνπλ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ζε ζχγθξηζε κε πξηλ ηηο 

παξεκβάζεηο.  

 Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ ηνπ 2
νπ

 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 25 εξσηήζεηο, ησλ 

παηδηψλ ηεο Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο (p-value=0,978> 

0,05). Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ηεο Οκάδαο Διέγρνπ ηφζν πξηλ, φζν 

θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ην ίδην ζθνξ, δειαδή 

δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία πνπ επηδεηθλχνπλ 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Απνηειέζκαηα ζύγθξηζεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ πνπ πξνθύπηεη από 

ηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα α) ηα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ & κεηά ηηο παξεκβάζεηο & β) γηα ηα παηδηά ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

 

 

θνξ (κέζε ηηκή, Α) 

 

Πξηλ 

 

Μεηά 

Γηαθνξά 

(κεηά –πξηλ) 

ηαηηζηηθόο 

Έιεγρνο
1
 (p-value) 

Πεηξακαηηθή Οκάδα 76,9 (7,46) 82,9 (7,57) 6,7 (8,17) 0,003* 

Οκάδα Διέγρνπ 75,2 (9,51) 71,1 (13,6) 0,1 (11,86) 0,978 

1
t-test 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 
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3.1.5.    πγθξίζεηο κέζσλ όξσλ πξηλ θαη κεηά γηα ηελ Πεηξακαηηθή Οκάδα 

 

3.1.5.1. Α΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δηαθνξψλ 

ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο, φζν αθνξά ζην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (14 εξσηήζεηο). Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ζχγθξηζεο 2 πνζνζηψλ z-test. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 9 πξνθχπηεη φηη: 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα επαλαρξεζηκνπνηνχκε αληηθείκελα, φηαλ ζα 

έρνπκε ηειεηψζεη κε απηά;» (p-value= 0,001< 0,05). Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο κηθξφηεξν πνζνζηφ παηδηψλ απαληά «πνηέ» ζηελ εξψηεζε.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ εξψηεζε «Θα 

ζθεθηφζαζηαλ λα επηζθεθζείηε εζληθά πάξθα;» (p-value= 0,016< 0,05). 

Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ απαληά 

«κεξηθέο θνξέο» ζηελ εξψηεζε.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ εξψηεζε 

«Πηζηεχεηε πσο ηα θπηά θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε πδξνθξάγκαηα θαη 

ιίκλεο;» (p-value= 0,003< 0,05). Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ απαληά «πνηέ» ζηελ εξψηεζε.  

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ εξψηεζε «Θα 

ζθεθηφζαζηαλ λα θηηάμεηε ζπηηάθηα γηα πνπιηά;» (p-value= 0,023< 0,05). 

Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ απαληά 

«κεξηθέο θνξέο» ζηελ εξψηεζε.  

 

 



 
  172 

Πίλαθαο 9. Απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο πνζνζηώλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 

παηδηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, ζην πξώην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) ηαηηζηηθόο 

Έιεγρνο 

(p-value) 
Πεηξακαηηθή Οκάδα 

Pre-test Post-test 
 

z-test Πάληα 
Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ Πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
Πνηέ 

1. Θα αθήλαηε ην λεξφ ηεο 

βξχζεο λα ηξέρεη, 

βνπξηζίδνληαο ηα δφληηα 

ζαο; 

1 (4.5) 10 (45.5) 
11 

(50.0) 
1 (4.5) 10 (45.5) 

11 

(50.0) 
>0.999 

2. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

πξνζηαηέςεηε ηα δάζε; 
11 

(50.0) 
6 (27.3) 

5 

(22.7) 
15 

(71.4) 
3 (14.3) 

3 

(14.3) 
0.151 

3. Υξεζηκνπνηείηε θαη ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ φηαλ 

δσγξαθίδεηε ή γξάθεηε; 

9 

(40.9) 
11 (50.0) 

2 

(9.1) 

7 

(31.8) 
14 (63.6) 

1 

(4.5) 
0.497 

4. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ρψξνη 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ; 

16 

(72.7) 
0 (0) 

6 

(27.3) 
17 

(77.3) 
1 (4.5) 

4 

(18.2) 
0.728 

5. Πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχκε 

αληηθείκελα, φηαλ ζα έρνπκε 

ηειεηψζεη κε απηά; 

4 

(18.2) 
6 (27.3) 

12 

(54.5) 

11 

(50.0) 
9 (40.9) 

2 

(9.1) 
0.001* 

6. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

επηζθεθζείηε εζληθά πάξθα; 

18 

(81.8) 
2 (9.1) 

2 

(9.1) 

11 

(50.0) 
9 (40.9) 

2 

(9.1) 
0.016* 

7. Πηζηεχεηε πσο ηα θπηά 

θαηαζηξέθνληαη θνληά ζε 

πδξνθξάγκαηα θαη ιίκλεο; 

9 

(40.9) 
7 (31.8) 

6 

(27.3) 
1 (4.5) 5 (22.7) 

16 

(72.7) 
0.003* 

8. Αλεζπρείηε γηα ηελ 

εμαθάληζε ησλ δψσλ; 
17 

(77.3) 
4 (18.2) 

1 

(4.5) 
18 

(81.8) 
3 (13.6) 

1 

(4.5) 
0.715 

9. Φέξλεηε ζπίηη ζαο έληνκα 

θαη θπηά πνπ βξίζθεηε έμσ; 
0 (0) 10 (45.5) 

12 

(54.5) 
0 (0) 13 (59.1) 

9 

(40.9) 
0.372 

10. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά ζηνπο θήπνπο καο; 
2 (9.1) 6 (27.3) 

14 

(63.6) 
0 (0) 10 (45.5) 

12 

(54.5) 
0.544 

11. Θα ζθεθηφζαζηαλ λα 

θηηάμεηε ζπηηάθηα γηα 

πνπιηά; 

13 

(61.9) 
5 (23.8) 

3 

(14.3) 

6 

(27.3) 
11 (50.0) 

5 

(22.7) 
0.023* 

12. Μαδεχεηε θαη πεηάηε ηα 

δηθά ζαο απνξξίκκαηα 

θαζψο θαη ησλ γχξσ ζαο; 

12 

(54.5) 
6 (27.3) 

4 

(18.2) 
6 

(27.3) 
12 (54.5) 

4 

(18.2) 
0.070 

13. βήλεηε ηα εμσηεξηθά θψηα 

ηνπ ζπηηηνχ ζαο ην βξάδπ 

γηα λα εμνηθνλνκήζεηε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα; 

18 

(81.8) 
3 (13.6) 

1 

(4.5) 
15 

(68.2) 
5 (22.7) 

2 

(9.1) 
0.303 

14. Αλεζπρείηε ζρεηηθά κε ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 
11 

(50.0) 
11 (50.0) 0 (0) 

14 

(63.6) 
8 (36.4) 0 (0) 0.368 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 
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3.1.5.2. Β΄ Μέξνο Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δηαθνξψλ ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, 

φζν αθνξά ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (25 εξσηήζεηο). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ζχγθξηζεο 2 πνζνζηψλ z-test. 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 10 πξνθχπηεη φηη: 

 Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηελ εξψηεζε «Μεξηθά 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη πην ζεκαληηθνί απφ ηα δψα φκσο άιια 

παηδηά πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά» (p-

value= 0,023< 0,05). Δηδηθφηεξα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

παηδηψλ πηζηεχεη θαηά «πνιχ» φηη νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθά. 

 

Πίλαθαο 10. Απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο πνζνζηώλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 22 

παηδηώλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο, ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Δξσηήζεηο 

πρλόηεηα (%) ηαηηζηηθόο 

Έιεγρνο 

(p-value) Πεηξακαηηθή Οκάδα 

Pre-test Post-test  

z-test Λίγν Πνιύ Λίγν Πνιύ 

1. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα 

αθήλνπλ ην λεξφ λα ηξέρεη φηαλ 

βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα ηνπο 

2 (8.7) 1 (4.3) 0 (0) 0 (0) 

 

 

0.459 
φκσο άιια παηδηά πάληα 

θιείλνπλ ην λεξφ ηεο βξχζεο 

φηαλ βνπξηζίδνπλ ηα δφληηα 

ηνπο. 

0 (0) 17 (73.9) 6 (27.3) 14 (63.6) 

      

2. Μεξηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ηηο δπν πιεπξέο ηνπ ραξηηνχ 

φηαλ δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ  

1 (4.3) 10 (43.5) 3 (13.6) 15 (68.2) 

0.099 φκσο άιια παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε κηα 

πιεπξά ηνπ ραξηηνχ πνπ 

δσγξαθίδνπλ ή γξάθνπλ. 

5 (21.7) 4 (17.4) 1 (4.5) 0 (0) 
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3. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

κπνξνχλ λα πεηάμνπλ θάηη ζηα 

ζθνππίδηα φηαλ ηειεηψζνπλ κε 

απηφ   

1 (4.3) 4 (17.4) 2 (9.1) 0 (0) 

0.373 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα αλαθπθιψλνπκε ηα 

πξάγκαηα.   

0 (0) 15 (65.2) 1 (4.5) 17 (77.3) 

      

 4. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

ηα πδξνθξάγκαηα ζηα πνηάκηα 

είλαη θαθά, επεηδή βιάπηνπλ ηα 

θπηά θαη ηα δψα  

4 (17.4) 11 (47.8) 7 (31.8) 8 (36.4) 

0.441 
 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

ηα πδξνθξάγκαηα είλαη θαιά, 

επεηδή εκπνδίδνπλ ηηο 

πιεκκχξεο. 

2 (8.7) 3 (13.0) 2 (9.1) 2 (9.1) 

      

5. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα 

θέξλνπλ ζην ζπίηη έληνκα θαη 

θπηά πνπ βξίζθνπλ έμσ  

5 (21.7) 0 (0) 4 (18.2) 0 (0) 

0.472  φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα 

θνηηνχλ ηα έληνκα θαη ηα θπηά 

πνπ βιέπνπλ έμσ θαη πνηέ δελ ηα 

θέξλνπλ ζην ζπίηη. 

0 (0) 15 (65.2) 4 (18.2) 12 (54.5) 

      

6. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη 

λα θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα 

πνχιηα ή ζπηηάθηα γηα πνχιηα  

3 (13.0) 2 (8.7) 0 (0) 3 (13.6) 

0.631 
 φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα 

θηηάρλνπλ ηαΐζηξεο γηα πνχιηα ή 

ζπηηάθηα γηα πνχιηα. 

2 (8.7) 13 (56.5) 3 (13.6) 14 (63.6) 

      

7. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

ην βξάδπ πξέπεη λα ζβήλνληαη ηα 

εμσηεξηθά θψηα ηνπ ζπηηηνχ 

γηαηί θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθφ 

ξεχκα  

1 (4.3) 11 (47.8) 2 (9.1) 12 (54.5) 

0.660 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

αλακκέλα γηα λα καο θξαηνχλ 

αζθαιείο. 

3 (13.0) 5 (21.7) 3 (13.6) 3 (13.6) 

      

8. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

νη άλζξσπνη είλαη πην ζεκαληηθνί 

απφ ηα δψα  

0 (0) 6 (26.1) 0 (0) 0 (0) 
 

 

0.037* 
 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

νη άλζξσπνη θαη ηα δψα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθά. 

2 (8.7) 12 (52.2) 2 (9.1) 18 (81.8) 
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9. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ γηα 

ηα δάζε καο   
5 (21.7) 12 (52.2) 2 (9.1) 16 (72.7) 

0.162 
φκσο άιια παηδηά δελ 

αλεζπρνχλ γηα ηα δάζε καο. 
1 (4.3) 2 (8.7) 0 (0) 2 (9.1) 

      

10. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ 

πσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πεξηζζφηεξνη ρψξνη 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο γηα ηα 

απνξξίκκαηά καο  

2 (8.7) 15 (65.2) 1 (4.5) 17 (77.3) 

0.589 

 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ 

πσο πξέπεη λα βξνχκε άιινπο 

ηξφπνπο λα αζρνιεζνχκε κε 

απηά. 

2 (8.7) 1 (4.3) 2 (9.1) 0 (0) 

      

11. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη  λα 

επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα  
2 (8.7) 18 (78.3) 8 (36.4) 12 (54.5) 

0.095 
 φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη 

λα επηζθέπηνληαη εζληθά πάξθα. 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

      

12. Μεξηθά παηδηά δελ 

αλεζπρνχλ γηα ηελ εμαθάληζε 

ησλ δψσλ  

2 (8.7) 2 (8.7) 2 (9.1) 1 (4.5) 

0.280 

 φκσο άιια παηδηά αλεζπρνχλ 

γηα ηελ εμαθάληζε ησλ δψσλ. 
4 (17.4) 12 (52.2) 2 (9.1) 15 (68.2) 

      

13.  Μεξηθά παηδηά πεηνχλ 

πξάγκαηα ζηα ζθνππίδηα φηαλ 

έρνπλ ηειεηψζεη κε απηά  

3 (13.0) 3 (13.0) 2 (9.1) 3 (13.6) 

 

 

0.881 

φκσο άιια παηδηά 

επαλαρξεζηκνπνηνχλ πξάγκαηα 

ή ηα δίλνπλ ζε άιινπο 

αλζξψπνπο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

2 (8.7) 12 (52.2) 4 (18.2) 11 (50.0) 

      

14. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο 

θήπνπο καο  

4 (17.4) 0 (0) 2 (9.1) 3 (13.6) 

 

 

0.453 
φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

δελ πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ρεκηθά θαη ιηπάζκαηα ζηνπο 

θήπνπο καο. 

4 (17.4) 12 (52.2) 6 (27.3) 9 (40.9) 

      

15. Μεξηθά παηδηά καδεχνπλ ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα πεηνχλ  
4 (17.4) 10 (43.5) 4 (18.2) 12 (54.5)  

 

0.465 
φκσο ζε άιια παηδηά δελ αξέζεη 

λα καδεχνπλ δχζνζκα 
0 (0) 6 (26.1) 4 (18.2) 0 (0) 
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ζθνππίδηα. 

      

16. Μεξηθά παηδηά δελ 

δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο  
3 (13.0) 3 (13.0) 0 (0) 1 (4.5) 

 

 

0.407 
φκσο άιια παηδηά δηαρσξίδνπλ 

ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη ηα  

αλαθπθιψλνπλ. 

0 (0) 14 (60.9) 3 (13.6) 16 (72.7) 

      

17. ε κεξηθά παηδηά αξέζεη λα 

δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιιά 

θπηά θαη δψα  

6 (26.1) 8 (34.8) 8 (36.4) 10 (45.5) 
 

 

0.472 
φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα 

δνπλ εθεί πνπ ππάξρνπλ πνιινί 

άλζξσπνη. 

0 (0) 6 (26.1) 0 (0) 2 (9.1) 

      

18. Μεξηθά παηδηά αγγίδνπλ ή 

πηάλνπλ άγξηα δψα  
3 (13.0) 4 (17.4) 5 (22.7) 5 (22.7) 

 

 

0.454 
φκσο άιια παηδηά πνηέ δελ 

αγγίδνπλ νχηε πηάλνπλ δψα πνπ 

βξίζθνπλ έμσ. 

1 (4.3) 12 (52.2) 1 (4.5) 9 (40.9) 

      

19. ε κεξηθά παηδηά δελ αξέζεη 

λα θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε 

απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, 

γηαηί δελ ηνπο αξέζεη ν 

ζπλσζηηζκφο  

6 (26.1) 5 (21.7) 3 (13.6) 2 (9.1) 

 

 

 

0.674 
φκσο ζε άιια παηδηά αξέζεη λα 

θάλνπλ απφ θνηλνχ ρξήζε 

απηνθηλήηνπ κε άιια παηδηά, 

αθφκα θη αλ είλαη ιηγάθη 

ζπλσζηηζκέλν ην φρεκα. 

3 (13.0) 7 (30.4) 6 (27.3) 8 (36.4) 

      

20. Μεξηθά παηδηά 

ελζνπζηάδνληαη κε ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα  

4 (17.4) 13 (56.5) 5 (22.7) 13 (59.1) 
 

 

0.865 
φκσο άιια παηδηά δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα. 

0 (0) 3 (13.0) 2 (9.1) 0 (0) 

      

21. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ 

νπνπδήπνηε ζέινπλ  

2 (8.7) 6 (26.1) 0 (0) 2 (9.1) 

 

 

 

0.441 

φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

νη άλζξσπνη πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ λα κελ 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θαηνηθίεο ησλ 

δψσλ. 

 

 

0 (0) 12 (52.2) 4 (18.2) 14 (63.6) 
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22. Μεξηθά παηδηά αλεζπρνχλ 

γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε  
4 (17.4) 16 (69.6) 3 (13.6) 16 (72.7) 

 

 

0.818 
φκσο άιια παηδηά δελ 

αλεζπρνχλ γηα ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

0 (0) 0 (0) 1 (4.5) 0 (0) 

      

23. Μεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

πξέπεη λα θπλεγάκε φια ηα 

άγξηα δψα  

2 (8.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

 

0.928 φκσο άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη 

ηα δψα ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. 
1 (4.3) 17 (73.9) 4 (18.2) 16 (72.7) 

      

24.  Μεξηθά παηδηά ζβήλνπλ ηα 

θψηα φηαλ θεχγνπλ απφ έλαλ 

ρψξν  

1 (4.3) 18 (78.3) 3 (13.6) 12 (54.5)  

 

0.095 φκσο άιια παηδηά αθήλνπλ ηα 

θψηα αλακκέλα. 
0 (0) 1 (4.3) 1 (4.5) 4 (18.2) 

      

25.  Μεξηθά παηδηά ιέλε ζηνπο 

γνλείο ηνπο λα ηα κεηαθέξνπλ ζε 

κέξε πνπ ζέινπλ λα πάλε  

5 (21.7) 9 (39.1) 3 (13.6) 5 (22.7) 
 

 

0.610 
φκσο αιιά παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πνδήιαηφ ηνπο 

ή πεξπαηνχλ φπνηε κπνξνχλ. 

2 (8.7) 4 (17.4) 5 (22.7) 7 (31.8) 

 

*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 
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3.1.6. πκπεξάζκαηα ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο 14 εξσηήζεηο, ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο 

ηνπ ζθνξ ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 25 εξσηήζεηο, 

ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Οη 

παξεκβάζεηο είλαη επηηπρείο, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα παηδηά ηεο 

Πεηξακαηηθήο Οκάδαο κεηά ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξν ζθνξ, 

δειαδή δείρλνπλ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ζε ζχγθξηζε κε πξηλ ηηο 

παξεκβάζεηο. 

Αληίζεηα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ζθνξ 

ηνπ 1
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 14 εξσηήζεηο, θαζψο θαη 

ηνπ ζθνξ ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (25 εξσηήζεηο) ησλ παηδηψλ ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Απηφ δείρλεη φηη ηα παηδηά ηεο 

Οκάδαο Διέγρνπ ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ θαηά κέζν φξν 

πεξίπνπ ηα ίδηα ζθνξ, δειαδή δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία πνπ επηδεηθλχνπλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 
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3.2. Πνηνηηθή αλάιπζε 

 

ήκεξα ε πνηνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ έρεη γίλεη πεξηζζφηεξν επεμεγεκαηηθή 

θαη ζπζηεκαηηθή θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. Γελ πξφθεηηαη γηα 

κέζνδν κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο δηεμαγσγήο ηεο αιιά 

κφλν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ νπζία ηεο αλάιπζεο βξίζθεηαη ζηηο εξκελείεο θαη ηηο 

γεληθεχζεηο πνπ παξάγνληαη απφ απηέο ρσξίο ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα δεδνκέλα θαη 

ηα ζπγθείκελά ηνπο. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο είλαη πσο 

δηεμάγεηαη παξάιιεια κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη εμειίζζεηαη ζε ηαπηφρξνλν 

ρξφλν κε ηελ εξκελεία, ψζηε ν εξεπλεηήο λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ αλαδπφκελε 

ζεσξία θαη λα ππνζηεξηρζεί ζηε ζπιινγή ηνπ κεηέπεηηα πιηθνχ ηνπ (αξαθίδνπ, 

2011). 

Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηελ Riessman (2008: 53-76), 

απφ ηα νπνία ζα καο απαζρνιήζεη εθείλν πνπ δίλεη έκθαζε «ζηα ―ζέκαηα‖ θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ιερζέλησλ, ησλ γξαθνκέλσλ ή ησλ εηθνληδφκελσλ» θαη θαηά ην 

νπνίν ν εξεπλεηήο αζρνιείηαη πξσηίζησο κε ην «ηη» ιέγεηαη, παξά κε ην «πψο», «ζε 

πνηνλ», «κε πνην ζθνπφ» ιέγεηαη (Σζηψιεο, 2015). πσο έρεη ήδε ιερζεί, ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε (thematic analysis) πνπ ζα εθαξκφζνπκε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηθψλ καο 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, «επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα αληρλεχζεη, λα νξγαλψζεη 

θαη θαηαλνήζεη πξφηππα λνήκαηνο (ζέκαηα) εληφο ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα παξάζρεη γλσζηηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγηθέο ζεκαζηνδνηήζεηο θαη 

εκπεηξίεο» (Σζηψιεο, 2015:7) 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ζχκθσλα κε ηνπο Braun θαη Clarke (2006), έρεη έμη 

ζηάδηα: α) ηεο εμνηθείσζεο, β) ηεο θσδηθνπνίεζεο, κε απφδνζε ζε απνζπάζκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ - θσδηθψλ, γ) ηεο αλαδήηεζεο ησλ ζεκάησλ 

ή ππνζεκάησλ κε ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε 

πηζαλψλ ζεκάησλ ή κνηίβσλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα, δ) ηεο 

επαλεμέηαζεο ησλ ζεκάησλ, δηφηη θάπνηα κπνξεί λα κελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, άιια ίζσο ρξεηάδεηαη λα δηαρσξηζηνχλ ζε μερσξηζηά ζέκαηα, ελψ 

άιια κπνξεί λα επηθαιχπηνληαη νπφηε ίζσο ρξεηάδεηαη λα ζπγρσλεπζνχλ, ε) ηνπ 

νξηζκνχ θαη ηεο νλνκαζίαο ησλ ζεκάησλ, ζη) ηεο έθζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ησλ επξεκάησλ.  
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Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

γίλεηαη ππφ κνξθή ιέμεσλ, θξάζεσλ ή ζπκβφισλ πνπ πεξηγξάθνπλ ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, ελ αληηζέζεη κε ηα 

δεδνκέλα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ, πνπ αθφκε θαη αλ εθθξάδνπλ πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θσδηθνπνίεζή ηνπο γίλεηαη κε αξηζκνχο. Ζ βαζηθή δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ησλ ζεκάησλ μεθηλά κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή γηα ζπκπχθλσζε 

ησλ λνεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ην πιηθφ ηνπ, εθαξκφδνληαο έλα ρακειφ επίπεδν 

αθαίξεζεο. Απηφ έρεη σο πξνυπφζεζε λα ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ην ζπγθείκελν 

θαζψο εκβαζχλεη ν εξεπλεηήο ζην πιηθφ, απνηξέπνληαο έηζη ηπρφλ απζαίξεηε 

νλνκαηνδνζία ησλ ζεκάησλ (αξαθίδνπ, 2011). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέρζεθε ν ζπγθεξαζκφο ηεο επαγσγηθήο θαη ηεο 

αθαηξεηηθήο κεζφδνπ, ψζηε λα θαιχςνπκε ζην κέγηζην βαζκφ ηηο πηπρέο ηνπ βαζηθνχ 

εξεπλεηηθνχ καο εξσηήκαηνο. Έηζη, ε πνηνηηθή αλάιπζε εζηίαζε παξάιιεια ζηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηε κειέηε ηνπ 

πιηθνχ ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ εκεξνινγίνπ παξαηήξεζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο, κε θάπνηα απφ ηα επηκέξνπο ζέκαηα, σζηφζν, λα κελ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνζέζεσλ. 

ηελ πνηνηηθή αλάιπζε, ζπλεζίδεηαη ν εξεπλεηήο λα εκπιέθεηαη ελεξγά κε ην 

πιηθφ πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα εμαγάγεη πιήξε θαη ζαθή λνήκαηα 

απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπ πιηθφ θαη κέζσ ηεο ππάξρνπζαο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο. Καιείηαη αθφκα λα εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβνιηθνχ 

πιηθνχ πνπ είρε θαηαγξάςεη, επηρεηξψληαο λα αθεγεζεί κε πεηζηηθφ ηξφπν ην 

βαζχηεξν λφεκά ηνπ θαη ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο ηνπ (αξαθίδνπ, 2011). Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδεηαη πσο θαη νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ εξεπλεηή παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ.  

ηε δηθή καο πεξίπησζε θάηη ηέηνην θαηέζηε εθηθηφ κε αξθεηή πξνζπάζεηα, 

θπξίσο επεηδή ν εθηειεζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν δάζθαινο ηεο ηάμεο -θη φρη ε 

ίδηα ε εξεπλήηξηα- θαη δελ θαηείρε ζε κεγάιν βαζκφ δεμηφηεηεο εξεπλεηή θαη 

εκςπρσηή δξακαηηθήο ηέρλεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη δπζηνθία ζηε ζπιινγή ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (θπξίσο θαηά ηελ ηήξεζε ζεκεηψζεσλ ζην εκεξνιφγην 

παξαηήξεζεο). Καη‘ επέθηαζε πξνέθπςε έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ 

θαζψο δελ απνθξίζεθε πιήξσο ν δάζθαινο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπιινγήο πιηθνχ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. ζν αθνξά ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε, θξίλνπκε πσο εθεί ν 

δάζθαινο αληαπνθξίζεθε θαιχηεξα κηαο θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ αλαπαξήρζεζαλ ήηαλ 
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κφιηο δχν (κηα πξηλ θαη κηα κεηά ηηο παξεκβάζεηο) θαη ζηεξίδνληαλ ζε δνκεκέλν 

πιαίζην εξσηήζεσλ.  

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλέληεπμε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο έγηλε δχν θνξέο –

κηα ζηελ αξρή θαη κηα κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο- ην πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ 

απηέο δελ είλαη πινχζην ζηελ έθηαζή ηνπ, παξφηη άξηην θαη πιήξεο ζην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Παξφια απηά παξαηίζεληαη θαη απηή ε αλάιπζε ζε μερσξηζηή ελφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηεο εξγαζίαο θαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

πνηνηηθψλ καο δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο θπξίσο 

εληζρχνπλ ηα πνξίζκαηα απφ ην εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο.  

Να ζεκεησζεί, επίζεο, πσο νη αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ηφζν 

απφ ην εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ηνπ δαζθάινπ φζν θαη απφ ηηο νκάδεο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο, δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα δψζνπλ απάληεζε ζηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, σζηφζν κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ έκκεζα ηηο 

εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ηνπ δαζθάινπ θαη απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε, βαζηζηήθακε ζηελ 

θιίκαθα πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ησλ Milfont θαη Duckitt (2010), παξαιιάζζνληαο 

θάπνηα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο θαη πξνζζέηνληαο επηπιένλ ζηνηρεία βάζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ δηθή καο αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ε αξρηθή δσδεθάβαζκε θιίκαθα 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ επεθηάζεθε εληάζζνληαο θαη ηνλ παξάγνληαηεο 

πεξηβαιινληηθήο γλψζεο θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ζε δεθαεθηά (17) επηκέξνπο ζέκαηα 

πνπ εληάζζνληαη ζε επηά επξχηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη απνηειεί ηνλ πξψην θαη 

θπξηφηεξν ζεκαηηθφ άμνλα (Α) ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Γεπηεξεπφλησο θαη εληειψο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θχξηα απηή θιίκαθα, 

ιεηηνχξγεζαλ ηα ππφινηπα είθνζη έμη (26) επηκέξνπο ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε 

ηέζζεξεηο γεληθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο (Β, Γ, Γ, Δ), θαη αθνξνχλ άιιεο πηπρέο ησλ 

παξεκβάζεσλ, φπσο ηελ επίηεπμε ηνπ δξακαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ παηδηψλ, 

ηεο αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο, ελδνπξνζσπηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο ηνπο λνεκνζχλεο 

θαη ζηεξίδνληαη θαηά κεγάιν κέξνο ζην κνληέιν πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Βντηζίδνπ, 2016).  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο απφ ηνπο πέληε πξναλαθεξζέληεο ζεκαηηθνχο άμνλεο, 

νη ηέζζεξηο ηειεπηαίνη εμεηάδνληαη ελ ζπληνκία, θαζψο απνηεινχλ ηηο παξάπιεπξεο 
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σθέιεηεο ηεο έξεπλάο καο, ελψ δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ πξψην θαη βαζηθφ 

άμνλα θαηακέηξεζεο θαη δηεξεχλεζεο πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ (θαη γλψζεσλ). 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζρεκαηηθά νη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ κε ηηο 

επηκέξνπο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηα κεκνλσκέλα ζέκαηα πνπ πεξηέρνπλ. 

 

 

Α. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΑΔΧΝ 

1.  Καηαλόεζε θαη εκπέδσζε νηθνινγηθήο γλώζεο 

1α. Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο 1 

1β. Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ αηηηψλ ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο 2 

1γ. 
Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ή 

ζέκαηνο 
3 

1δ. Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ ιφγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 4 

1ε. 
Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ κεζφδσλ, πξαθηηθψλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ή/θαη 

αληηκεηψπηζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο 
5 

2.  Απόιαπζε ηεο θύζεο θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 6 

3.  Αλεζπρία θαη ελζπλαίζζεζε γηα ηε δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο 

3α. 
Δλζπλαίζζεζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εππάζεηα θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαηαζηξνθψλ 
7 

3β. Αλεζπρία γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηαηαξαρή 8 

4.  Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αλζξώπηλε θπξηαξρία ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

4α. Πεπνηζήζεηο γηα ηελ αιινίσζε ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν 9 

4β. Πεπνηζήζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο 10 

4γ. 
Πεπνηζήζεηο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θχζεο θαη γηα ηηο 

εζθαικέλεο ρξήζεηο ηεο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κε ζθνπφ ην θέξδνο 
11 

5.  
Δκπηζηνζύλε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ 
12 

6.  Δλδηαθέξνλ θαη εηνηκόηεηα γηα πεξηβαιινληηθή δξάζε 

6α. Πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα εχξεζε ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 13 

6β. Πξφζεζε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  14 

7.  Δλεξγνπνίεζε ηθαλόηεηαο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο 



 
  183 

7α. Σήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κεξηκλψληαο γηα ην κέιινλ ηνπ 15 

7β. 
Τπνζηήξημε ηξφπσλ εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη δεθηηθφηεηα ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο 
16 

7γ. 
Δθαξκνγή/ηήξεζε θαζεκεξηλψλ ζπκπεξηθνξψλ εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο 

θαη ζπκπεξηθνξψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
17 

Β. ΓΡΑΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 

1. ΚΗΝΑΗΘΖΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 

1α. Υξήζε ζσκαηηθψλ - θηλεζηαθψλ ζπκβφισλ 18 

1β. Πξαθηηθέο δεμηφηεηεο 19 

1γ. Ηθαλφηεηα πξνζεθηηθήο αθξφαζεο 20 

1δ. Ηθαλφηεηα πξνζεθηηθήο παξαηήξεζεο 21 

1ε. Ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ζθελψλ - κίκεζε 22 

2. ΥΧΡΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 

2α. Αίζζεζε ηνπ ρψξνπ - πξνζαλαηνιηζκφο 23 

2β. Γεκηνπξγηθή θαληαζία - ειεχζεξε έθθξαζε 24 

2γ. Αληαπφθξηζε ζε δξακαηηθά ζελάξηα - παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο 25 

2δ. Ννεηηθή αληίιεςε θαη αλαπαξάζηαζε 26 

2ε. Αληαπφθξηζε ζε θαιιηηερληθή εξγαζία 27 

Γ. ΓΛΧΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 

1. Καηαλφεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνχ ή/θαη γξαπηνχ ιφγνπ 28 

2. Υξήζε εηδηθνχ ιεμηινγίνπ 29 

3. Μεγαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο 30 

4. 
Ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, ζπζρέηηζεο, ζχγθξηζεο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ή/θαη 

παξαηεξήζεσλ 
31 

5. Ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ ή/θαη παξαηεξήζεσλ 32 

6.  Ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ζπκπεξαζκάησλ κε εθθξαζηηθή πιεξφηεηα 33 

Γ. ΔΝΓΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 

1. Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 34 

2.  Απηνπεπνίζεζε – απηνεθηίκεζε 35 

3. Απηνέιεγρνο 36 
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Πίλαθαο 0.4.: Πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα θαηαγξαθήο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη ησλ 

επηκέξνπο ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη 

ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αλάιπζή ηνπο. 

 

 

 

3.2.1. Ζκεξνιόγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο – Απνηειέζκαηα 

 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ 

ηνπ δαζθάινπ, κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα απνηππσζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο επίζεο θαη λα 

δψζνπλ απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα κέζα απφ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο βηψζεθε καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα, 

θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηε δξακαηηθή ηέρλε θαη 

ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.  

Οη θαηαγξαθέο γεγνλφησλ, ζπκβάλησλ θαη παξαηεξήζεσλ γίλνληαη ζε έλα 

εκεξνιφγην, δίλνληαο ζηελ εξεπλήηξηα ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε γλψζε ηνπ δηεθπεξαησηηθνχ κέξνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλά ζπλεδξία θαη θάζε, κηαο θαη σο ζπληνλίζηξηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο είρε ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζην εκεξνιφγην ηνπ δαζθάινπ.  

4. Λήςε απνθάζεσλ 37 

5. Απμαλφκελε αλεμαξηεζία 38 

6. Ηθαλφηεηα θξηηηθήο θαη αιιαγήο πξνζσπηθψλ απφςεσλ 39 

Δ. ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ 

1.  Κνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 40 

2.  πλεξγαζία - ζπληνληζκφο  41 

3.  Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 42 

4.  πκκεηνρή κέζα απφ νκάδεο ζπλνκειίθσλ - δπλακηθή νκάδαο 43 
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Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο απφ ηηο ειεχζεξεο θαη 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία, θάηη πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

πιεξέζηεξε αλάιπζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηε βέιηηζηε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γελ παξαηίζεηαη φιν ην εχξνο ησλ παξαηεξήζεσλ, αιιά έγηλε επηινγή βάζεη φζσλ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. εκείν πνιιαπιψλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηνλ δάζθαιν-εκςπρσηή απνηέιεζε θπξίσο ε Β΄ Φάζε, γηαηί ηνπ 

παξείρε επθαηξίεο παξαηήξεζεηο (Μπία, 2006). 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην εκεξνιφγην παξαηήξεζεο θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα 

Α.1α.), ήδε απφ ηελ 1
ε
 παξέκβαζε θάλεθε κηα εκθαλήο άλεζε ζηα παηδηά σο πξνο 

ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ φπσο «ζπνλδπισηφ δψν», «αζπφλδπιν δψν», «αγέιε», 

«θεθήλαο», «πξνλχκθε», «κνλνθαιιηέξγεηεο», «ακεηςηζπνξά», «ζηήκνλεο», 

«χπεξνο», «ζπφξνο», «θαξπφο», «βιαζηάξη», «επηθνλίαζε», «νμπγφλν», «ζξεπηηθέο 

νπζίεο», «απφξξηςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαλέσζε, αλαθχθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε απνξξηκκάησλ» θαη ζεκάησλ φπσο ηα είδε ησλ δαζψλ, ηα είδε ηεο 

ειιεληθήο βιάζηεζεο, ηα νθέιε ηεο θχζεο, ην νηθνινγηθφ δίθηπν Natura 2000, ε 

αλαδάζσζε, ηα δηθαηψκαηα ηεο γεο, ν θχθινο ηνπ λεξνχ, ε ζπαηάιε ηνπ λεξνχ, ηα κε 

βηνδηαζπψκελα πιηθά, ε κεηαηφπηζε ησλ επείξσλ, ε πδξφγεηνο, ην πνζνζηφ μεξάο θαη 

ζάιαζζαο, ε ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ, ν δηαρσξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ, ε 

αλαθχθισζε, ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, νη πξψηεο χιεο, ηα ζηάδηα ηεο αλαθχθισζεο 

ραξηηνχ, γπαιηνχ θαη αινπκηλίνπ, ηα νθέιε ηεο αλαθχθισζεο (παξεκβάζεηο 1
ε
, 3

ε
, 4

ε
, 

5
ε
, 7

ε
, 8

ε
, 9

ε
 θαη 10

ε
), ελψ ζε κεξηθά απφ ηα ηειεπηαία εξγαζηήξηα -θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ 5
ε
, 6

ε
, 7

ε
, 8

ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
 παξέκβαζε- ππήξμε κηα βξαδχηεηα ζηελ 

θαηαλφεζε ηφζν νξηζκέλσλ ελλνηψλ φπσο «ρψξνο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ», «ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ», «ρψξνο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο ππνιεηκκάησλ», «απνηέθξσζε», «πξντφληα θαχζεο», «γαηάλζξαθεο», «θπζηθφ 

αέξην», «ππξεληθή ελέξγεηα», «ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο», «πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα», «βηνθαχζηκα», «νηθνινγηθφ απνηχπσκα», «εμνηθνλφκεζε πεηξειαίνπ θαη 

ελέξγεηαο» φζν θαη νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ φπσο ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, αιιά θαη θαηλνκέλσλ φπσο ε δηάβξσζε, ε εξεκνπνίεζε, ε 

ηξχπα ηνπ φδνληνο, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε φμηλε βξνρή, νη 

πεηξειαηνθειίδεο, θ.α. Υξεηάζηεθε αξθεηέο θνξέο ν δάζθαινο λα παξέκβεη κε 

επεμεγεκαηηθέο δειψζεηο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηηο δξάζεηο 

αιιά θαη ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αλαδχνληαλ απφ απηέο. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε 
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πσο ζην 7
ν
 εξγαζηήξην κε ζέκα ην γιπθφ λεξφ, ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ηηο πξνεθηάζεηο 

ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη εηδηθφηεξα ε νκάδα ησλ ινγνηερλψλ ζπλδχαζε ηηο γλψζεηο ηνπ 6
νπ

 

εξγαζηεξίνπ -πνπ είρε ζέκα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή- 

θαη επηλφεζε ηελ ηζηνξία κηαο ζηαγφλαο πνπ αλεβαίλνληαο ζηνλ αέξα «ηπιίγεηαη» απφ 

ηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ θαη ησλ βηνκεραληψλ θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη 

ηεο, ηε ζάιαζζα, θπιάεη δίπια ζε άιιεο θαζαξέο ζηαγφλεο θαη ηηο κνιχλεη θη απηέο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ αηηηώλ ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1β.), δηαπηζηψζεθε πσο ηα παηδηά 

αληηιήθζεθαλ ζρεηηθά εχθνια ηηο αηηίεο πξφθιεζεο κηαο ππξθαγηάο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζρέζε κε δχν άμνλεο: α) ηηο θπζηθέο αηηίεο, φπσο νη θεξαπλνί θαη β) 

ηηο αηηίεο πνπ πεγάδνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ακέιεηα, φπσο νη εκπξεζκνί, ην πέηακα αλακκέλσλ ζπίξησλ ή ηζηγάξσλ, ην θάςηκν 

ρφξησλ, θξαθηψλ, θαιακηψλ, ζάκλσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο βνζθήο, ην θάςηκν ησλ 

ζθνππηδηψλ, ην αλεμέιεγθην άλακκα θάξβνπλσλ γηα ςήζηκν, νη ζπηλζήξεο απφ ρξήζε 

κεραλεκάησλ, ε ρξήζε θπζηγγηψλ κε βχζκα απφ ηνπο θπλεγνχο, θ.ά. (παξέκβαζε 4
ε
). 

Σα παηδηά κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζε θχιια εξγαζίαο, θάλεθε λα θαηαλννχλ πσο 

ην έδαθνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπρλνχο απνδέθηεο ηεο αλζξσπνγελνχο ξχπαλζεο 

θαζφηη κνιχλεηαη θαη ππνβαζκίδεηαη ζπλερψοαπφ ρεκηθέο νπζίεο (ιηπάζκαηα θαη 

θπηνθάξκαθα),απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα (απνξξίκκαηα), ηα βηνκεραληθά απφβιεηα,  

ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη απφ ηελ φμηλε βξνρή, ελψ κέζσ παηρληδηψλ ξφισλ θαη 

δεκηνπξγίαο νκαδηθψλ γιππηψλ, πξνζέγγηζαλ ηηο αηηίεο γεληθά ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο -εζηηάδνληαο ζηνπο ηξείο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(νηθηαθφο, γεσξγηθφο θαη βηνκεραληθφο ηνκέαο)- θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηξηψλ 

κνξθψλ ηεο (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, φμηλε βξνρή). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έδεημαλ γηα ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο απφ 

ηα δηάθνξα ζπξέη (απνζκεηηθά, απνξξππαληηθά θ.ά.) αιιά θαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ ζπζρέηηζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ -κέζα απφ ηε «ζχζθεςε» πνπ 

δηεμήγαγαλ- κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ηηο 

κεηαθνξέο θαη ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξεκβάζεηο 5
ε
 θαη 6

ε
). Αθφκα, 

εληφπηζαλ κέζα απφ ηα πεηξάκαηα σο θχξηεο απεηιέο ησλ ζαιαζζψλ, ηφζν ηα 

απνξξππαληηθά φζν θαη ηηο πεηξειαηνθειίδεο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: 

«πηζηεχσ φηη ηα ζπίξηα ζα μεθνιιήζνπλ κφιηο ξίμνπκε ην απνξξππαληηθφ κέζα (ζην 

λεξφ)», «εκέλα ην θηεξφ κνπ ήηαλ θαζαξφ αιιά κεηά ιεξψζεθε απφ ηα 
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ιάδηα»,«θαηάθεξεο λα ρσξίζεηο θαιχηεξα ην ιάδη κε ην θνπηαιάθη», «ην βακβάθη δελ 

θάλεη ηφζν θαιή δνπιεηά (ζην δηαρσξηζκφ ηνπ λεξνχ απφ ην ιάδη)», «θαη ηα δχν 

κφιπλαλ ην λεξφ θαη θαηέζηξεθαλ ηα πξάγκαηα πνπ επέπιεαλ, αιιά ρεηξφηεξν ήηαλ ην 

ιάδη, γηαηί κεηά φζν θαη λα ζθνχπηδα ην θηεξφ κνπ δελ έβγαηλε κε ηίπνηα» (παξέκβαζε 

8
ε
). Μέζα απφ ζσκαηηθή έθθξαζε θαη κίκεζε απεηθφληζαλ ηηο αηηίεο ππνβάζκηζεο 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δίλνληάο καο κε ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηελ θαθή πνηφηεηα αέξα, ηελ ππθλή νδηθή θπθινθνξία θαη ηελ 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ηελ ερνξχπαλζε, ηελ έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ, ηελ 

άλαξρε δφκεζε θ.ά. (παξέκβαζε 12
ε
).  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ θηλδύλσλ ή ζπλεπεηώλ ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1γ.), νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ θαη ζπδήηεζαλ θαηά νκάδεο ζηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ θνιάδ 

ησλ δψσλ ππφ εμαθάληζε, ηφζν ηηο θξηζηκφηεξεο απεηιέο ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ πνπ 

ηείλνπλ λα εθιείςνπλ απφ ην ρεξζαίν θαη πδξφβην νηθνζχζηεκα, δηαθξίλνληάο ηεο ζε 

άκεζεο (θπλήγη, εκπφξην, ζπιινγή ζπάλησλ εηδψλ, ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ 

δνισκάησλ) θαη έκκεζεο (αιινηψζεηο θαη θαηαζηξνθέο βηφηνπσλ, θπηνθάξκαθα), 

φζν θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο εμαθάληζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ζίγνληαο ην ζπάζηκν ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη ηνλ ππεξπνιιαπιαζηαζκφ ησλ εηδψλ: «αθφκε θη έλα δψν λα 

ραζεί γηα πάληα, ζα ζεκαίλεη πσο θάπνηα άιια ζα ράζνπλ θη απηά ηελ ηξνθή ηνπο», 

«..αιιά ζα ππάξρνπλ θαη πην κηθξά δσάθηα πνπ δελ ζα ηα ηξψεη θαλείο», «..απηά ζα 

γεκίζνπλ ηε γε θαη ζα θηάζνπλ σο ηηο πφιεηο» (παξέκβαζε 2
ε
). Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο 

δηαηάξαμεο ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο απηψλ, έγηλαλ 

θαιχηεξα θαηαλνεηέο κέζσ παηγληψδνπο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ επφκελε παξέκβαζε, 

φπνπ α) δηαζαθελίζηεθε πσο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο, πεξηνξίδεη αλαινγηθά θαη ην πιήζνο ησλ κεηαμχ ηνπο ηξνθηθψλ 

ζρέζεσλθαη β) εμεηάζηεθε ν ηξφπνο πνπ ηα θπηνθάξκαθα επηδξνχλ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ νξγαληζκψλ (ρισξίδα, παλίδα) ελφο νηθνζπζηήκαηνο (παξέκβαζε 3
ε
), αιιά θαη 

ζηελ 8
ε
 παξέκβαζε, φπνπ ζίρηεθαλ κέζα απφ παηρλίδη νη ζπλέπεηεο ηεο εμαθάληζεο 

ησλ θαξραξηψλ γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα (παξάδεηγκα απηνζρεδηαζκνχ καζεηή: 

«Με ιέλε Σίκν θαη είκαη ςαξάθη πνπ ηξψεη κφλν θχθηα θαη κχδηα θαη φηη πξάζηλν ζην 

βπζφ. Δίρα πνιινχο άιινπο θίινπο ςάξηα. Αιιά ηψξα πνπ ζθνηψζεθε θαη ν ηειεπηαίνο 

θαξραξίαο δελ έρσ θίινπο ςάξηα γηα παξέα γηαηί ηα ηξψλε ηα κεγαιχηεξα. Κη εγψ 

θνβάκαη λα βγσ απφ ην ζπίηη κνπ, ζα κε θάλε θη εκέλα. αο παξαθαιψ θέξηε πίζσ ηνλ 

θαξραξία!». Αξγφηεξα, ηα παηδηά θαηέγξαςαλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ κεζνγεηαθψλ 
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δαζψλ αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππνβάζκηζή ηνπο κέζα απφ ην παηρλίδη 

«δηαπξαγκαηεπηέο ησλ δαζψλ», φπνπ σο θηλδχλνπο αλέθεξαλ: «ην άλνηγκα δξφκσλ 

κέζα ζην δάζνο γηα λα πεξλάλε ηα απηνθίλεηα», «ηελ θαηαζθεπή ζπηηηψλ κέζα ζηε 

κέζε ηνπ δάζνπο», «ηα ζθνππίδηα πνπ πεηάλε νη επηζθέπηεο», «ηνπο μπινθφπνπο πνπ 

θφβνπλ πεξηζζφηεξα δέληξα απ‘ φζα πξέπεη γηα λα βγάινπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα», 

«ηα βξψκηθα λεξά ηεο πφιεο πνπ θηάλνπλ σο ην δάζνο» θαη σο ζπλέπεηεο αλέθεξαλ 

πξνηάζεηο φπσο: «θαίγνληαη ηα δέληξα θαη ηα θπηά απφ ηηο ππξθαγηέο», «ζα έρεη 

ιηγφηεξν θαζαξφ αέξα γηα λα αλαπλένπλ νη άλζξσπνη», «δελ ζα έρνπκε δξνζηά ην 

θαινθαίξη», «ράλνληαη ηα ζπίηηα πνπ είραλ ηα δψα ηνπ δάζνπο», «αλ θαηαζηξαθεί ην 

δάζνο δελ ζα ππάξρνπλ δέληξα λα ξνπθήμνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ζα 

πιεκκπξίζνπκε», «ζα θαηαζηξαθεί ην πξάζηλν», «ν δαζνθχιαθαο ζα ράζεη ηε 

δνπιεηά ηνπ», «δελ ζα κπνξνχκε λα πάκε εθδξνκέο ζηα δάζε καο πηα» (παξέκβαζε 

4
ε
). Σα παηδηά παξνπζίαζαλ απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

εδαθνινγηθή ππνβάζκηζε ηεο θχζεο, αλαθέξνληαο ζε θχιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε: α) 

ηε θπζηθή δηάβξσζε ζηελ Δχβνηα, πσο «Δδψ δελ κπνξνχλ λα θηηάμνπλ δξφκνπο, νχηε 

λα πεξάζνπλ ακάμηα, νχηε λα πεξπαηήζνπλ νη άλζξσπνη. Αλ ρηίζνπλ ζπίηηα ζα πέζνπλ 

ακέζσο», β) ηελ εξεκνπνίεζε ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, πσο «νη άλζξσπνη δελ ζα 

κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηίπνηα ζε απηφ ην έδαθνο» θαη γ) ηε ξχπαλζε εδάθνπο 

ζηελ Κφξηλζν, πσο «ηα δψα πνπ ζα θάλε ηα ζθνππίδηα ζα δειεηεξηαζηνχλ θαη ζα 

πεζάλνπλ. Σα θπηά πνπ είλαη θάησ θαη δίπια ζα καξαζνχλ» (παξέκβαζε 5
ε
). 

Αληίζεηα, ηα παηδηά δελ αληαπνθξίζεθαλ ηφζν θαιά αλαθνξηθά κε ηελ εκπέδσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ δηαθφξσλ αηκνζθαηξηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλήζσο ζπλέρεαλ ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο, αλαθέξνληαο ην «πξφβιεκα ζην δέξκα» ή ην «έγθαπκα» σο θνηλή 

βιάβε ηφζν απφ ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο φζν θαη απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ηελ φμηλε βξνρή (παξέκβαζε 6
ε
), νχηε θαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηςπδξίαο σο απφηνθν ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ζπαηάιεο ηνπ λεξνχ (παξέκβαζε 

7
ε
), θαη θάηη αλάινγν ζπλέβε θαη ζηελ 11

ε
 παξέκβαζε φπνπ παξνπζηάζηεθε έιιεηκκα 

επηρεηξεκάησλ ελάληηα ζηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο (έθζεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο), θαη ειιεηκκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ (έθζεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ).  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ ιόγσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.1δ.), ηα παηδηά κέζσ ζεαηξηθνχ απηνζρεδηαζκνχ θαηάθεξαλ 

λα πξνζεγγίζνπλ έκκεζα ηνπο ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, απφ ηελ αλαπαξάζηαζε 
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ηφζν κηαο εκέξαο κε λεξφ φζν θαη κηαο εκέξα ρσξίο λεξφ θαη λα αληηιεθζνχλ πσο ν 

βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ ρξεηάδεηαη λα εμνηθνλνκείηαη ην λεξφ είλαη επεηδή ηα 

απνζέκαηά ηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη θάπνηα κέξα κπνξεί πξάγκαηη λα κελ 

ππάξρεη λεξφ θαιήο πνηφηεηαο γηα αλζξψπηλε ρξήζε (παξέκβαζε 7
ε
). ηελ 9

ε
 

παξέκβαζε, θπξίσο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο, ηα παηδηά κίιεζαλ 

γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επηιέγνπκε ηελ αλαθχθισζε γηα ηα 

απνξξίκκαηά καο (επί παξαδείγκαηη καζεηέο αλέθεξαλ: «ηα θνπηάθηα (ησλ 

αλαςπθηηθψλ) άκα ηα αλαθπθιψζσ ζα κπνξέζσ λα ηα θάλσ κεηά θάηη άιιν θαη έηζη ζα 

θάλσ θάηη άρξεζην λα είλαη ρξήζηκν», «ζα κνπ άξεζε λα αλαθπθιψλσ θαη κφλνο κνπ 

ζην ζπίηη ηα παιηά κνπ ηεηξάδηα θαη έηζη λα κελ μεκέλσ πνηέ»), ελψ ζηε 10
ε
 

παξέκβαζε κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο «γξακκή ησλ γελεψλ» αληηιήθζεθαλ πσο νη 

ιφγνη πνπ επηιέγνπκε κηα σθέιηκε έλαληη κηαο επηβιαβήο ζπλήζεηαο, έρνπλ λα 

θάλνπλ θπξίσο κε ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε καο θαη ηε δσή ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

πάλσ ζε απηφλ (επί παξαδείγκαηη καζεηέο αλέθεξαλ: «πξέπεη λα πξνζέρνπκε πνχ 

ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα καο, γηαηί αλ γεκίζνπλ νη παξαιίεο θαη ηα δάζε καο απφ απηά 

ηφηε νη άιινη πνπ ζα έξζνπλ δελ ζα κπνξνχλ λα ραίξνληαη φπσο εκείο ηψξα», «εγψ θαη 

ε κεηέξα κνπ φηαλ πάκε γηα ςψληα παίξλνπκε πάληα καδί ηε δηθή ηεο ηζάληα. Αλ 

παίξλακε φιν πιαζηηθέο ηφηε ζα γέκηδε ην ζπίηη θαη δελ ζα είρακε πνχ λα ηηο βάινπκε 

θαη ζα ηηο πεηάγακε ζηα ζθνππίδηα θαη ζα βξψκηδε ε γεηηνληά», «θάπνηεο θνξέο φηαλ 

ηεγαλίδνπκε κεηά πεηάκε ην ιάδη ζην λεξνρχηε. Αιιά ζην ζπίηη πνπ κέλεη ε γηαγηά κνπ 

έρεη έλα κπνπθαιάθη γπάιηλν θη εθεί ξίρλεη ην ιάδη κεηά ην ηεγάληζκα. Απηφ είλαη θαιφ 

πνπ θάλεη· ην θάλεη θάζε θνξά, γηαηί έηζη βνεζάεη λα κελ γεκίζνπλ ηα θαζαξά λεξά κε 

ιάδηα θαη άιια ιηπαξά πγξά», «εγψ δηάιεμα ην ―επαλαρξεζηκνπνηψ‖ γηαηί ην πνδήιαην 

απηφ δελ είλαη ηειείσο ραιαζκέλν θαη κπνξψ λα ην θηηάμσ άκα ζέισ», «ην ςσκί κε ηε 

κνχρια πάεη ζην ―πεηάσ‖ γηαηί δελ ηξψγεηαη έηζη», «ην πιπληήξην γίλεηαη λα 

αλαθπθισζεί, γη‘ απηφ ην έβαια εθεί»).  

Ζ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ κεζόδσλ, πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ 

πξόιεςε ή/θαη αληηκεηώπηζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα 

Α.1ε.), επήιζε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηεο Β΄ Φάζεο φζν θαη ηεο Γ΄ Φάζεο 

απηή ηε θνξά. Σα παηδηά πξνζέγγηζαλ επηηπρψο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνραζηηθήο ζπδήηεζεο ηεο 1
εο

 παξέκβαζεο, ιχζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ιχθσλ θαη ησλ κειηζζψλ θαη δηαπξαγκαηεχηεθαλ κέηξα πξνζηαζίαο 

γηα ηα απεηινχκελα είδε ηεο Διιάδαο, κέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ ηεο 

2
εο

παξέκβαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ αθνχζηεθαλ πξνηάζεηο φπσο: «ζέισ λα 
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γίλνπλ εηδηθνί θξάρηεο θαη λα κελ κπαίλνπλ μέλνη ζην δάζνο θαη καο θαηαζηξέθνπλ ην 

ζπίηη καο» (ειάθη), «λα ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη δξφκνη εθεί πνπ δνχκε· θνβφκαζηε λα 

κελ καο θφςνπλ ηα ακάμηα ηελ ψξα πνπ πεγαίλνπκε λα θάκε» (αξθνχδα), «ην θαιχηεξν 

πνπ έρεη λα γίλεη είλαη λα καο βάινπλ κεγάιεο ηαΐζηξεο φπσο ζηα κηθξά πνπιάθηα ψζηε 

λα βξίζθνπκε επθνιφηεξα ην θαγεηφ καο θάζε κέξα θαη έηζη λα κελ ςάρλνπκε» 

(καπξφγππαο), «εγψ ζα ‗ιεγα λα θηηάρλαλε ιίγν ην θιίκα γηαηί κε ηελ ηφζε δέζηε πνπ 

θάλεη θάζε ρξφλν θαη ρεηξφηεξα· δελ κπνξνχκε νχηε λα θνιπκπήζνπκε» (θψθηα), «λαη, 

αιιά πξέπεη θαη νη άλζξσπνη θαη ηα παηδηά λα κελ πεηάλε ζθνππίδηα κέζα ζηε ζάιαζζα 

γηαηί πέθηνπλ πάλσ ζηα κάηηα καο ηελ ψξα πνπ θνιπκπάκε» (ρειψλα), «εγψ ζα κηιήζσ 

ζηελ ηειεφξαζε θαη ζα πσ ζηα θαλάιηα λα ζαο θηηάμνπλ θαηαθχγηα» (πνιηηηθφο), «ην 

θπλήγη κνπ αξέζεη αιιά ηψξα ζα είκαη πην πξνζεθηηθφο» (θπλεγφο), «άκα εζχ 

πξνζέρεηο, ηφηε θη εγψ ζα πξνζέρσ ηη ςαξεχσ» (ςαξάο). ηε κεζεπφκελε παξέκβαζε 

κε ζπδήηεζε θαηαιήγνπλ ζηελ έλλνηα ηεο αλαδάζσζεο σο ιχζεο γηα ηελ αλαγέλλεζε 

ηνπ θακέλνπ δάζνπο (παξέκβαζε 4
ε
), ελψ ζηελ 7

ε
 παξέκβαζε εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

κεζφδνπο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κέζα απφ έλα επράξηζην παηρλίδη κε θάξηεο, 

πξνζζέηνληαο θαη δηθέο ηνπο πξνηάζεηο, φπσο: «εκείο έρνπκε ζην ζπίηη θαδαλάθη κε 

δχν θνπκπηά· ην έλα βγάδεη ιηγφηεξν λεξφ φηαλ δελ ρξεηαδφκαζηε ηφζν θαη ην άιιν 

βγάδεη πεξηζζφηεξν», «θακηά θνξά εγψ παίξλσ έλα πνηήξη καδί κνπ ζην κπάλην πνπ ην 

γεκίδσ κε λεξφ γηα λα μεπιέλσ ηα δφληηα κνπ θαη δελ αθήλσ ηε βξχζε λα ηξέρεη», 

«κεηά ην κεζεκεξηαλφ ε κεηέξα κνπ δελ πιέλεη ηα πηάηα κε ηε βξχζε αλνηρηή· γεκίδεη 

κηα ιεθάλε κε λεξφ θαη ζαπνπλίδεη ηα πηάηα· κεηά ξίρλεη ιίγν κφλν λεξφ θαη ηα 

μεβγάδεη», «εκέλα βάδεη ην πιπληήξην πηάησλ, αιιά κφλν φηαλ δεη φηη έρεη γεκίζεη». 

ηελ 9
ε
 παξέκβαζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μπιε Κάδνπ, ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ 

ζηελ πξάμε πσο ε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο είλαη εθείλε πνπ απνηειεί ηε ιχζε 

ζην πξφβιεκα ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ ηξφπν εμνηθνλφκεζεο 

πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο θαη γεληθά ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ απόιαπζε ηεο θύζεο θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο (ζέκα 

Α.2.), ην πιηθφ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ κάο θαηέδεημε πσο νη 

καζεηέο κειέηεζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θπηψλ, πξνζέιαβαλ επηηπρψο ηηο κπξσδηέο 

θαη ηα αθνχζκαηα ηεο θχζεο κέζα απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο θαη εμέθξαζαλ ζσκαηηθά 

θαη θηλεηηθά ηα νθέιε ηεο θχζεο δίλνληαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο δείγκαηα 

πξνζθνξάο ηνπ δάζνπο, φπσο ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ θαη θαξπψλ γηα επηβίσζε ησλ 

έκβησλ φλησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηηο θαηαηγίδεο, ηνλ ήιην θαη ην θξχν, ηελ 
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παξνρή μπιείαο γηα ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ρξήζεηο, ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

ρψκαηνο, θ.ά. (παξεκβάζεηο 3
ε
, 4

ε
 θαη 7

ε
). Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ 

αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θχζεο κέζα απφ παξαδείγκαηα θαληαζηαθψλ αζθήζεσλ 

δηαθνξεηηθψλ ηνπίσλ -θπζηθψλ θαη θαηαπαηεκέλσλ- κέζα απφ εθθξάζεηο/ιατθέο 

παξνηκίεο, κέζα απφ απηνζρεδηαζκνχο πξνζνκνίσζεο ηεο εκέξαο ηνπο κε θαη ρσξίο 

λεξφ, κέζα απφ θσηνγξαθίεο θαζαξψλ θαη κνιπζκέλσλ αθηψλ θαη κέζα απφ 

απηνζρεδηαζκφ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ αζηηθνχ-πεξηαζηηθνχ πξάζηλνπ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ βξψκηθσλ αζηηθψλ ηνπίσλ ζηνλ αληίπνδα. ην ηειεπηαίν 

παξάδεηγκα, ηα παηδηά ηεο «Πξαζηλνχπνιεο», πεξηγξάθνπλ ηα ζεηηθά ηνπ πξάζηλνπ 

ζηηο δσέο ηνπο: «εκείο ζηελ πφιε καο έρνπκε δεκφζηνπο ρψξνπο πνπ κπνξνχκε λα 

κνηξαζηνχκε ην πξάζηλν», «ηα κέξε απηά καο βνεζνχλ πνιχ· πεγαίλνπκε εθεί λα 

μεθνπξαδφκαζηε ή θαη λα παίδνπκε», «επίζεο θαζαξίδεη θη ν αέξαο ηεο πφιεο καο έηζη», 

«έρνπκε ηελ πην φκνξθε πφιε, γηαηί είλαη γεκάηε ινπινχδηα, δέληξα θαη άιια δηάθνξα 

θπηά ζε θάζε πεδνδξφκην» (παξεκβάζεηο 6
ε
, 7

ε
, 8

ε
 θαη 12

ε
). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εππάζεηα θαη γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ (ζέκα Α.3α.), ηα παηδηά κέζα απφ 

πηνζέηεζε ξφισλ ζρεηηθψλ κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, άξρηζαλλα νηθνδνκνχλ κηα 

ζεηηθή επαθή κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ζηαδηαθά λα 

θαηαθηνχλ κεγαιχηεξα επίπεδα πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ή εκπάζεηαο (empathy). 

Παξαηεξήζεθε φηη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία εθδξακάηηζεο ηζηνξηψλ θαη ζεκάησλ, νη 

καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ είραλ εληνπίζεη 

πξνεγνπκέλσο, ζπλαηζζάλζεθαλ ηηο πιεγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έλησζαλ ζπκπφληα 

θαη αιιειεγγχε γη‘ απηφ. Αλνίρηεθαλ κπξνζηά ηνπο θαηλνχξγηνη δξφκνη θαηαλφεζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, αιιά θαη έλαο άιινο 

ηξφπνο ζέαζε απηψλ, θαηαθέξλνληαο έηζη λα βιέπνπλ πέξα απφ ην πξνθαλέο θαη λα 

ζπλαηζζάλνληαη ηε θχζε θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ην 

«ξφιν ζηνλ ηνίρν» ηνπ ιχθνπ θαη ηεο κέιηζζαο ηα παηδηά επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη έθαζην δψν ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ραξηνληνχ (παξέκβαζε 1
ε
) θη επηπιένλ κέζα απφ 

θαηεπζπλφκελνπο απηνζρεδηαζκνχο κπήθαλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη βίσζαλ κεξηθέο 

απφ ηηο θξηζηκφηεξεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κηα ππξθαγηά ζε έλα δάζνο 

(παξέκβαζε 4
ε
). ε επφκελε ζπλεδξία, νη καζεηέο ήξζαλ αληηκέησπνη κε ην 

θαηλφκελν ηεο απεξήκσζεο θαη θαηάθεξαλ λα απνδψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ νη εχζηνρεο απεηθνλίζεηο ησλ θφκηθ πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηηο απεηιέο 
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ησλ εδαθψλ, κέζα απφ νκαδηθά γιππηά (παξέκβαζε 5
ε
), ελψ ιηγφηεξν έληνλα βίσζαλ 

ην θαηλφκελν ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο θαζψο ην παηρλίδη ιφγσ ειιηπνχο θαηαλφεζεο 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πξνβιήκαηνο δελ πήξε ηηο πξνεθηάζεηο πνπ ζα 

έπξεπε (παξέκβαζε 6
ε
). Καηά ηελ 7

ε
 θαη 8

ε
 παξέκβαζε αληαπνθξίζεθαλ αξθεηά 

θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηα έκβηα ζηνηρεία θαη 

ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο ηνπ πδξφβηνπ θαη ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο: α) απφ ηελ 

θαηαζπαηάιεζε ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ απνζεκάησλ λεξνχ θαη απφ ηελ θαθή 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, β) απφ ηε ρξήζε ησλ απνξξππαληηθψλ, γ) απφ ηε 

δηαξξνή ησλ πεηξειαηνθειίδσλ θαη δ) απφ ηε κφιπλζε ησλ αθηψλ, αλαθέξνληαο ζε 

άζθεζε ζρεηηθή κε ην ηειεπηαίν ζέκα: «κφιηο έξρεηαη ην θαινθαίξη ςάρλσ κε ηνλ 

αδεξθφ κνπ γηα κηθξά απγά ρεισλάθηα· άκα ηα βξνχκε θηηάρλνπκε θξάρηε γχξσ-γχξσ 

θαη φηαλ είλαη έηνηκα ζα πάλε κφλα ηνπο ζηε ζάιαζζα λα βξνχλε ηε κακά ρειψλα», 

«κεηά απφ πνιιέο θνξέο πνπ καδεχσ ηα ζθνππίδηα (ζηελ αθηή), μαλάξρνληαη (νη 

άλζξσπνη) θαη ξίρλνπλ θη άιια· αιιά εγψ θάζε θαινθαίξη απηφ ζα ην θάλσ· δελ 

θνπξάδνκαη, κνπ αξέζεη», «πέξζη ζην εμνρηθφ καο είρακε δεη απφ καθξηά έλα δειθίλη 

ζηελ παξαιία· ηξέμακε λα δνχκε, αιιά είρε πεζάλεη θαη εγψ ζηελαρσξήζεθα γηαηί κνπ 

αξέζνπλ πνιχ ηα δειθίληα θαη πξψηε θνξά έβιεπα απφ θνληά δειθίλη». Αληηιήθζεθαλ 

εμίζνπ θαιά θαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηηο επηινγέο πνπ έθαλαλ ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε 

ή αλαθχθισζε θάζε πξντφληνο πνπ ηνπο αλαηέζεθε, γξάθνληαο ζηα έληππά ηνπο: 

«απμάλνληαη ηα ζθνππίδηα», «θαηαζηξέθεηαη ν πιαλήηεο», «νη άλζξσπνη θαίλε ηα 

ζθνππίδηα φηαλ καδεχνληαη πνιιά καδί θαη βξσκίδεη ν αέξαο» (παξέκβαζε 9
ε
), κπήθαλ 

ζηε ζέζε ηφζν ησλ κειινληηθψλ γελεψλ αληηκεησπίδνληαο θαληαζηηθά ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (παξέκβαζε 10
ε
), φζν θαη ηνπ παηδηνχ 

ηεο ηζηνξίαο «κηα δσή ρσξίο ρξψκα» εθζέηνληαο ηα αηηήκαηα θαη μεηπιίγνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο πξαζίλνπ ζηελ πφιε ηνπο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ μερψξηζε απφ ηα γξάκκαηα ησλ παηδηψλ ήηαλ 

κηαο καζήηξηαο πνπ απεπζπλφηαλ ζην δήκαξρν: «Αγαπεηέ δήκαξρε, είκαη ε Υξηζηίλα, 

θαη ζαο γξάθσ έλα γξάκκα γηαηί ζέισ λα θάλεηε θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε κνπ. 

Δκέλα δελ κε λνηάδεη πνπ δσ ζε έλα ππφγεην ζπίηη πνπ καο πεηάλε βξσκηέο θαη 

ζθνππίδηα θάζε λχρηα. Αιιά ζέισ λα βιέπσ ηα αδέξθηα θαη ηνπο γνλείο κνπ 

ραξνχκελνπο φπσο πξψηα πνπ ε πφιε ήηαλ φκνξθε θαη θαζαξή. Σν άιιν πνπ ζέισ λα 

καδεχνληαη φια ηα παηδηά θαη λα παίδνπλ ζε πάξθα ζηε γεηηνληά. Καη δελ ζέισ θαλέλα 

κέξνο ηεο πφιε κνπ λα κείλεη γθξη. Κάηη αθφκα, φηαλ γίλνπλ απηά, ηφηε ζα έξζνπλ θαη 

πνπιηά ζηελ πφιε θαη ζα θειαεδάλε θάζε κέξα κε ραξά θαη ζα καο θηηάρλνπλ θη άιιν 
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ηε κέξα καο. Έηζη ζα είζηε θαη εζείο πνιχ ραξνχκελνο φρη κφλν εκείο» (παξέκβαζε 

12
ε
).  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλεζπρία γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαηαξαρή (ζέκα Α.3β.), δηαπηζηψζεθε πσο ζηελ αξρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ αξθεηά ζε ζρέζε κε ηα απεηινχκελα δψα 

ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηα θπηνθάξκαθα θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (παξεκβάζεηο 2
ε
 θαη 3

ε
). Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηα παηδηά πξνθιήζεθε αίζζεκα αλεζπρίαο, γηα ηα δπζθνιίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ελδερφκελν έιιεηκκα λεξνχ θαη απνδφζεθε επαξθψο κέζα απφ ηελ 

απηνζρεδηαζηηθή ηνπο δξάζε, φπνπ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ φζα 

αθνχζηεθαλ απφ ηηο ηξείο νκάδεο ήηαλ ηα εμήο: «πεξίκελα ην λεξφ απφ ηελ Πέκπηε λα 

έξζεη, δελ ήξζε θαη βξήθα απηή ηελ πεγή πνπ ηξέρεη ζπλέρεηα ζαλ βξχζε γηα λα ιχζσ ην 

πξφβιεκά κνπ γηα ηψξα […]κφιηο θαηάιαβα φηη ην λεξφ ζα θνπεί γέκηζα θνπβάδεο γηα 

λα έρεη ην ζπίηη λεξφ κέρξη λα έξζεη ζηε βξχζε […] εγψ πήγα λα θνπξεπηψ, αιιά ήηαλ 

δχζθνιν· ν θνκκσηήο κνπ είπε λα θχγσ θαη λα μαλάξζσ κεηά απφ δχν κέξεο πνπ ζα 

έρεη έξζεη ην λεξφ γηαηί δελ κπνξνχζε λα κε ινχζεη» (νκάδα 1), «έρνπκε ηνλ παππνχ 

καο ζην λνζνθνκείν θαη δελ κπνξνχκε λα πιέλνπκε ηα ξνχρα ηνπ, είλαη δχζθνιν […] 

καδεχνπκε φζν λεξφ κπνξνχκε γηα ηηο αλάγθεο καο ζε κεγάια ληεπφδηηα, αλ δελ ήηαλ 

απηά ηφηε ζα έπξεπε λα αγνξάδνπκε απφ ην πεξίπηεξν […] ζην θαθελείν καο, δελ 

έξρεηαη θαλείο λα πηεί ηνλ θαθέ ηνπ γηαηί δελ έρνπκε λεξφ λα ηνλ βξάζνπκε» (νκάδα 2), 

«πήξα λεξφ απφ ην πεγάδη· είρε θάησ-θάησ ιίγν[…]δελ κπνξνχζα λα καγεηξέςσ 

θαζφινπ φιε κέξα· ρσξίο λεξφ δελ γίλεηαη ηίπνηα […]ην πξσί πνπ πιέλσ ηα δφληηα κνπ 

δελ κπνξνχζα γηαηί ε βξχζε είρε θιείζεη ην λεξφ ηειείσο […] ην ρεηξφηεξν ήηαλ πνπ 

έπξεπε λα πάσ ζηελ ηνπαιέηα θαη δελ είρε λεξφ» (νκάδα 3), (παξέκβαζε 7
ε
). 

Αθνινχζεζαλ, κε δξακαηηθά παηρλίδηα, ζε κηθξφηεξν βαζκφ απεηθνλίζεηο ηεο 

αγσλίαο γηα ηε δηαηάξαμε ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο εμαηηίαο ηεο 

ππεξαιίεπζεο ή/θαη ηεο παξάλνκεο αιίεπζεο ζαιάζζησλ εηδψλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε 

εμαθάληζε φπσο ηνπ θαξραξία (παξέκβαζε 8
ε
), απεηθνλίζεηο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο (παξέκβαζε 11
ε
) θαη απεηθνλίζεηο ηεο νηθνινγηθήο 

αλεζπρίαο (παξέκβαζε 12
ε
).  

Αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αιινίσζε ηεο θύζεο από ηνλ άλζξσπν 

(ζέκα Α.4α.), αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηφζν απφ ηε Β΄ φζν θαη απφ ηε Γ΄ Φάζε 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ 4
ε
 παξέκβαζε, ηα παηδηά εηζήγαγαλ 

ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ απφ ηνλ 
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αλζξψπηλν παξάγνληα, κέζα απφ αλαζηνραζηηθή ζπδήηεζε ζε θχθιν, αλαθέξνληαο 

ελδεηθηηθά: «λνκίδσ φηη νη άλζξσπνη δελ πξνζέρνπλ φζν πξέπεη ηα δάζε γη‘ απηφ θαη 

παζαίλνπλ θάζε θαινθαίξη ππξθαγηέο· απηφ πνπ έγηλε θαη θέηνο», «ήηαλ ιάζνο λα 

πεηάμεη ην ηζηγάξν θάησ […] ζα έθαλε ην δάζνο λα θαεί», «έρσ δεη θαη λα πεηάλε μεξά 

ρφξηα πνπ κεηά ηα θαίλε θαη κπνξεί λα πάξνπλ θσηηά θαη ηα δίπια», «εκείο δελ 

κέλνπκε εθεί γηαηί δελ είλαη γηα λα κέλνπλ άλζξσπνη (ζε δαζηθή έθηαζε δίπια ζε 

βνπλφ) […] αιιά θέηνο πνπ μαλαπέξαζα είρε γίλεη θάηη ζαλ κεγάιν μελνδνρείν ή 

θαθεηέξηα». πλερίδνληαο, ηα παηδηά εμέθξαζαλ απφςεηο ζρεηηθά κε φζα 

αληηιήθζεθαλ ζρεηηθά ηελ αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνποαπφ ηνλ άλζξσπν κε 

απνηέιεζκα ηε ζπρλή εκθάληζε βιαβψλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο δηαηαξαρέο ζηα 

ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα: «πνηνο καο έθαςε ηε γε θαη δελ έρνπκε πνπζελά λα βξνχκε 

ιίγν λεξφ γηα λα μεδηςάζνπκε;», «ηψξα πνπ θνπήθαλε φια (ηα δέληξα) λα θχγνπκε λα 

πάκε αιινχ γηαηί εδψ νχηε λα δήζνπκε δελ κπνξνχκε, νχηε λα θάκε, νχηε λα πηνχκε 

(λεξφ) έρνπκε», «νη πινχζηνη θηαίλε πνπ έθιεςαλ ηα ζπάληα θπηά καο θαη ηψξα ε γε 

έκεηλε μεξή» (παξέκβαζε 5
ε
). ρεηηθά κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εηπψζεθε κέζα 

απφ ην ξφιν ηνπ «νηθνιφγνπ» ζην παηρλίδη ξφισλ πσο: «αθνχ ν άλζξσπνο 

θαηάζηξεςε ηνλ αέξα απηφο πξέπεη θαη λα ηνλ μαλαθηηάμεη», ελψ ν καζεηήο κε ην ξφιν 

ηνπ «βηνκήραλνπ» ζεκείσζε πσο: «λα ζαο πσ φηη ζην εξγνζηάζηφ κνπ ζα βάισ λα 

δνπιεχνπλ πην πνιχ νη άλζξσπνη γηα λα ιηγνζηέςνπλ νη κεραλέο» (παξέκβαζε 6
ε
). 

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζην ζέαηξν Playback ηεο 8
εο

 

παξέκβαζεο, ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηε δεκηά πνπ παζαίλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ 

ηα κε βηνδηαζπψκελα πιηθά: «Όηαλ ήκνπλ πην κηθξή ήκνπλ κε ηνλ κπακπά ζην ιηκάλη 

θαη ςαξεχακε θάηη ςάξηα. Κάηη παηδηά πνπ ήηαλ πην ‗θεη έπαηδαλ κε θάηη κπνπθάιηα 

(πιαζηηθά) θαη ηα θιψηζαγαλ κέζα ζηε ζάιαζζα. Καη μαθληθά αθήλεη ν κπακπάο κνπ 

ην θαιάκη ζε κέλα θαη πεγαίλεη θαη ηνπο κηιάεη θσλαρηά πνιχ, γηα λα θαηαιάβνπλ φηη 

θάλνπλ θάηη θαθφ. Καη ζηακάηεζαλ ακέζσο θαη θχγαλε», «κηα κέξα πνπ θάλακε βφιηα 

ζηελ παξαιία κε ηνλ αδεξθφ κνπ ην Γηάλλε θαη ηνλ ζθχιν καο, ν ζθχινο καο έηξεμε 

καθξηά· φηαλ γχξηζε δάγθσλε έλα κεγάιν θνκκάηη πνπ δελ είδα θαιά απφ καθξηά ηη 

ήηαλ. Μεηά θαηάιαβα πνπ ην πήξα ζηα ρέξηα κνπ. Ήηαλε έλα θνπηί απφ θνλζέξβα. Σν 

δηαβάδεη ν αδεξθφο κνπ λα δεη απφ πφηε ήηαλε θαη ιέεη πάλσ (φηη) πξηλ 3 ρξφληα 

θηηάρηεθε απηφ ην θνπηί. Καη ήηαλ ηφζα ρξφληα ζηελ παξαιία εθεί θαη δελ έπαζε 

ηίπνηα». Καηά ηνλ απνραηξεηηζκφ ηεο 12
εο

 παξέκβαζεο, ηα παηδηά αλέγξαςαλ ζε 

ραξηάθηα ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηε ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ 
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αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξέζεθε θαη ε εμήο άπνςε: «Δπεηδή εθεί 

πνπ πεξλάλε ηα ακάμηα βξσκίδνπλ θαη ηα ινπινχδηα ζηελ άθξε ζην δξφκν, ζθέθηνκαη 

λα πάξνπκε κε ηηο θίιεο κνπ δηθά καο ινπινχδηα θαη λα ηα θπηέςνπκε απφ ηελ αξρή».  

Αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο 

θύζεο (ζέκα Α.4β.), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ηεο 2
εο

 παξέκβαζεο νη 

καζεηέο εμάζθεζαλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε φρη κφλν γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ 

ζην πξφβιεκα ηεο εμαθάληζεο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ, αιιά θαη γηα ηελ απφδνζε 

ζθέςεσλ γηα ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

ζρέζε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, εηπψζεθε, κέζα απφ ην ξφιν ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ WWF: «ε παξαιία κπνξεί λα είλαη γηα ηνπο αλζξψπνπο λα 

θάζνληαη λα θάλνπλ ην κπάλην ηνπο θαη ηα παηδηά λα παίδνπλ· αιιά θαη ηα ρεισλάθηα 

πξέπεη λα είλαη ζε έλα κέξνο πνπ δελ ζα ηα παηήζνπλ, νχηε ζα ηνπο ραιάζνπλ ηηο 

θσιηέο ηνπο», ελψ θαη κέζα απφ ην ξφιν ηεο θψθηαο αθνχζηεθε: «ην πεηξέιαην δελ 

είλαη θάηη ην θαθφ,γηαηί απ‘ απηφ δεζηαίλνληαη νη άλζξσπνη θαη θηλνχληαη ηα ακάμηα 

ηνπο. Σν θαθφ είλαη φηαλ θεχγεη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη έξρεηαη πξνο ηα πάλσ καο θαη 

καο ιεξψλεη. Έηζη κπνξεί θαη λα πεζάλνπκε». Αληηζηνίρσο, εθθξάζηεθαλ αξθεηέο 

ζπγθξνηεκέλεο απφςεηο πεξί ησλ δηθαησκάησλ ηεο γεο θαη ζηελ 5
ε
 παξέκβαζε, κέζα 

απφ αλαζηνραζκφ θαη ζπδήηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζίρηεθε: «ε Γε είλαη 

κνλαδηθή […] δελ κπνξεί λα μαλαγίλεη άιιε Γε γηα ηνλ άλζξσπν […] ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα ηελ πξνζέρεη ζαλ ηα κάηηα ηνπ […] λα κέλεη ζε απηή ρσξίο λα ηεο θάλεη 

θαθφ».ηελ επφκελε παξέκβαζε, δφζεθε κηα απάληεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο 

βξνρήο θαη ην θαηά πφζνλ βάιιεη εθηφο απφ ηε θχζε θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν: 

«Λάζνο είλαη (φηη ε φμηλε βξνρή βιάπηεη κφλν ηα δάζε θαη φρη ηνλ άλζξσπν), γηαηί αλ 

εκείο πηνχκε θαηά ιάζνο ην λεξφ απηφ ην ραιαζκέλν ζα αξξσζηήζνπκε φπσο θαη ηα 

δέληξα ζηα δάζε ή ηα δψα ζηα δάζε. Παζαίλνπκε φινη ην ίδην» (παξέκβαζε 6
ε
).  

Αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο θύζεο θαη γηα ηηο εζθαικέλεο ρξήζεηο ηεο από ηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα κε ζθνπό ην θέξδνο (ζέκα Α.4γ.), ζα παξνπζηάζνπκε κεξηθέο ζθέςεηο 

ησλ καζεηψλ, απφ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα δηάξθεηα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχζαλ πξνθνξηθή ή γξαπηή έθθξαζε, θαη πεξηέθιεηζαλ ηηο 

έλλνηεο α) ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εμνηθνλφκεζεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο ζσζηφηεξεο 

δηαρείξηζήο ηνπ γηα λα κελ ιείςεη ζην κέιινλ, β) ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ιφγσ έιιεηςεο βειηησηηθψλ αιιαγψλ θαη δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, γ) ηεο πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο ησλ κειινληηθψλ 
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πφιεσλ θαη δ) ηεο αιινίσζεο ηνπ αζηηθνχ πξάζηλνπ έλεθα ηνπ θέξδνπο. Αλαιπηηθά, 

εηπψζεθε: α) «εγψ αλ δελ ήκνπλ ςάξη θαη ήκνπλ άλζξσπνο ζα ηνπο κίιαγα θαη ζα ηνπο 

έιεγα (ησλ αλζξψπσλ) λα κελ ζπαηαιάλε ηφζν ην λεξφ γηαηί θάπνηα κέξα πνπ ζα έξζεη, 

δελ ζα έρνπλ» (παξέκβαζε 7
ε
), β) «ηνλ πξφγνλφ κνπ ζα ηνλ ξψηαγα γηαηί δελ ζθέθηεθε 

λα θάλεη αλαθχθισζε», «έπξεπε λα θηηάμεηε πεξηζζφηεξνπο Υ.Τ.Σ.Α. θαη ηψξα εκείο λα 

έρνπκε πνχ λα ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα», γ) «έρεηο εθεχξεη θάπνην λέν ηξφπν πνπ λα 

κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηα ζθνππίδηα θαιχηεξα απφ εκάο;», «πψο ζα είλαη ε πφιε κνπ 

ζε 100 ρξφληα θαη ζα είλαη θαζαξή γηα λα κέλνπλ άιινη;» (παξέκβαζε 10
ε
), δ) «είκαη 

ζίγνπξε φηη δελ ζέιαηε λα ραιάζεηε φιν ην πξάζηλν αιιά ην θάλαηε απηφ γηαηί πξέπεη 

λα γίλνπλ καγαδηά θαη νη άλζξσπνη λα βγάδνπλ ρξήκαηα» (παξέκβαζε 12
ε
). 

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία γηα ηελ 

επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ (ζέκα Α.5.), ζα ιέγακε πσο αλ θαη ήηαλ ην 

ζέκα γηα ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ηα ιηγφηεξα εξεζίζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, εληνχηνηο ε αληαπφθξηζή ηνπο παξέκεηλε ζεηηθή. Έηζη, 

παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά παξνπζίαζαλ δείγκαηα εκπηζηνζχλεο ζηελ ηερλνινγία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εξγνζηάζηα αλαθχθισζεο πιηθψλ φπσο ραξηηνχ, γπαιηνχ θαη 

αινπκηλίνπ (παξέκβαζε 9
ε
), αιιά θαη εκθαλή πίζηε θαη πξνζδνθία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο (παξέκβαζε 11
ε
). ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, παξαηέζεθαλ απφςεηο κέζσ αλαπαξάζηαζεο, γηα ηα επαγγέικαηα πνπ 

ζεσξνχληαη απφ ηα παηδηά ηα πιένλ θαηάιιεια, γηα λα πξνζθέξνπλ κειινληηθά κηα 

ιχζε ζε θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Πνιιέο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ 

αθνχζηεθαλ, ζρεηίδνληαλ κε επαγγέικαηα ηνπ επξχηεξνπ ηερλνινγηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ ηνκέα: «ζα γίλσ έλαο εηδηθφο πνπ λα αζρνιείηαη κε κηα ξχπαλζε ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζα ηελ βξίζθσ πξηλ απηή έξζεη […] ζα ειέγρσ κε εηδηθά κεραλήκαηα 

[…] ζα βνεζηνχληαη κε κέλα νη άλζξσπνη», «ην αγαπεκέλν κνπ είλαη ν δαζνθχιαθαο 

[…] ζα βαξέζεη ζπλαγεξκφ φηαλ πηάζεη ε θσηηά», «ζα πεγαίλσ κε ηνλ παηέξα κνπ ζηε 

ιατθή αγνξά φρη απηή πνπ πάκε ηψξα αιιά πνπ ζα είλαη γηα πξάγκαηα κφλν βηνινγηθά», 

«κνπ αξέζεη λα γίλσ ν πξψηνο μελαγφο κε ιεσθνξείν πνπ γίλεηαη βάξθα αλνηρηφ απφ 

πάλσ θαη ηεξάζηηεο νζφλεο […] ζα μελαγψ αλζξψπνπο παληνχ ζηε θχζε», «κε λνηάδεη 

λα είλαη θαζαξφ ην πεξηβάιινλ θαη ζα θάλσ έλα επάγγεικα πνπ ζα θηλνχκαη κε έλα 

κεγάιν θνξηεγφ θαη ζα θαζαξίδσ ηα πάληα πάξα πνιχ γξήγνξα κε εηδηθφ πγξφ πνπ απηφ 

ζα ξίρλεη θάησ», «εγψ ζέισ λα νδεγψ θξνπαδηεξφπινηα, αιιά αλ δελ θάλσ απηφ 

ηειηθά, ζέισ λα απνθηήζσ έλα δηθφ κνπ θξνπαδηεξφπινην πνπ λα καδεχεη ηα πιαζηηθά 

απφ ηε ζάιαζζα θαη λα ηηο θαζαξίδεη θη απφ ηηο ηζνχρηξεο» (παξέκβαζε 11
ε
). 
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Αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα εύξεζε ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.6α.), ηα παηδηά εκθάληζαλ ζηηο πην πνιιέο ζπλεδξίεο 

απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ θαη έκαζαλ λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο δξάζεο γηα 

επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Καηά θχξην ιφγν, ηα παηδηά είραλ απφ ηελ 

αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο απμεκέλν ην νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηνπο άξεζε λα 

πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ ζθέθηνληαλ ηα ίδηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ νιφπιεπξα 

έλα ζέκα, κε ηξφπν κε εκθαλή, άθξσο πξσηφηππν πνπ μέθεπγε απφ ηα ζηελά φξηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζηάζε ηνπο απηή εθθξάζηεθε είηε κέζσ δξακαηηθψλ ξφισλ 

(παξεκβάζεηο 2
ε
, 6

ε
 θαη 11

ε
), είηε κε παηρλίδηα γξαπηήο έθθξαζεο (παξεκβάζεηο 5

ε 

θαη 9
ε
), είηε κε παηρλίδηα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο 

(παξεκβάζεηο 8
ε
, 9

ε
 θαη 12

ε
).Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ην ξφιν ηνπ παξνπζηαζηή ηεο 

2
εο

 παξέκβαζεο, εθθξάζηεθε πσο: «ήκεξα ζηελ εθπνκπή ―Φίινη ησλ δψσλ‖ ζα 

κηιήζνπκε γηα θάηη ηφζν πνιχ ζεκαληηθφ· ην πψο ζα βνεζήζνπκε ηα δψα ηεο Διιάδαο. 

Να έρεηε φινη αλνηρηέο ηηο ηειενξάζεηο ζαο γηα λα καο δείηε, επεηδή πξέπεη λα θάλεηε 

θάηη θαη εζείο». ε κεηέπεηηα παξέκβαζε αλά νκάδεο (παξέκβαζε 5
ε
), ηα παηδηά, 

θαηέγξαςαλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εδαθηθψλ πξνβιεκάησλ: 

«λα θπηεπηνχλ δέληξα γηαηί νη ξίδεο ηνπο ζα θξαηνχλ ην έδαθνο ζαλ θφιια» (νκάδα 

δηάβξσζεο), «είλαη πεηξσκέλν ην ρψκα θαη ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε ιίκλεο θαη 

πνηάκηα γηα λα γίλεη φπσο πξηλ» (νκάδα εξεκνπνίεζεο), «Η ιχζε είλαη θάζε πφιε λα 

καδεχεη ηα ζθνππίδηα ηεο» (νκάδα ξχπαλζεο εδάθνπο). ηελ ακέζσο επφκελε 

παξέκβαζε, κηα καζήηξηα ζε ξφιν γηαηξνχ, εμέθξαζε ην ελεξγφ ελδηαθέξνλ ηεο γηα 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: «Κάζε κέξα έξρνληαη ζην ηαηξείν κνπ πνιινί 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξφβιεκα ζην δέξκα θαη ζηελ αλαπλνή. Δγψ ηνπο ιέσ φηη θηαίεη 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα φια απηά. Με ξσηάλε ηη ζα θάλνπκε. Σνπο ιέσ λα 

βάινπλ έλα θίιηξν αέξα φπσο ππάξρεη θαη ην θίιηξν λεξνχ. Δίλαη γηα λα θαζαξίδεη ηνλ 

αέξα» (παξέκβαζε 6
ε
). ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, δελ εμεηάδνπκε ηφζν ην θαηά 

πφζνλ ηα κέηξα πνπ πξφηεηλαλ ηα παηδηά ήηαλ ζηελ νιφηεηά ηνπο κέηξα πνπ είραλ κηα 

πξαγκαηνπνηήζηκε βάζε ή αλ ήηαλ κε επηηεχμηκα θαη αφξηζηα, θαζψο θάλεθε λα 

ελδηαθέξνληαη λα πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο κνλαδηθέο ιχζεηο ζε θάζε πξφβιεκα. ηα 

πιαίζηα ζπδήηεζεο γηα ηηο αθηέο, αθνχζηεθε σο κέηξν θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζήο ηνπο, φηη: «φινη καδί λα πάκε κηα εθδξνκή ζε κηα παξαιία 

θαη άκα θάζε παηδί καδέςεη απφ έλα ζθνππηδάθη, ηφηε φιν ην ζρνιείν κπνξεί λα 

καδέςεη εθαηνκκχξηα» (παξέκβαζε 8
ε
). Παξαηεξήζεθε, ζηελ 9

ε
 παξέκβαζε, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηεο 
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παξαγσγήο ησλ απνξξηκκάησλ. Απνζπαζκαηηθά παξαδείγκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ θαλεξψλνπλ δείγκαηα απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ηα εμήο: «δελ αγνξάδσ λέα 

ηεηξάδηα αλ δελ έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη ζειίδεο απφ απηφ πνπ έρσ», «δίλσ ηα παιηά 

κνπ ξνχρα ζηε κηθξφηεξε αδεξθή κνπ», «άκα βιέπνπκε θάπνηνλ λα πεηάεη ζθνππίδηα 

θάησ λα πάκε λα ηνπ κηιήζνπκε», «ην θνπηάθη (πιαζηηθφ) δελ έρεη γίλεη αθφκα θάηη, 

αιιά εγψ ζα ήζεια λα κπνξνχζε λα γίλεη έλα κνπζηθφ θνπηί», «αλ είρα εξγνζηάζην 

παηρληδηψλ δελ ζα κε έλνηαδε κφλν πφζα παηρλίδηα θηηάρλσ ηε κέξα αιιά λα κελ 

κνιχλσ ην πεξηβάιινλ γχξσ απφ ην εξγνζηάζηφ κνπ», «ζην ηακείν πνπ καο ξσηάλε (ηνπ 

ζνππεξ κάξθεη), λα ιέκε φηη δελ ζέινπκε πιαζηηθέο ζαθνχιεο γηαηί θξαηάκε πάληα δηθή 

καο εηδηθή ηζάληα γηα ςψληα» (παξέκβαζε 9
ε
).Μηα ζπλεδξία πνπ εμέηαδε ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζηε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

ήηαλ ε 11
ε
 παξέκβαζε, φπνπ νη καζεηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο αληαπνθξίζεθαλ 

ζρεηηθά θαιά ζηνπο ξφινπο ηνπο θαη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, 

κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα ιφγηα κηαο καζήηξηαο ζε ξφιν θαηνίθνπ ηεο 

Γαιιίαο, θαηά ην δεχηεξν παηρλίδη ξφισλ ηεο δηαζπλνξηαθήο ξχπαλζεο Γαιιίαο-

Γεξκαλίαο: «Δγψ ιέσ λα καδεπηνχκε φινη νη θάηνηθνη θαη λα καδέςνπκε ρξήκαηα γηα 

λα βνεζήζνπκε ηνπο γείηνλέο καο […] άκα ην πξφβιεκα κεγαιψζεη κεηά ζα θηάζεη θαη 

εδψ». Βέβαηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξήζεθαλ κεκνλσκέλεο 

απφςεηο καζεηψλ πνπ έξρνληαλ ζηνλ αληίπνδα ηνπ νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο 

ηνπ καζεηή πνπ είρε ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Γαιιίαο θαη έθξηλε πσο: «Σν 

πξφβιεκα είλαη δηθφ ηνπο, φρη δηθφ καο. Απηνί ην μεθίλεζαλ θαη λα ην ιχζνπλ ηψξα». 

πλ ηνηο άιινηο,ζην δξακαηηθφ ζελάξην ηεο πξψηεο νκάδαο, ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε 

ηνπ δαζθάινπ, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα δψζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε 

ζην πξφβιεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.Σα παηδηά ζε άιιε ζπλεδξία, έθαλαλ 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αεηθφξν ηξφπν δηαβίσζεο, φπσο: «ζα ήηαλ ηέιεην λα ιέκε 

ζηνπο γνλείο καο λα πάξνπλ πνδήιαηα κε πνιιέο ζέζεηο θαη λα καο πεγαίλνπλ κε απηά 

ζην ζρνιείν», «ην ρεηκψλα λα θνξάκε ηα πην δεζηά καο ξνχρα θαη ζην ζπίηη γηα λα κελ 

θαίκε πνιχ ην θαινξηθέξ» (12
ε
 παξέκβαζε).  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξόζεζε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζέκα Α.6β.), νη καζεηέο εκθάληζαλ έληνλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δξάζε, άιινηε 

επηρεηξψληαο λα ζπλδέζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ 

ηνπο (παξέκβαζε 5
ε
), άιινηε εθθξάδνληαο ηελ αλάγθε ηνπο γηα βειηίσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ πξνο φθεινο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

(παξέκβαζε 6
ε
), άιινηε δίλνληαο θίλεηξα γηα δξάζε ππέξ ηεο δηαθχιαμεο ησλ 
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ζαιαζζψλ (παξέκβαζε 8
ε
), άιινηε θαηαζθεπάδνληαο νη ίδηνη έλαλ θάδν 

αλαθχθισζεο θαη πξνεηνηκαδφκελνη γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζε επίπεδν 

ηάμεο (παξέκβαζε 9
ε
) θη άιιεο θνξέο εηζαγφκελνη ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην 

θαηαζθεπήο ελφο ζρνιηθνχ θήπνπ, κε ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ θαη αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ θνξέσλ, πιηθψλ θαη παξαγφλησλ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ (παξέκβαζε 12
ε
). πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ 

ήξσα ηνπ παξακπζηνχ, ηνπ Θσκά, εμέθξαζαλ πσο: «ζα ζπάζσ καδί κε ηε Λίια ην 

―ζεξκνθήπην ηεο ξχπαλζεο‖», «ζα κηιήζσ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ηξχπα πνπ ππάξρεη 

ζηνλ νπξαλφ θαη γηα ην άιιν κπζηηθφ, ηνλ αέξα πνπ κνηάδεη κε ζεξκνθήπην», «άκα 

ήκνπλ ν Θσκάο ζα πήγαηλα ακέζσο ζην δήκαξρν θαη ζα ηνπ έιεγα λα καδέςεη ηα 

ζθνππίδηα απφ ηελ πφιε» (παξέκβαζε 6
ε
), ελψ εθηφο ξφινπ επηρείξεζαλ λα 

εθθξαζηνχλ θηινηερλψληαο ηηο πέηξεο ηνπο κε ζπλζήκαηα πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ 

θαη ησλ αθηψλ φπσο: «Κνιπκπάκε ζε θαζαξέο ζάιαζζεο, βνεζάκε γηα θαζαξέο 

ζάιαζζεο», «Δγψ καδεχσ ηα ζθνππίδηα απφ ηηο παξαιίεο. Δζχ;», «Απφ αχξην θακία 

ζάιαζζα κε πιαζηηθφ» (παξέκβαζε 8
ε
). Ζ κεγαιχηεξε πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε 

δξάζε, ήηαλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κπιε θάδνπ ηεο αλαθχθισζεο, ν νπνίνο 

πξννξηδφηαλ γηα κεηέπεηηα ρξήζε ζηελ ηάμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηα παηδηά εμέθξαδαλ ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα φπσο: «κε ηνλ κπιε θάδν ζα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα ζηελ ηάμε […] άκα φια ηα παηδηά ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά», «απ‘ ηα 

πξάγκαηα πνπ βιέπσ ζηα ξάθηα ζέισ λα παίξλσ ην πην φκνξθν, αιιά ηψξα ζα 

ζθέθηνκαη άκα απηφ ζα κπνξεί λακπεη ζηνλ κπιε θάδν», «ηα ππφινηπα δελ 

αλαθπθιψλνληαη (νξγαληθά πιηθά) αιιά θάηη ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαη γη‘ απηά» 

(παξέκβαζε 9
ε
). 

ρεηηθά κε ηελ ηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κεξηκλώληαο 

γηα ην κέιινλ ηνπ (ζέκα Α.7α.), ηα δεδνκέλα καο ζπιιέρζεθαλ θπξίσο απφ ηε κέζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο αθνξνχζαλ δειψζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηήξεζε νξηζκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο 

ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο: «ην θαινθαίξη εθεί πνπ 

παίδσ, άκα δσ θάπνην ζθνππίδη ζηε ζάιαζζα, παίξλσ ηελ απφρε κνπ θαη ην καδεχσ», 

«απηφ πνπ ηα ζπξέη είλαη θαθά γηα ηνλ αέξα, εγψ ην μέξσ απφ ηε κεηέξα κνπ. Γελ 

παίξλεη πνηέ ζην ζπίηη ζπξέη κε άξσκα. Οχηε εγψ βάδσ», «εκέλα έηζη θη αιιηψο κνπ 

αξέζεη ην πνδήιαην· δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ λα πεγαίλσ κε ην ακάμη» (παξέκβαζε 

6
ε
). Άιινηε πάιη αθνξνχζαλ θαη ζεηηθέο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην θιίκα ηνπ πιαλήηε, φπσο: 
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«Δίκαη ραξνχκελνο ηψξα πνπ ηέιεησζε ην εξγαζηήξην, γηαηί έκαζα θάηη ηέιεην. Όηη εγψ 

πνπ ην ρεηκψλα αληέρσ θαη ρσξίο πνιιή δέζηε, θεξδίδσ θάζε κέξα απφ ιίγε ελέξγεηα», 

«Δπηπρψο πνπ πάσ παληνχ κε ηα πφδηα, γηαηί ηα απηνθίλεηα κηα κέξα ζα θηάζνπλ λα 

έρνπλ θαηαζηξέςεη φιν ην θιίκα» (παξέκβαζε 12
ε
). 

ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηξόπσλ εμνηθνλόκεζεο θπζηθώλ πόξσλ θαη 

δεθηηθόηεηα ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο (ζέκα Α.7β.), δφζεθαλ ιίγεο 

αιιά επεξγεηηθέο αθνξκέο γηα ζπδήηεζε πάλσ ζηελ εθαξκνγή ηξφπσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά θαη 

εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ, ζηηο δχν ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο. Απηφ ζπλέβε θαηά 

θφξνλ ζηελ 11
ε
 παξέκβαζε, φπνπ επί παξαδείγκαηη κέζα απφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

θαξηψλ γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη πξνεηνηκαζκέλνπο απηνζρεδηαζκνχο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία απηψλ, εηπψζεθαλ κεηαμχ άιισλ θαη νη εμήο 

δηάινγνη: «-Μακά, έπεζα ζηηο ιάζπεο θαη ιέξσζα ηε θφξκα κνπ. –Δληάμεη, δελ πεηξάδεη 

Μάξηε, ζα ζνπ ηελ πιχλσ εγψ ζηνπο 60
ν
C. –Γηαηί ηφζν ιίγν; - Γηαηί ηα ξνχρα 

―θαζαξίδνπλ εμίζνπ θαιά ζηνπο 60
ν
C φζν θαη ζηνπο 90

ν
C‖», «-Δ, κελ θεχγεηο έηζη, 

θιείζε ην θσο πξψηα. –ηγά, δελ ρξεηάδεηαη θηφιαο. Δίλαη ―ιάκπα ρακειήο 

θαηαλάισζεο‖ πνπ έρεη ―νθηαπιάζηα δηάξθεηα δσήο θαη θαηαλαιψλεη ηέζζεξηο θνξέο 

ιηγφηεξν ξεχκα‖. –Όρη, θάλεηο ιάζνο! Πάληα πξέπεη λα θιείλνπκε ην θσο ―φηαλ δελ 

είλαη απαξαίηεην‖», «-Πάλν, γηαηί βξάδεηο λεξφ ζην κπξίθη ζην κεγάιν κάηη; -Δ, δελ ην 

ζθέθηεθα. Αθνχ ην ίδην θάλεη. –Όρη. ―Φξφληηδε νη θαηζαξφιεο θαη ηα άιια καγεηξηθά 

ζθεχε λα εθαξκφδνπλ ζσζηά ζηηο εζηίεο ηεο θνπδίλαο‖», «Θα κπεηο λα θάλεηο κπάλην; -

Ναη. […] –Βγήθεο θηφιαο; - Ναη. Πξνηίκεζα λα θάλσ ―ληνπο απφ ην κπάλην ζηε 

κπαληέξα. Έηζη μνδεχσ ηξείο θνξέο ιηγφηεξν ξεχκα θαη λεξφ‖».  

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή/ηήξεζε θαζεκεξηλώλ ζπκπεξηθνξώλ 

εμνηθνλόκεζεο θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο θαη ζπκπεξηθνξώλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.7γ.), παξαηεξήζεθε ε πεξίπησζε ηεο 9
εο

 παξέκβαζεο, φπνπ 

θαηαγξάθεθε κηαο κηθξήο θιίκαθαο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

πιηθψλ, κέζα απφ νκαδηθή θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά 

πνπ είρε θέξεη ν δάζθαινο αιιά θαη ηα ίδηα ηα παηδηά απφ ην ζπίηη. 

Καηαζθεπάζηεθαλ επηηπρψο κηθξά ηχκπαλα, θηζάξεο θαη καξάθεο. Μεηά ην πέξαο ηεο 

θαηαζθεπήο έλα παηδί αλέθεξε πσο: «θη εγψ είρα θηηάμεη γηα ηνλ θήπν κνπ απφ έλα 

παιηφ κπεηφλη, έλα πνηηζηήξη», έλα άιιν ζπκπιήξσζε: «θη εγψ κηα παιηά γαιφηζα ηελ 

έθαλα κε ηε κακά κνπ γιάζηξα γηα ινπινχδη» ελψ έλα ηξίην πξφζζεζε: «μέξσ θη άιιν 
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ηξφπν εθηφο απφ ηνλ θάδν γηα αλαθχθισζε. Δγψ αο πνχκε έλα παιηφ ιάζηηρν 

πνδειάηνπ ζα ην έθαλα θξεβαηάθη γηα ην ζθχιν κνπ». 

Αθνινχζσο εθηίζεληαη ελ ζπληνκία -φπσο ήδε είπακε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 

παξαπάλσ ζέκαηα ηεο θιίκαθαο δηακφξθσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ- θαη 

επηκέξνπο πηπρέο ησλ παξεκβαηηθψλ καο δξάζεσλ, βνεζψληαο λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηή ε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

θαη κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ε νπνία αθνξά ζέκαηα, ζηνηρεία θαη 

δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πξψηε παξάπιεπξε σθέιεηα αθνξά ζηνλ Γξακαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη 

ρσξίδεηαη ζηελ θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε θαη ζηε ρσξηθή λνεκνζχλε. πγθεθξηκέλα, 

φζν αθνξά ηελ θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε (ζέκα Β.1.), δηαπηζηψζεθε φηη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πσο αλαδείρζεθαλ νη θηλεζηαθέο δξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Έγηλε αξθεηά θαιή ρξήζε ζσκαηηθώλ θαη θηλεζηαθώλ 

ζπκβόισλ (ζέκα Β.1α), κε ηνπο καζεηέο λα επηδηψθνπλ νινέλα θαη πην επθάληαζηεο 

ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο θαη ζηάζεηο ζψκαηνο κε ηελ πάξνδν ησλ ζπλεδξηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε 2
ε
 παξέκβαζε παίδνπλ κε αξθεηέο ππνδείμεηο ην απιφ παηρλίδη 

πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο ησλ δψσλ, ελψ ζηελ 8
ε
 παξέκβαζε είλαη ζε ζέζε λα 

επηδίδνληαη ζε παξνπζηάζεηο πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ θαη κε πξνζρεδηαζκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηψλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ, κε βαζηθφ εξγαιείν ηελ θίλεζε θαη 

ην ζψκα ηνπο. Αλαδχζεθαλ θαη νη πξαμηαθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ (ζέκα Β.1β.), 

θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνυπέζεηαλ πξνζεθηηθνχο, ιεπηνχο ή απινχο 

ρεηξηζκνχο αληηθεηκέλσλ θαη πξάμεηο πάλσ ζε αληηθείκελα ή κε ηε ζπκβνιή 

αληηθεηκέλσλ. Οη δεμηφηεηεο εμαζθήζεθαλ άιινηε κέζα απφ ηε ρξήζε θαξηψλ θαη 

εηθφλσλ (παξεκβάζεηο 1
ε
, 2

ε
, 4

ε
, 7

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
), άιινηε κέζσ απξφζκελσλ 

αιιά θαζεκεξηλψλ πιηθψλ φπσο ζρνηλί ή πθάζκαηα (παξεκβάζεηο 3
ε
, 5

ε
 θαη 8

ε
), 

άιινηε κέζσ πιηθψλ ζηνηρείσλ παξκέλσλ απφ ηα δάζε, φπσο μχια, πέηξεο, 

θνπθνπλάξηα, θχιια, καληηάξηα, ινπινχδηα, θ.ά. (παξέκβαζε 4
ε
) θαη άιινηε κέζσ 

ησλ ίδησλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξήγαγαλ ηα παηδηά (παξέκβαζε 9
ε
). Σαπηφρξνλα, 

ηα παηδηά άζθεζαλ ηελ ηθαλόηεηα πξνζεθηηθήο αθξόαζεο (ζέκα Β.1γ.), ηφζν 

αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο, νδεγίεο θαη εθθσλήζεηο ηνπ δαζθάινπ ζε πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ αθξφαζε παξακπζηψλ φπσο ην «Μπζηηθά γηα 

ην πεξηβάιινλ», ην «Μηα δσή ρσξίο ρξψκα», ην «γξάκκα ηνπ Λάθε Νηελεθεδάθε» 

(παξεκβάζεηο 6
ε
, 9

ε
 θαη 12

ε
). Δμάζθεζαλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά θαη ηελ ηθαλόηεηα 
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ηεο πξνζεθηηθήο παξαηήξεζεο (ζέκα Β.1δ.), κέζσ ρνξνγξαθηψλ, εηθφλσλ, 

δηαθαλεηψλ, βίληεν, (παξεκβάζεηο 5
ε
 θαη 8

ε
), κέζσ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ, 

κνξθαζκψλ, πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη θηλήζεσλ (παξέκβαζε 12
ε
), αιιά θπξίσο 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζχληνκσλ πεηξακάησλ (παξεκβάζεηο 4
ε
, 8

ε
). Σα παηδηά 

έκαζαλ λα εκπιέθνπλ ην ζψκα ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο 

θηλήζεηο ηνπο κε ησλ ππνινίπσλ, δεκηνπξγψληαο πξνζνκνηψζεηο πνπ απνδίδνπλ 

λφεκα ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, αζθψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηθαλόηεηα 

αλαπαξαγσγήο ζθελώλ θαη ηε κίκεζε (ζέκα Β.1ε.). Σα παηδηά πξνζνκνίαζαλ κηα 

πνηθηιία πξάμεσλ πνπ μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ησλ δηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη 

παξάιιεια βξίζθνληαλ ζην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν. Έηζη κηκήζεθαλ ζπνλδπισηά 

θαη αζπφλδπια δψα, θπηά θαη δέληξα, (παξεκβάζεηο 1
ε
, 3

ε
, 4

ε
), γεγνλφηα θαη 

ζπκβάληα κε ηε ρξήζε θαζεκεξηλψλ πιηθψλ (παξέκβαζε 9
ε
), αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο 

θαη ραξαθηήξεο (παξέκβαζε 10
ε
).  

Έπεηηα, φζν αθνξά ηε ρσξηθή λνεκνζύλε (ζέκα Β.2.), θάλεθε πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν δηαζθέδαζαλ θάλνληαο ρξήζε ζεαηξηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά 

ελεξγνπνίεζαλ πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο ηνπ λνπ θαη πέξαζαλ πνηθίια πεξηβαιινληηθά 

κελχκαηα. Έηζη, απέθηεζαλ απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιή 

αίζζεζε ηνπ ρώξνπ θαη πξνζαλαηνιηζκό (ζέκα Β.2α.), θπξίσο κέζα απφ ηα 

παηρλίδηα ελεξγνπνίεζεο, πξνζέξκαλζεο θαη ειεχζεξεο θηλεηηθήο αλαπαξάζηαζεο, 

θαηά ηελ Α΄ Φάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, φπσο ήηαλ ην παηρλίδη «παικφο» ηεο 

3
εο

 παξέκβαζεο θαη άιινηε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ή 

θξηηηθήο ζθέςεο, θαηά ηε Β΄ Φάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, φπσο ήηαλ ην 

παηρλίδη «γξακκή ησλ γελεψλ» ηεο 10
εο

 παξέκβαζεο. Αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία θαη ειεύζεξε έθθξαζε (ζέκα Β.2β.), πνπ ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζηε 

ζρνιηθή ειηθία, θάλεθε πσο νη καζεηέοελζάξθσζαλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζε 

θάζε ζπλεδξία θαη ππήξμε κεγάιε εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίκελνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηηο πξψηεο ζπλεδξίεο, ηα παηδηά εκθάληδαλ 

δπζθνιία σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο επθάληαζησλ πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ 

ηζηνξηψλ, επξεκαηηθψλ δηαιφγσλ, εχζηνρσλ κηκήζεσλ κε ή ρσξίο επνπηηθά πιηθά, 

απηνζρέδησλ ηξαγνπδηψλ θαη θσλεηηθψλ ελνξρεζηξψζεσλ κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

θσλήο, ζψκαηνο θαη αληηθεηκέλσλ, πεηπρεκέλσλ απηνζρεδηαζκψλ θαη θηλεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κε έθθξαζε ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαη πξνζέγγηδαλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο δίλνληαλ. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο 
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ζεαηξηθέο πξαθηηθέο πνπ ελέπιεθαλ ην ζψκα ησλ παηδηψλ, ελεξγνπνηήζεθε ε 

πνιιαπιή αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη δφζεθε παξάιιεια ε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ρσξίο ελδνηαζκνχο. Σν θνκκάηη ζην νπνίν παξαδφμσο δελ 

δπζθνιεχηεθαλ νη καζεηέο φζν αλακέλακε, ήηαλ ε αληαπόθξηζε ζε δξακαηηθά 

ζελάξηα θαη ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο (ζέκα Β.2γ.), θαζψο δελ είραλ 

θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηε δξακαηηθή ηέρλε θαη ήηαλ άπεηξνη ζηε ζεαηξηθή 

έθθξαζε. Μηθξή δπζθνιία θάλεθε θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

φπνπ έηεηλαλ λα ιακβάλνπλ ξφιν αθεγεηή, πεξηνξηδφκελνη ζε πεξηγξαθέο ηεο 

δξάζεο, αληί λα κπαίλνπλ «ζηα παπνχηζηα» ηνπ άιινπ θαη λα ελζαξθψζνπλ ηνλ 

εθάζηνηε ξφιν ζε πξψην πξφζσπν (παξεκβάζεηο 2
ε
, 3

ε
, 5

ε
 θαη 6

ε
). Ζ 

ειιεηκκαηηθφηεηα απηή βειηηψζεθε ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηα 

παηδηά εκθάληδαλ εληνλφηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηα κηκεηηθά παηρλίδηα, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ θαη ραξαθηήξσλ θαη ηνπο ζεαηξηθνχο απηνζρεδηαζκνχο, φζν θαη γηα 

ηα παηρλίδηα ξπζκνχ, θίλεζεο, ελεξγνπνίεζεο δξάζεο, ειεχζεξεο ζσκαηηθήο 

έθθξαζεο, εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, ζπλελνρήο, νπηηθήο κλήκεο, 

παξαηήξεζεο, δπλακηθψλ εηθφλσλ, δξάζεο-αληίδξαζεο, παξαγσγήο ιφγνπ, 

δηεξεχλεζεο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ (παξεκβάζεηο 4
ε
, 7

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 

11
ε
 θαη 12

ε
). Ζ απηνζρεδηαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα δέρζεθε θη απηή αξθεηή πξφνδν κε 

ην πέξαζκα ησλ ζπλεδξηψλ, ψζπνπ ε κέγηζηε κεηάβαζε απφ ηελ αθήγεζε ζηε 

ζεαηξηθή έθθξαζε θαηαθηήζεθε θαηά ηελ 8
ε
 παξέκβαζε, φπνπ κνηξάζηεθαλ 

πξνζσπηθέο ηζηνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ην παξειζφλ θαη βξίζθνληαλ ζε ζπλάθεηα πάληα 

κε ην ππφ δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθφ ζέκα ησλ κε βηνδηαζπψκελσλ πιηθψλ θαη ηεο 

κφιπλζεο ησλ αθηψλ θαη ζαιαζζψλ, αληαπνθξηλφκελνη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ζην πξνρσξεκέλν γη‘ απηνχο ζέαηξν Playback. Σα παηδηά κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ηνπ ζψκαηνο, εθηφλσλαλ ηελ ελέξγεηα ηεο παζεηηθφηεηαο πνπ έλησζαλ κέζα 

απφ ηελ αθηλεζία ηεο ζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη θαηαθηνχζαλ 

πνιιαπινχο ηξφπνπο γηα λα εθθξάδνληαη, ζέηνληαο ζηνπο εαπηνχο ηνπο κέξνο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηδφκελνη κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ελζπλαίζζεζε θαη ηελ νηθνινγηθή αλεζπρία. Πξνζεγγίδνληαο ην θνκκάηη ηεο 

λνεηηθήο αληίιεςεο θαη αλαπαξάζηαζεο (ζέκα Β.2δ.), παξαηεξήζεθε πσο 

δηεγέξζεθαλ πνηθίιεο λνεξέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ, θαη κάιηζηα πνιιέο 

θνξέο ηα παηδηά νδεγήζεθαλ απφ εηθαζίεο θαη ππνζέζεηο ζε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα, 

εμάγνληαο ινγηθέο απαληήζεηο θαη θαιιηεξγψληαο νπζηαζηηθά ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε 

θαη ηελ επαγσγηθή ινγηθή, φπσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 3
εο

 παξέκβαζεο, φπνπ ηα 
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παηδηά αθελφο κέζσ ησλ «ζειηψλ ηεο δσήο» θαηαλφεζαλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη πξνέβεζαλ ζε ζπιινγηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε 

ζηνηρείσλ θαη ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά επηπηψζεσλ ζην 

ηξνθηθφ πιέγκα θη αθεηέξνπ κέζσ ηεο άζθεζεο κε ηα «θπηνθάξκαθα ζηε δσή καο» 

ζπκπέξαλαλ πσο ην ξάληηζκα κπνξεί λα δηέιζεη κέζα απφ φιεο ηηο νκάδεο δσηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη λα θηάζεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δπίζεο, εμάζθεζαλ θαη 

νκαδηθέο θαη εηαηξηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο, φπσο ζηελ 9
ε
 παξέκβαζε κε ηελ 

ηαπηφρξνλε εκςχρσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Λάθε Νηελεθεδάθε, αιιά θαη ζηε 10
ε
 

παξέκβαζε κε ηελ παξαγσγή ζχληνκσλ απηνζρέδησλ ζθελψλ ζε δεπγάξηα κε δηάινγν 

θαη θίλεζε. Δπηπιένλ, πξνέθπςαλ εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα θαη φζν αθνξά ηελ 

αληαπόθξηζε ζηελ θαιιηηερληθή εξγαζία (ζέκα Β.2ε.) απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ηα 

παηδηά έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο πνπ ηνπο 

αλαηίζελην, είηε θαηά ηε θάζε ηεο δξακαηηθήο αλαπαξάζηαζεο κε θνιάδ, 

ραξηνθνπηηθή, θαηαζθεπέο, ζρέδην θαη δσγξαθηθή (παξεκβάζεηο 2
ε
, 3

ε
, 8

ε
, 9

ε
 θαη 

12
ε
), είηε ζην δηάζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ζπλάληεζεο κε 

εηθαζηηθή απνηχπσζε ηεο ζθέςεο, δσγξαθηθή θαη ηξαγνχδη, σο κέζα απνθφξηηζεο, 

αλαζηνραζκνχ θη απνραηξεηηζκνχ ηεο νκάδαο (παξεκβάζεηο 3
ε
, 8

ε
, 9

ε
 θαη 12

ε
).  

Ζ ηξίηε παξάπιεπξε σθέιεηα αθνξά ζηελ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε ε νπνία 

θαηαθηήζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη πξνζηέζεθε ζηηο αλσηέξσ ζεηηθέο, σο επί ην 

πιείζηνλ, ελδείμεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (ζέκα 

Γ.1.), εμαθξηβψζεθε ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ή ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ελψ αθνχ θαηαθηήζεθε ε άλεζε ζηε 

δξάζε άλεπ θφβσλ ή ελδνηαζκψλ, δφζεθε πεξηζζφηεξν βάξνο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ νπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα παηδηά 

μεθίλεζαλ λα εθθξάδνπλ δεηιά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηαγξάθνληάο ηα κε ηε 

βνήζεηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ή ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, κηκνχκελα πξφζσπα, 

δψα ή θπηά, κπαίλνληαο ζε ξφινπο, εθθξαδφκελα ζσκαηηθά θαη ιεθηηθά, παξάγνληαο 

ειεχζεξνπο απηνζρεδηαζκνχο, απαγγέιινληαο νκαδηθά, ζπλνκηιψληαο κεηαμχ ηνπο, 

ηξαγνπδψληαο, αλαηξέρνληαο ζε κλήκεο ηνπ παξειζφληνο, πξντδεαδφκελα γηα 

κειινληηθέο θαηαζηάζεηο, αλαζηνραδφκελα φζα απνθφκηζαλ (παξεκβάζεηο 1
ε
, 3

ε
, 

4
ε
,5

ε
, 5

ε
, 7

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
), ελψ φζν πξνρσξνχζε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

εξγαζηήξηα, άξρηζαλ λα εθθξάδνληαη πην ελεξγεηηθά. ε ζρέζεκε ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε (ζέκα Γ.2.), ήηαλ θαλεξφ πσο ελψ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ηα παηδηά μεθίλεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα έρνληαο 
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ήδε απμεκέλα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο, παξφια απηά κηα κηθξή κεξίδα καζεηψλ, 

πεξίπνπ πέληε ζηνλ αξηζκφ, είηε δελ έλησζαλ άλεηα κε ηηο δξάζεηο πνπ έβιεπαλ λα 

δηαδξακαηίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηάμε ηνπο, είηε ν ξφινο ηνπο ππεξθαιππηφηαλ 

απφ εθείλνλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη δελ ζεσξνχζαλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο αξθεηά ηθαλφ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο αζθήζεηο, είηε ήηαλ θχζεη 

ληξνπαιά θαη εζσζηξεθή παηδηά. Απηή ε θαηεγνξία πεξηζσξηνπνηεκέλσλ παηδηψλ, 

ζηαδηαθά θαη κέζα απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο -πνπ θξφληηδε λα ηα 

εκπιέθεη ζε θάζε επθαηξία κε ηηο δξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαλ 

γχξσ ηνπο- θαηάθεξαλ κεηά ηνλ πξψην κήλα λα εκπιαθνχλ ζηηο δξάζεηο, λα βηψζνπλ 

ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο, λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζηελ νκάδα, 

λα απνθηήζνπλ άλεζε θαη λα εθηεζνχλ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Έηζη, 

ζηαδηαθά εληζρχζεθε θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο, θαζφηη αηζζάλζεθαλ αθελφο φηη 

έθαλαλ κηα ππέξβαζε ζε ζρέζε κε ηνπο πην ζαξξεηνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο θη 

αθεηέξνπ φηη εμειίρηεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξάζεηο δξακαηηθήο 

ηέρλεο θάηη πνπ παιηφηεξα δελ πίζηεπαλ φηη ζα έθεξλαλ εηο πέξαο. Σα ππφινηπα 

παηδηά, επίζεο αηζζάλζεθαλ θαιχηεξα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο έλησζαλ φηη μερσξίδνπλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, 

δηδαζθφκελνη ην κάζεκα ηεο κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε έλαλ δηαζθεδαζηηθφηεξν 

ηξφπν κέζα απφ ην ζέαηξν θαη ήηαλ πεξήθαλνη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο. Οη καζεηέο εμάζθεζαλ ζε 

πνιιέο ζπλεδξίεο θαη ηνλ απηνέιεγρν (ζέκα Γ.3.), ξπζκίδνληαο ηελ θίλεζε, ηε θσλή 

θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο αλάινγα κε ηελ ππφινηπε νκάδα θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ (παξεκβάζεηο 2
ε
, 5

ε
, 6

ε
, 8

ε
 θαη 12

ε
), πξνζέρνληαο ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ (παξέκβαζε 

7
ε
), εμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο κέζα απφ θαλφλεο παηρληδηψλ αμηνιφγεζεο 

(παξέκβαζε 7
ε
 θαη 10

ε
). Αθφκα, ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(ζέκα Γ.4.), ήηαλ εληππσζηαθά, δεδνκέλνπ φηη ζε δέθα απφ ηηο δψδεθα παξεκβάζεηο 

ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα θάλνπλ εθηηκήζεηο θαη θαηαιήμνπλ ζε επηινγέο, ρσξίο λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο εληφο ηεο νκάδαο. Άιιεο θνξέο 

αμηνινγνχζαλ αλ νη λέεο γλψζεηο πνπ θαηέθηεζαλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθέο ή φρη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, άιιεο εμέηαδαλ αλ κηα 

ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά ήηαλ πεξηβαιινληηθά νξζή,άιιεο ζθέθηνληαλ θαη φξηδαλ ηα 

κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ελφο 

πξνβιήκαηνο, άιιεο πάιη θνξέο έπαηξλαλ ζηηγκηαίεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ κηα 
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νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θίλεζεο θαη ζπλελνρήο, άιινηε νη απνθάζεηο ηνπο 

αθνξνχζαλ ηελ αλαπαξάζηαζε είηε κηαο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο, είηε κηαο ηζηνξίαο 

άιινπ πξνζψπνπ ελψπηνλ ηεο ππφινηπεο ηάμεο, άιινηε νη απαληήζεηο ηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δξάζεο έπξεπε λα είλαη εηνηκφινγεο θαη ηαρχηαηεο, ελψ άιιεο ζηηγκέο 

έπξεπε λα δηαιέμνπλ κεηαμχ δχν επηινγψλ (παξεκβάζεηο 2
ε
, 5

ε
, 6

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 

12
ε
). ζν αθνξά ηελ απμαλόκελε αλεμαξηεζία (ζέκα Γ.5.), ζα ήηαλ παξάιεηςε λα 

κελ αλαθεξζεί ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ παηρληδηψλ ξφισλ ζηελ απηνβνπιία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηηο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα παξαγσγή ειεχζεξσλ απηνζρεδηαζκψλ. Μέζα απφ ηε ξνή ησλ παξεκβάζεσλ, 

δφζεθαλ επθαηξίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηψλ, νη 

νπνίνη μεπεξλψληαο ηα ζηεγαλά ησλ πξνπαξαζθεπαζκέλσλ ζελαξίσλ, εηζήρζεζαλ 

ζηε δξάζε αλαιακβάλνληαο ξφινπο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη εθζέηνληαο ηηο γλψζεηο 

ηνπο ελψπηνλ ηεο νκάδαο ζπλνκειίθσλ θαζψο θαη ηνπ δαζθάινπ (παξέκβαζε 3
ε
 θαη 

7
ε
), δίλνληαο δσή ζε εηθφλεο θαη γεινηνγξαθίεο (παξέκβαζε 5

ε
), εθθξάδνληαο 

ειεχζεξα ηηο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο ηνπο είηε βξίζθνληαη ζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε, 

είηε ζε δπαδηθή επηθνηλσλία κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή/ηξηα ηνπο (παξεκβάζεηο 6
ε
, 8

ε
 θαη 

10
ε
) θαη ιακβάλνληαο ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κπξνζηά ζηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ελψ δελ ήηαλ θάηη πνπ ζπλεζίδνπλ (παξεκβάζεηο 8
ε
 θαη 

12
ε
). Δμίζνπ ζεκαληηθή άλνδν εκθάληζε θαη ε ηθαλόηεηα θξηηηθήο θαη αιιαγήο 

πξνζσπηθώλ απόςεσλ (ζέκα Γ.6.), ε νπνία επλνήζεθε απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα επίθαηξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ ζίρηεθαλ κέζα απφ ηηο 

παξεκβάζεηο. Έηζη, ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θηλεηνπνηήζεθε κέζσ ζπδήηεζεο 

κε ηελ νκάδα θαη αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηα πεπξαγκέλα (παξεκβάζεηο 1
ε
, 4

ε
 θαη 

6
ε
), πεηξακάησλ (παξέκβαζε 8

ε
), παηρληδηψλ ξφισλ θαη απηνζρεδηαζκψλ 

(παξεκβάζεηο 2
ε
, 7

ε
 θαη 8

ε
). Χζηφζν, ην παηρλίδη πνπ επέθεξεηδηαίηεξα ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ήηαλ ε «γξακκή ησλ γελεψλ» ηεο 10
εο 

παξέκβαζεο, φπνπ νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε πφζεο 

κειινληηθέο γελεέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ κηα 

δεδνκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα πιήμεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ (βι. 

θαη ζέκα Α.1δ.), αιιά θαη ε κέηξεζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο επέδξαζε ζηελ 

αιιαγή πξνζσπηθψλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ, θαζψο κεξηθά δηαπίζησζαλ πσο: «Δκείο 

έρνπκε ηέζζεξα απηνθίλεηα θαη έλα κεραλάθη. Καη φιε ηελ ψξα παίξλνπκε η‘ ακάμη γηα 

λα πάκε παληνχ. Απηφ έβγαιε κεγάιν απνηχπσκα θαη δελ είλαη θαιφ γηα ην πεξηβάιινλ 

απηφ», «εγψ λφκηδα φηη επεηδή ηξψσ πνιιέο θνξέο απ‘ έμσ ζα έθαλα ην πην πνιχ θαθφ 
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ζηε θχζε. Όκσο βιέπσ φηη επεηδή αλάβσ ζπλέρεηα ην θιηκαηηζηηθφ ηεο θάλσ πην πνιχ 

θαθφ» (παξέκβαζε 12
ε
).  

Ζ ηέηαξηε παξάπιεπξε σθέιεηα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε, ε 

νπνία αθνξά ζηελ εθηίκεζε φηη νη άιινη έρνπλ παξφκνηνπο ηξφπνπο λα ελεξγνχλ κε 

ηνλ εαπηφ καο ζαλ δηαξθείο ραξαθηήξεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αηνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ε νπνία ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη άλζξσπνη ηνλ εαπηφ ηνπο 

αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο άιινπο (Παπαδφπνπινο, 2010). Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο (ζέκα Δ.1.), πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ εγγξάκκαηνπ πνιίηε, παξαηεξήζεθε πσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

παηρληδηψλ ξφισλ θαη παηρληδηψλιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θπξίσο, αξθεηνί καζεηέο 

αλέπηπμαλ κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο, φπσο είλαη ε αιιειεπίδξαζε, ε αθξφαζε, ε αληαπφθξηζε, ε ζχλζεζε απφςεσλ, 

ε έθθξαζε θαη ην κνίξαζκα ηδεψλ, ζθέςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ράξε ζηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, επεηεχρζε ζηαδηαθά ε αλάπηπμε ηνπ 

λνεηηθνχ ηνκέα ησλ παηδηψλ, ε αληαιιαγή ησλ ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ ηνπο θαη ε άξζε 

ηεο ζησπήο πνπ βίσλαλ αξθεηά απφ απηά πνπ αηζζάλνληαλ αλεπαξθή κέζα ζηελ ηάμε 

(παξεκβάζεηο 2
ε
, 4

ε
, 6

ε
, 7

ε
 θαη 9

ε
). Αληηιακβαλφκαζηε επίζεο, πσο ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ ηερληθή ηνπ ζεάηξνπ Playback, 

επεξέαζε ζεηηθά ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ιεηηνχξγεζε σο θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο (παξέκβαζε 8
ε
). Δπηπιένλ, 

κε παξεκβάζεηο ηνπ δαζθάινπ,νη ξφινη ζηηο νκάδεο ελαιιάζζνληαλ θη έηζη ηα παηδηά 

αθελφο ήξζαλ ζε επαθή κε άιινπο ζπκκαζεηέο, κε ηνπο νπνίνπο δελ είραλ πνιχ 

θαιέο ζρέζεηο θη αθεηέξνπ θαηαλφεζαλ ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκό (ζέκα Δ.2.) 

παξνπζηάζηεθε εμίζνπ κεγάιε πξφνδνο. Γη‘ αθφκε κηα θνξά ε θνηλσληθή δχλακε ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο επέδξαζε θαηαιπηηθά δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα ηα παηδηά, 

ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο σο πξνο ηηο βησκαηηθέο 

αζθήζεηο, ηνπο απηνζρεδηαζκνχο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (παξεκβάζεηο 2
ε
, 3

ε
, 

4
ε
, 5

ε
, 6

ε
, 7

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
). Καηά ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο σζηφζν, είρε 

δηαθαλεί κηα δπζθνιία ηεο νκάδαο λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ νινκέιεηα, θαζψο ηα παηδηά 

φηαλ δελ ηα νκαδνπνηνχζε ν ίδηνο ν δάζθαινο, έηεηλαλ λα δηαρσξίδνληαη ζε αγφξηα 

θαη θνξίηζηα, ελψ νξηζκέλνη καζεηέο ζηηο αζθήζεηο αλαζηνραζκνχ θαη απνθφξηηζεο 

ηεο νκάδαο δελ άθνπγαλ πξνζεθηηθά ηηο δειψζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Πξννδεπηηθά φκσο, εκθάληζαλ δηάζεζε αιιεινβνήζεηαο θη αιιεινζεβαζκνχ, 



 
  208 

ζηνηρεία πνπ κεηνπζηψζεθαλ ζε ζρέζε εκπηζηνζχλεο, ελψ εμέιεηπε ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ εμειίρζεθαλ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ άθξσο δεθηηθνί ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ππνζηεξηθηηθήο θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγηθή 

γξαθή θη έθθξαζε αιιά θαη ηε ζχλζεζε ηζηνξηψλ (παξεκβάζεηο 1
ε
, 6

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
). 

Μεηά ηνλ πξψην κήλα ησλ ζπλεδξηψλ, θαηαθηήζεθε ε ζπλνρή ηεο νκάδαο, κε ηα 

παηδηά λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε σο πξνο ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο 

θαη σο πξνο ην δάζθαιν θαη απμεκέλε δηάζεζε γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη 

πξνζπκία γηα κάζεζε. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελνρήο 

(παξεκβάζεηο 3
ε
, 6

ε
, 7

ε
, 8

ε
 θαη 9

ε
) ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα ζπλεξγάδνληαη φιν θαη 

θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο είηε ζε εηαηξηθφ είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν. ε ζρέζε κε ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο (ζέκα Δ.3.), παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, αζθνχληαλ ζε ζηάζεηο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηφζν 

ζηε θχζε φζν θαη ζηνπο αλζξψπνπο, πξνζθέξνληαο θαη δερφκελνη πνιιαπιέο 

εκπεηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο αλζξψπνπο, καζαίλνληαο λα αθνχλε ηνπο 

άιινπο, ηα βηψκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη πξνζπαζψληαο λα ηνπο 

θαηαιάβνπλ θαη λα ζπλππάξμνπλ καδί ηνπο (παξεκβάζεηο 1
ε
, 3

ε
, 8

ε
, 11

ε
 θαη 12

ε
). 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηε ζπκκεηνρή κέζα από νκάδεο ζπλνκειίθσλ θαη ηε δπλακηθή 

ηεο νκάδαο (ζέκα Δ.4.), ζα ιέγακε πσο δεδνκέλνπ ηνπ φηη φιν ην πξφγξακκα ήηαλ 

δνκεκέλν ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά είηε κε νκαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ραξαθηήξσλ, ζπιινγηθέο κηκεηηθέο αζθήζεηο, νκαδηθά δξψκελα κε ιφγν θαη θίλεζε, 

νκαδηθά γιππηά, παηρλίδηα ξφισλ, παηρλίδηα θσλήο, ρνξνχ, ζπληνληζκνχ, θίλεζεο, 

παξαηεξεηηθφηεηαο, ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζπλελνρήο θαη αμηνιφγεζεο, είηε κε 

νκαδηθή αθήγεζε, ζπδεηήζεηο, ζπγγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεηξάκαηα, 

επεμεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, νκαδηθέο θαηαζθεπέο θαη θνιάδ, απέθηεζαλ θαη 

αλέπηπμαλ ηελ ηθαλφηεηα ηξφπνπ ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο, κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο 

δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, δπλαηψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη επίηεπμεο ζηφρσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. 

Μφλν ζηα αξρηθά ζηάδηα παξαηεξήζεθε ππεξβνιηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ γηα ην ππφ 

δηεξεχλεζε πεξηβαιινληηθφ ζέκα, θάλεθε πσο θαηέιεγαλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

επεξεαδφκελα απφ απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Μηθξή 

δπζθνιία εκθάληδαλ θαη ζην λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο γηα ηηο νκαδηθέο αζθήζεηο 

ελεξγνπνίεζεο, αιιά πξννδεπηηθά απηφ βειηηψζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ηξηβήο ηνπο κε 
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ηηο ηερληθέο. πλνιηθά, φιεο νη νκάδεο ηεξνχζαλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο παξέκβαζε 

ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην ηεο νκάδαο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ πνπ ηέζεθαλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε επίπεδν δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ππήξμε 

αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ηα παηδηά ζε θάζε ζπλεδξία 

βειηίσλαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ ζε δεπγάξηα αιιά θαη ζε νκάδεο κε ραξά, πξνζπκία θαη ζεηηθή 

δηάζεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

3.2.2. Οκαδηθή ζπδήηεζε – Απνηειέζκαηα 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ην πψο επέδξαζε ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ 

πξφγξακκα ζηε δηακφξθσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 

πηπρέο ηεο λνεκνζχλεο θαη ηνπ δξακαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ καζεηψλ, 

αμηνπνηήζεθαλ πέξαλ ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εκεξνινγίνπ ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο 

ηνπ δαζθάινπ, θαη νη δειψζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο. ην παξφλ 

ππνθεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Να ζεκεησζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο δελ ρσξίζηεθαλ ζε 

επηκέξνπο ζπγθξνηήκαηα, αιιά απνηέιεζαλ κηα κεγάιε νκάδα εζηηαζκέλεο 

ζπδήηεζεο, ε νπνία ζπζηάζεθε λα ζθνπφ λα δηαιερζεί ππφ ηελ θαηεπζπληηθή κνξθή 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εξσηήζεσλ ηνπ δαζθάινπ, δχν θνξέο, κηα πξηλ ηελ έλαξμε (1
ε
 

ζπδήηεζε νκάδαο εζηίαζεο) θαη κηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (2
ε
 

ζπδήηεζε νκάδαο εζηίαζεο). Καηά ηελ αλάιπζε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πάιη νη 

πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ ηα ιεγφκελα ησλ 

καζεηψλ ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο εζηίαζεο απαληνχλ ζεηηθά 

ζε θάζε ζέκα θαη θαη‘ επέθηαζε εμηρληάδεηαη θαηά πφζνλ δηαςεχδνπλ ή 

επηβεβαηψλνπλ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. Δπίζεο, φπσο έγηλε θαη κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ εκεξνινγίνπ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα φζα απφ ηα επηκέξνπο ζέκαηα 

αλαδχζεθαλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο,ρσξίο λα απνηεινχλ, φπσο έρεη εηπσζεί, 

αληηθείκελν ησλ ππνζέζεψλ καο. Οη είθνζη δχν (22) καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην 
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πξφγξακκα, ζρεκάηηζαλ κηα θνηλφηεηα πινπξαιηζηηθή απφ άπνςε ηφζν 

πεξηβαιινληηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηδεψλ, φζν θαη δξακαηηθήο έθθξαζεο θαη ζεαηξηθήο 

δξάζεο, θη αξθεηά νκνηνγελή φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηελ πεηζαξρία.  

Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1α.), δηαθάλεθε φηη ηα παηδηά πνπ 

εκθάληδαλ πςειφηεξνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο εμαξρήο, αιιά θη εθείλα 

πνπ θαηαλφεζαλ κέζα ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βέιηηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο λέεο 

πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη ζέκαηα, ήηαλ εθείλα πνπ παξείραλ ηηο πην εχζηνρεο 

απαληήζεηο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο, πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 19
ε
 εξψηεζε ηεο δεχηεξεο ζπδήηεζεο, έλαο 

καζεηήο απάληεζε πσο «ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζηε γε δε θηάλεη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε 

δίςα ηνπο νη άλζξσπνη, γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο ζάιαζζεο θαη σθεαλνί πνπ ην λεξφ ηνπο 

είλαη αικπξφ θαη δελ πίλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν». Μεξηθνί καζεηέο πξφζζεζαλ φηη ην 

γιπθφ λεξφ είλαη πνιχ ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην αικπξφ θαη πηζαλφλ λα κελ 

επαξθεί ζε ιίγα ρξφληα ιφγσ ηεο κφιπλζεο, κε απνηέιεζκα λα εθιείςεη ην πφζηκν 

λεξφ θαη λα ην ζηεξεζνχλ νη άλζξσπνη αιιά θαη ηα δψα πνπ ην έρνπλ ηφζε αλάγθε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ αηηηώλ ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1β.), νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ ηηο παξεκβάζεηο, αμηνζεκείσηα 

παξαδείγκαηα επηβιαβψλ κεραληζκψλ ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη γεληθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δήισζε κηαο καζήηξηαο, γηα κηα απφ ηηο 

βηνκεραλίεο ηνπ Ννκνχ, πνπ γλσξίδεη φηη επηηείλεη ην πξφβιεκα ηεο εδαθηθήο 

ξχπαλζεο: «έρσ πεξάζεη πνιιέο θνξέο κε ηνπο γνλείο κνπ απφ έλα εξγνζηάζην ζηα 

Λεραηλά, πνπ απηφ πνπ θάλεη είλαη φηη παίξλεη ηα θξέαηα πνπ δελ πνπιήζεθαλ θαη ηα 

θάλεη δσνηξνθέο ζθχισλ. Απηφ ην εξγνζηάζην κπξίδεη απφ καθξηά πνιχ άζρεκα θαη 

βξσκίδεη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε θαη κνιχλεη θαη ην έδαθνο θαη ηε ζάιαζζα πνπ 

βξίζθεηαη δίπια ζηελ πεξηνρή απηή» (1
ε
 ζπδήηεζε νκάδαο εζηίαζεο, εξψηεζε 8). 

Αληρλεχνληαο ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ θηλδύλσλ ή ζπλεπεηώλ ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1γ.) πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, δηαπηζηψζακε πσο ηα παηδηά έδεημαλ λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ηφζν απφ ηελ ππξθαγηά (1
ε
 ζπδήηεζε, 

εξ. 7) θαη ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ.12), φζν θαη απφ ηνπο 

αλεμέιεγθηνπο ζθνππηδφηνπνπο (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 32) θαη απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 41). πγθεθξηκέλα, ζηελ 
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ηειεπηαία εξψηεζε, νη καζεηέο δήισζαλ φηη «άκα ην πεηξέιαην θάπνηα κέξα ηειεηψζεη 

θαη δελ ππάξρεη άιιν, νη άλζξσπνη ζε φιε ηε γε ζα μεκείλνπλ […] κεηά ζα έρνπλ 

πξφβιεκα θαη κε ην πψο ζα ζεξκαίλνληαη θαη ην πψο ζα κεηαθηλνχληαη […] ην 

πεηξέιαην είλαη θάηη πνπ δελ μαλαγίλεηαη».  

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλόεζεο θαη εκπέδσζεο ησλ ιόγσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.1δ.) απφ ηνπο καζεηέο, ιάβακε δεδνκέλα απφ εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ θαη πάιη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ.Οη καζεηέο ηεο νκάδαο εζηίαζεο ζηε δεχηεξε ζπδήηεζε, 

επηθεληξψζεθαλ ζηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηεο αλαθχθισζεο ζην πεξηβάιινλ, 

ηνλίδνληαο πσο: «φηαλ ηειεηψλεη έλα ηεηξάδην λα ην αλαθπθιψλνπκεγηαηί έηζη ζψδνπκε 

πνιιά δέληξα […] θαη ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα πνπ γίλνληαη απφ ην πεηξέιαην άκα 

αλαθπθιψλνπκε, ην ίδην, ζψδνπκε πεηξέιαην […] φηαλ ηα μαλαξίρλεηο ζηνλ κπιε θάδν 

ζεκαίλεη φηη δελ πάλε γηα ηε ρσκαηεξή αιιά γηα ηελ αλαθχθισζε» (εξ. 31). 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ησλ κεζόδσλ, 

πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη αληηκεηώπηζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ 

πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο (ζέκα Α.1ε.) πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, 

επηθεληξσζήθακε θπξίσο ζε φζα εμέθξαζε ε νκάδα εζηίαζεο ζηε δεχηεξε 

ζπλέληεπμή ηεο. Ζ νκάδα, φζν αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζπκήζεθε 

έλλνηεο φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε αλαλέσζε θαη ε αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, 

θαη ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκίαο ζηηο πξψηεο χιεο (εξ. 23, 24, 25, 26), ελψ φζν 

αθνξά ηελ ππξθαγηά, ε νκάδα έδσζε ιχζεηο εζηηάδνληαο ζηελ αλαγέλλεζε ησλ 

δαζψλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο αλαδάζσζεο πνπ δηδάρζεθε ζηελ 4
ε
 παξέκβαζε: «άκα έλα 

δάζνο έρεη θαεί, ηφηε λα θπηέςνπκε λέα δεληξάθηα […] αιιά κπνξεί θη απφ κφλν ηνπ λα 

ηα μαλαθάλεη απφ ηελ αξρή» (εξ. 8). 

ηελ νκάδα εζηίαζεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ απόιαπζε ηεο 

θύζεο θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο (ζέκα Α.2.). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε ησλ παξεκβάζεσλ, έδεημαλ πσο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία 

ηεο θχζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαη εθηηκνχλ ηα αγαζά πνπ απηή παξέρεη ζηνλ 

άλζξσπν. Υαξαθηεξηζηηθά λα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα απφ δχν καζεηέο πνπ 

αλέθεξαλ φηη: «εγψ βιέπσ θάζε δψν ζεκαληηθφ, γηαηί έρεη λα δψζεη θάηη ζε εκάο πνπ 

δελ κπνξεί θάπνην άιιν. Καη άκα ραζεί έλα δψν δελ ππάξρεη άιιν ίδην λα ην 

αληηθαηαζηήζεη» (εξ. 4), «ην πξνζέρσ ην λεξφ πνπ ραιάσ θάζε κέξα γηαηί είλαη 

ζεκαληηθφ […] ην πίλσ, πιέλσ ηα δφληηα κνπ, θάλσ κπάλην, πιέλνπκε ηα ξνχρα» (εξ. 

13).  
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Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή εππάζεηα θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ 

(ζέκα Α.3α.), ήηαλ φηη θαη ζηηο δχν ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο εζηίαζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δηέπνληαλ απφ έλα αίζζεκα πεξηβαιινληηθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαη πεξηζπιινγήο γηα ηε θχζε θαη ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ 

πνιιέο θνξέο γίλνληαη εηο βάξνο ηεο. Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζηα εξσηήκαηα 10 θαη 14 ηεο αξρηθήο ζπδήηεζεο, πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ, αιιά θαη απφ 

ηα ιεγφκελά ηνπο πάλσ ζηα εξσηήκαηα 3, 20, 33, 34 θαη 40 ηεο δεχηεξεο ζπδήηεζεο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εμαθάληζε θάπνηνπ δσηθνχ είδνπο, ηε 

κφιπλζε ησλ πδάησλ θαη ηε δηαηάξαμε ηεο ζαιάζζηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ηηο κε 

νξζνινγηθέο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ εμάληιεζε ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έλαο καζεηήο πνπ ππνζηήξημε φηη: «εγψ έρσ δεη 

νιφθιεξν δειθίλη ζηελ παξαιία πνπ είλαη ην ζπίηη καο. Απηφ είρε κείλεη εθεί κέξεο […] 

ζα ην ρηχπεζε θάπνην ζθάθνο ή ζα έθαγε θακία πιαζηηθή ζαθνχια πνπ πεηάμαλε ζηε 

ζάιαζζα» (εξ. 20) θαη κηα καζήηξηα πνπ αλέθεξε: «ε γε εγψ πηζηεχσ φηη γηα πνιιά 

ρξφληα αθφκα ζα καο δίλεη φηη έρνπκε αλάγθε, απιά θη εκείο πξέπεη λα ηεο θεξφκαζηε 

θαιά» (εξ. 40). 

ζν αθνξά ηελ αλεζπρία γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαηαξαρή (ζέκα Α.3β.), κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη 

ζηηο δχν ζπδεηήζεηο, δηαθάλεθε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο 

γηα πξνβιήκαηα ηεο θχζεο φπσο ε θαηαζηξνθή ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηηο 

ππξθαγηέο, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ν αληίθηππνο ησλ πδαηνθξαγκάησλ ζηελ 

επηβίσζε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ κηαο πεξηνρήο, ε κφιπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ απφ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε 9 ηεο ελαξθηήξηαο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο απέδσζαλ σο 

εμήο ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ησλ πφιεσλ: 

«εγψ θαλνληθά κέλσ ζηνλ Πχξγν, αιιά ηα αββαηνθχξηαθα θεχγνπκε θαη πάκε ζην 

ρσξηφ κνπ. Δθεί ν αέξαο είλαη πνιχ θαζαξφο θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηεο πφιεο», 

«ζα ήζεια λα έρνπκε ιίγν θαζαξφηεξν αέξα εδψ αιιά μέξσ φηη δελ γίλεηαη γηαηί ε πφιε 

δελ έρεη θαη πάξα πνιιά δέληξα», «θπθινθνξνχλ ηφζα πνιιά ακάμηα πνπ ν αέξαο ζα 

γίλεη θαη ρεηξφηεξνο φηαλ εκείο κεγαιψζνπκε ιίγν αθφκα».  
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Δμεηάδνληαο ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ αιινίσζε ηεο θύζεο από ηνλ άλζξσπν 

(ζέκα Α.4α.), εθηηκήζεθε πσο νη καζεηέο έθαλαλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ αιινηξησηηθή δξάζε ηνπ αλζξψπνπ 

ζηε θχζε ήδε πξηλ ην μεθίλεκα ησλ παξεκβάζεσλ (1
ε
 ζπδήηεζε, κεηαβαηηθή εξ. 2), 

ππνζηεξίδνληαο πσο: «ν άλζξσπνο βάδεη θσηηέο ζηα δάζε θαη ηα θαίεη […] ην 

θαινθαίξη γεκίδεη κε ζθνππίδηα ηηο παξαιίεο […] δελ αξέζεη ην πνδήιαην πνιχ ζηνπο 

κεγάινπο αλζξψπνπο θαη έηζη παίξλνπλ ζπλέρεηα ην ακάμη […] ε εμάηκηζε βγάδεη 

πνιινχο θαπλνχο ζηνλ αέξα […] κεξηθνί δελ πξνζέρνπλ πνχ ξίρλνπλ ηα ζθνππίδηα 

ηνπο». Αιιά θαη κεηά ην πξφγξακκα, ηνπνζεηήζεθαλ γηα ηα βηνκεραληθά απφβιεηα, 

ιέγνληαο: «αλ ην εξγνζηάζην είλαη πνιχ κεγάιν, βξσκίδεη φιε ηε γε γχξσ απφ απηφ 

[…] θαη δελ δεη θαλέλα θπηφ […] θαιχηεξα λα ην βάδαλε θάπνπ πην καθξηά» (εξ. 11).  

Κξίλνληαο ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θύζεο 

(ζέκα Α.4β.), ζα ιέγακε πσο νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηηο 

ζπλεδξίεο ζε κηθξφ βαζκφ αιιά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν σο πξνο ην δήηεκα απηφ θαη 

αλέθεξαλ πσο: «ε δσή καο κπνξεί λα γίλεηαη θαιχηεξε θάζε κέξα ρσξίο λα 

θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ», «αλ ζέιεηο λα θάλεηο θάηη πνπ ζα ραιάζεη ηε θχζε κελ ην 

θάλεηο», «ε θχζε έρεη πην πνιιή ζεκαζία […]ε θχζε δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηα πξάγκαηα 

πνπ ρξεηάδεηαη» (1
ε
 ζπδήηεζε, ζπκπεξαζκαηηθή εξ. 1), «(ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 

ζπλζεθψλ δσήο) αθνξά ηε δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ πηζηεχσ […] κπνξεί λα γίλεη 

θαιχηεξε (ε δσή ησλ αλζξψπσλ) άκα βάινπλ πεξηζζφηεξν πξάζηλν ζηα ζπίηηα ηνπο, 

αιιά θαη άκα θάλνπλ πνιιά πάξθα κε δέληξα ζηελ πφιε» (2
ε
 ζπδήηεζε, 

ζπκπεξαζκαηηθή εξ. 1). 

Δζηηάδνληαο ηηοπεπνηζήζεηο γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο θύζεο θαη γηα ηηο εζθαικέλεο ρξήζεηο ηεο από ηνλ αλζξώπηλν 

παξάγνληα κε ζθνπό ην θέξδνο (ζέκα Α.4γ.), ζα ζεκεηψλακε πσο φινη νη καζεηέο 

αληαπνθξίζεθαλ πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ ζηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

απφςεσλ θαη ηδεψλ γηα ην ηξέρνλ ζέκα, ηφζν ζηελ πξψηε ζπδήηεζε, φπνπ αλέθεξαλ 

γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πσο «φζν πεξλάλε ηα ρξφληα 

αιιάδεη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε· απηφ γίλεηαη γηαηί νη άλζξσπνη δελ πξφζεμαλ φζν έπξεπε 

ηε γε πνπ είλαη ζαλ ζπίηη ηνπο […] ηψξα απηή ππνθέξεη […] ραιάεη νθαηξφο θαη κπνξεί 

λα βξέρεη κεο ην θαινθαίξη ή λα ξίμεη θαη ρηφλη πνπ άιινηε δελ έξηρλε» (1
ε
 ζπδήηεζε, 

εξ. 10), φζν θαη ζηε δεχηεξε ζπδήηεζε, φπνπ ζίρηεθαλ δεηήκαηα θαηαζηξνθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε απηφ θαη παξάλνκεο ζήξαο. Οη 

καζεηέο παξαηήξεζαλ πσο: «νη άλζξσπνη πξνζέρνπλ ην πεξηβάιινλ κφλν φηαλ ηνπο 
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ελδηαθέξεη […] θάπνηεο θνξέο δελ ηνπο λνηάδεη π.ρ. φηαλ βξίζθνληαη ζε κηα παξαιία 

θαη θάλνπλ ζθνππίδηα […] αλ ζηελ παξαιία είραλ ην ζπίηη ηνπο ζα ηελ πξφζεραλ 

θαιχηεξα» (2
ε
 ζπδήηεζε, κεηαβαηηθή εξ. 2), «ε απαγνξεπκέλε πεξηνρή ζεκαίλεη πνηέ 

λα κελ θπλεγάηε εδψ θαη άξα ν θπλεγφο πξέπεη λα θχγεη είηε ην ζέιεη είηε φρη» (2
ε
 

ζπδήηεζε, εξ. 5), «άκα πνπλ φηη ζα θάλνπλ κηα βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ απηφ ζα είλαη 

γηα θαιφ ηνπ […] αιιά θάπνηεο θνξέο ε αιιαγή απηή κπνξεί λα είλαη θαη ςεχηηθε. 

Κάπνηνο λα ζέιεη λα ην θάλεη γηα λα ηνλ ζπκπαζνχλ νη άλζξσπνη θαη λα κελ αγαπά 

πξαγκαηηθά ηε θχζε […] κεηά απφ ιίγν θαηξφ ζα ην μεράζεη ζίγνπξα» (2
ε
 ζπδήηεζε, 

ζπκπεξαζκαηηθή εξ. 3).  

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία γηα ηελ 

επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ (ζέκα Α.5.), απφ ηηο ζπδεηήζεηο δελ 

πξνέθπςαλ αξθεηά ζηνηρεία, παξά κφλν κέζα απφ ηε δήισζε ελφο καζεηή γηα ηε 

κέξηκλα πνπ πηζαλφλ ζα παξέρεη ε κειινληηθή γεληά αλζξψπσλ ζην πεξηβάιινλ: «νη 

άλζξσπνη εθείλνη ζα είλαη θαιχηεξνη απφ εκάο. Καη πηζηεχσ ζα βνεζάλε ην πεξηβάιινλ 

πην πνιχ. Θα έρνπλ βξεη θαηλνχξγηα ακάμηα πνπ λα κελ κνιχλνπλ ηνλ αέξα θαη λα 

θηλνχληαη κφλν κε λεξφ θαη ειεθηξηζκφ» (2
ε
 ζπδήηεζε, κεηαβαηηθή εξ. 1). 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα εύξεζε ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζέκα Α.6α.), ππήξμαλ εμαηξεηηθά θαηαηνπηζηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο ήδε απφ ηελ 

αξρηθή ζπδήηεζε, φπνπ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα 

ηεο θνηλφηεηάο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζεκάδηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηελ 

θαθνπνίεζε ησλ δψσλ, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ θαη ηελ 

ππεξζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ ζηηο γεηηνληέο. ηελ κεηαγελέζηεξε ζπδήηεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ αθφκα πην δηαθσηηζηηθέο ηεο γλψζεο 

πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, φπνπ ελδεηθηηθά λα αλαθεξζνχλ νη 

πξνηάζεηο ηξηψλ καζεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο: «πξέπεη εκείο λα βάινπκε 

πξψηα απ‘ φια πην πνιινχο δαζνθχιαθεο γηα λα παξαθνινπζνχλ πνηνο πάεη λα βάιεη 

θσηηά. […] Μεηά, πξέπεη λα βγεη έλαο λφκνο πνπ λα ιέεη φηη φπνηνο μαλαβάιεη θσηηά 

ζην δάζνο ζα πξέπεη λα ην μαλαθηηάμεη απφ ηελ αξρή απηφο θαη ηα παηδηά θαη ηα 

εγγφληα ηνπ […] λα θξαηάκε θαζαξφ ην δάζνο, ρσξίο πνιιά μεξά γηα λα κελ αξπάδεη 

εχθνια» (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 9). Έπεηηα, λα αλαθέξνπκε κεξηθέο πξνηάζεηο ππέξ ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ πξψησλ πιψλ: «θαιχηεξα λα πάξεηο κηα ιηγφηεξν φκνξθε ζαθνχια 

αιιά πνπ λα μέξεηο φηη πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, παξά κηα σξαία πνπ λα κελ κπνξείο 
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λα ηελ αλαθπθιψζεηο […] εγψ δελ δίλσ ζεκαζία ζηε ζπζθεπαζία […] άκα έρεη ην 

πξάζηλν ζήκα πάεη λα πεη φηη είλαη θαιή γηα ην πεξηβάιινλ» (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 26).  

ε παξφκνην πιαίζην ζπδήηεζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.6β.), νη καζεηέο δήισζαλ αξρηθά πσο σο 

κέιε κηαο νηθνγέλεηαο πξνηίζεην λα αιιάμνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

φπσο ηελ απνθπγή ξίςεο απνξξηκκάησλ ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο, ηελ δελδξνθχηεπζε 

ζε πεξηνρέο πνπ ην έρνπλ αλάγθε, ηελ ηνπνζέηεζε ηατζηξψλ γηα αδέζπνηα δσάθηα ζε 

ζεκεία ηεο γεηηνληάο, ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ ζε πιαζηηθά, ράξηηλα, 

αινπκηλέληα θαη γπάιηλα, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη θιείλνληαο ηα θψηα 

πνπ δελ ηα ρξεηάδνληαη ή ζπζθεπέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

λεξνχ πξνζέρνληαο ηελ άζθνπε ζπαηάιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, φζν αθνξά ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δήισζαλ πσο πξνηίζεην λα πιεξψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ ζέβνληαη ην 

πεξηβάιινλ, ελψ απάληεζαλ επθάληαζηα ζην ηη κπνξεί λα θάλεη ν άλζξσπνο ψζηε ε 

δσή ηνπ λα βειηησζεί αιιά ην πεξηβάιινλ λα κελ θαηαζηξαθεί: «λα κελ μαλαθηηάμεη 

ξνχρα θαη παπνχηζηα απφ δψα […] λα αιιάμνπκε ηνπο ζεξκνζίθσλεο ζε ειηαθνχο […] 

λα γίλνπλ θαη ηα ιεσθνξεία ειηαθά θαη φια ηα απηνθίλεηα […] λα γίλεη έλα εξγνζηάζην 

πνπ ζα βάδνπλ εθεί φινη ηα ζθνππίδηα ηνπο θαη απηφ ζα ηα κεηαηξέπεη ζε ρξήζηκα 

πξάγκαηα γηα ηνλ άλζξσπν» (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 42).  

Δλ ζπλερεία, ε νκάδα εζηίαζεο επεθηάζεθε ζηελ ηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο κεξηκλώληαο γηα ην κέιινλ ηνπ (ζέκα Α.7α.), φπνπ νη απαληήζεηο 

ηνπο θάλεθε λα έρνπλ κηα θνηλή δπλακηθή σο πξνο ηηο δξάζεηο πνπ εθηεινχλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν νη ζπκκεηέρνληεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. Έηζη, κεξηθά παηδηά ζεκείσζαλ πσο ζε πεξίπησζε πνπ γεκίζεη ην 

θάδνο ηεο γεηηνληάο παίξλνπλ ηα ζθνππίδηα θαη ηα πάλε «ζηνλ πην πέξα θάδν» θαη 

απνθεχγνπλ λα ηα πεηάμνπλ έμσ απφ ηνλ γεκάην θάδν (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 16), άιια 

ηφληζαλ πσο «έρνπκε κηα ζαθνχια γηα ηα θαλνληθά ζθνππίδηα θαη κηα γηα ηα πιαζηηθά, 

ραξηηά, θαη αινπκίληα. Σελ κηα ηελ πεηάκε ζηα απιά ζθνππίδηα θαη ηελ άιιε ζηνλ κπιε 

θάδν»(1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 17), ελψ άιια ζπκπιήξσζαλ πσο «ηα ζθνππίδηα ηα βγάδνπκε 

έμσ θάζε πξσί πξηλ πάκε ζρνιείν […] ή κπνξεί θαη θάζε δεχηεξε κέξα άκα δελ είλαη 

πνιιά» (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 18).  

Αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηξόπσλ εμνηθνλόκεζεο θπζηθώλ πόξσλ 

θαη δεθηηθόηεηα ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο (ζέκα Α.7β.) δελ 
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ππήξμαλ πνιιέο, θαζφηη ιίγεο θαη νη ζπλαθείο εξσηήζεηο, σζηφζν δηαθάλεθε ε 

δεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη κεηαπνίεζε πιηθψλ 

θαη αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο απφ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηερφλησλ. Αθνχζηεθαλ 

παξαδείγκαηα φπσο: «έρσ θηηάμεη κηα λέα θνχθια απφ πεηζεηάθηα πνπ δελ ήζειε ε 

κακά […] κε ηα παιηά πεξηνδηθά θάλακε θνιάδ κε ηελ αδεξθή κνπ θαη ην έρνπκε ζην 

δσκάηηφ καο […]ζην ζπίηη καο έρνπκε αληί γηα πεηξέιαην έλα κεράλεκα πνπ θαίεη πειεη 

[…] εγψ ζέισ λα έρσ φηαλ κεγαιψζσ έλα ζπίηη φπσο ν αδεξθφο κνπ πνπ ζπνπδάδεη 

ζηελ Αγγιία· κνπ ιέεη φηη φιν ην ζπίηη ηνπ δεζηαίλεηαη κε θπζηθφ αέξην, αιιά φρη κφλν 

απηφ αιιά θαη φηη άιιν έρεη κέζα ην ζπίηη φπσο ε θνπδίλα πνπ καγεηξεχεη θαίεη ην ίδην 

αέξην θαη είλαη θαη πνιχ θζελφ» (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 20).  

Καηαγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο, ηέινο, ηελ εθαξκνγή/ηήξεζε θαζεκεξηλώλ 

ζπκπεξηθνξώλ εμνηθνλόκεζεο θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο θαη ζπκπεξηθνξώλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (ζέκα Α.7γ.), δηαπηζηψλνπκε πσο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απάληεζαλ άθξσο ζεηηθά σο πξνο ηελ ηήξεζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν. εκεηψζεθαλ απαληήζεηο ηεο 

πξψηεο ζπδήηεζεο φπσο: «λαη, πξνζπαζψ λα έρσ ην θαιάζη ζην δσκάηηφ κνπ φρη πνιχ 

γεκάην […] φηαλ θάλσ ζθνππίδηα ζην ζρνιείν ηα ξίρλσ πάληα ζηνλ θάδν δελ ηα πεηάσ 

φπνπ βξσ […] ε ζπζθεπαζία κνπ αξέζεη φηαλ έρεη ζρέδηα θαη άκα έρεη ραξηί ζα ηελ 

αλαθπθιψζσ, άκα έρεη πιαζηηθφ πάιη ζα ηελ αλαθπθιψζσ […] εγψ μέξσ φηη έρνπκε 

δηπιά ηδάκηα επεηδή θαίλνληαη πην ρνληξά αλ ηα θνηηάμεηο θαη γηαηί ε δέζηε δελ βγαίλεη 

εχθνια απφ ην δσκάηην […] ην ακάμη ζρεδφλ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα παληνχ, αιιά ην 

θαιφ είλαη λα ην έρεηο κφλν γηα καθξηά θαη φρη γηα λα παο θαη θάπνπ πνπ κπνξείο λα 

παο θαη κε ηα πφδηα» (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 19, 21, 23, 25). Αληιήζεθαλ πνιιά αθφκα 

ζηνηρεία θαη απφ ηηο απαληήζεηο θαηά ηελ δεχηεξε ζπδήηεζε, φπνπ καζεηέο κε 

εηιηθξίλεηα ζεκείσζαλ: «δελ απνθεχγσ ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, αιιά έρσ ζην λνπ 

κνπ λα ηηο θάλσ αλαθχθισζε κεηά [...] έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη πιαζηηθά πηαηάθηα θαη 

πνηεξάθηα, αιιά δελ ην θάλνπκε απηφ θάζε κέξα, κφλν ζηα πάξηη […] ζην πιπληήξην 

ξίρλνπκε ηα ξνχρα φηαλ είλαη βξψκηθα θαη κφιηο δνχκε θαη γεκίζεη ηφηε ην βάδνπκε λα 

πιχλεη […] δελ έρσ κεηξήζεη ηνπο βαζκνχο ζην ζπίηη αιιά λνκίδσ φηη πάληα έρνπκε 

κέηξηα δέζηε θαη κέηξην θξχν […] φηαλ θάλσ ην κπάλην κνπ δελ γεκίδσ πνηέ ηελ 

κπαληέξα· έηζη φπσο ην θάλσ δελ θξαηάεη πνιχ γηαηί δελ βάδσ πνιχ ζακπνπάλ θαη 

θεχγεη πνιχ γξήγνξα» (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 29, 36, 38, 39). 
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Αλαδεηψληαο ζηνηρεία ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ππνδειψλνπλ 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ειεύζεξεο έθθξαζήο ηνπο (ζέκα 

Β.2β.), βξίζθνπκε ειάρηζηα, φπσο επί παξαδείγκαηη ηα ιεγφκελα ησλ καζεηψλ ζηελ 

εξψηεζε 11 ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο: «εγψ ηελ έρσ θαληαζηεί πψο ζα κνηάδεη αλ ήκνπλ 

ςειά θαη ηελ έβιεπα απφ εθεί πάλσ. Θα έκνηαδε (ε γε) κε ην θεγγάξη, απιά ζα ήηαλ πην 

φκνξθε γηαηί ζα είρε θαη άιια ρξψκαηα […] έρεη έλα θσηεηλφ γαιάδην θχθιν γχξσ ηεο 

[…] ιάκπεη απφ καθξηά γηαηί ηε θσηίδνπλ ηα αζηέξηα θαη ν ήιηνο». 

Δμεηάδνληαο ην θαηά πφζνλ επεηεχρζε ε κεγαιύηεξε δηαηήξεζε ηεο γλώζεο 

(ζέκα Γ.3.) ησλ καζεηψλ, αξθεί λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο δεχηεξεο ζπδήηεζεο, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ 

ελεξγά θαη κέζα απφ ηηο νπνίεο εμέθξαζαλ κε δηθφ ηνπο ηξφπν ηα φζα έκαζαλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά ζπκήζεθαλ θαη 

αλαθάιεζαλ ζσζηά πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο έλλνηεο ηεο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, ησλ ζπνλδπισηψλ θαη αζπφλδπισλ δψσλ, ησλ θηλδπλεπφλησλ θαη ηξσηψλ 

δψσλ, ησλ ζπφξσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ηεο αλαδάζσζεο θαη 

ηεο εξεκνπνίεζεο, ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ θαπζαεξίσλ, ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, 

ηνπ γιπθνχ θαη αικπξνχ λεξνχ, ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

απνξξηκκάησλ, ησλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 

32, 33).  

Γηεξεπλψληαο ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (ζέκα Γ.1.) ησλ παηδηψλ, κπνξεί 

λα δηαθξηζεί εχθνια κέζα απφ ηελ εξψηεζε έλαξμεο ηεο δεχηεξεο ζπδήηεζεο ηεο 

νκάδαο εζηίαζεο. Σα παηδηά αθνχ έιαβαλ ζέζεηο αλάινγα κε ηελ ιέμε πνπ επέιεμαλ, 

ζρνιίαζαλ ηε ιέμε ηνπο εθθξάδνληαο ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε καζήηξηα πνπ αλέθεξε: «έρσ ηε ιέμε ―ηζφηεηα‖. Μνπ άξεζε θαη θάζηζα 

εδψ γηαηί ζθέθηνκαη πσο φια ηα παηδηά είκαζηε ίδηα», θαζψο θαη ν καζεηήο κε ηε ιέμε 

«ειεπζεξία» πνπ ηεθκεξίσζε ηε επηινγή ηνπ ιέγνληαο: «ε ειεπζεξία είλαη ζεκαληηθή 

ιέμε. Αλ δελ είζαη ειεχζεξνο, δελ κπνξείο λα θάλεηο απηφ πνπ ζεο» (2
ε
 ζπδήηεζε, εξ. 

έλαξμεο 1).  

Έπεηηα, ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο (ζέκα Δ.1.), 

θαίλεηαη πσο ηα παηδηά ζρεηίζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη βξήθαλ θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο αθφκα θαη κε ηα ιηγφηεξν θνηλσληθά παηδηά, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

απνθξππηνγξαθήζνπλ ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. έλαξμεο 2). 
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Σειεηψλνληαο, ε αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο (ζέκα Δ.3.), ππήξμε ηδηαηηέξσο επηηπρεκέλε θαη ζηηο δχν 

ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο εζηίαζεο, θαζφηη νη καζεηέο αξρηθά αζρνιήζεθαλ κε 

ζπκκαζεηέο κε ηνπο νπνίνπο δελ θάλνπλ πνιιή παξέα, ζπζηήλνληάο ηνπο ζηνπο 

ππφινηπνπο, ελψ ζηελ χζηεξε ζπδήηεζε αζρνιήζεθαλ κε ηα άηνκα ηεο ππν-νκάδαο 

ηνπο θαη εληφπηζαλ ηα δηαθνξεηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζπκπεξηθνξέο. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ ελαξθηήξησλ 

αζθήζεσλ ήηαλ ην εμήο: «απηφο είλαη ν Αλαζηάζεο θαη είλαη πνιχ θαιφο ζην ηέξκα», 

«κνπ αξέζεη λα θάζνκαη ηέξκα, αιιά θαη θάηη άιιν πνπ θάλσ είλαη λα θηηάρλσ παιηά 

πνδήιαηα κε ηνλ αδεξθφ κνπ» (1
ε
 ζπδήηεζε, εξ. έλαξμεο 1), «ε Μαξία έρεη πξάζηλα 

κάηηα ελψ εγψ έρσ θαθέ. Δπίζεο ληχλεηαη πνιχ σξαία», «ε δηαθνξά κνπ κε ηελ 

Υξηζηίλα είλαη ην δηάβαζκα, γηαηί απηή δηαβάδεη θαιχηεξα απφ εκέλα» (2
ε
 ζπδήηεζε, 

εξ. έλαξμεο 2). 

 

 

 

3.2.3. Δξκελεία απνηειεζκάησλ πνηνηηθήο αλάιπζεο 

 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ησλ 

ζπδεηήζεσλ κε ηελ νκάδα εζηίαζεο, απνηέιεζαλ πεγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηε θαηαγξαθή ησλ νθειψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην 

πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα δξακαηηθήο ηέρλεο. Έηζη, κέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο, παξαηεξήζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ νη πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο, ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ε 

ηθαλφηεηα πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ιίγν πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, 

θαη ακέζσο κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία, ζχλζεζε θαη εξκελεία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

δεκηνχξγεζαλ γφληκεο αιιεινζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζεκάησλ θαη αλέδεημαλ 

ηεξαξρηθέο δνκέο κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ νδήγεζαλ ζηελ απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε 

ηεο εμέιημεο ησλ παηδηψλ ζηνλ γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα κέζα 

απφ θξαζηηθέο δειψζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ηνπο. 
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Χο γεληθφηεξε δηαπίζησζε κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

παξνπζίαζαλ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ, 

ήηαλ εθείλνη πνπ εκθάληζαλ εμαξρήο κηα ηδηαίηεξα ηαρεία πξνζαξκνγή ζηνπο θψδηθεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαπηζηψζεθε αθφκα, πσο θαη ε δφκεζε θαη δηακφξθσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, αθνινχζεζαλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ εξγαζηεξίσλ, θάηη 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάζθεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ λνξκψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε εξγαιείν ηε δξακαηηθή ηέρλε. 

πλεπψο, ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, 

επέθεξε ηελ εζσηεξηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, ηνλ απηνέιεγρν, ηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη ηελ απηφλνκε θη ειεχζεξε δξάζε ησλ παηδηψλ, αιιά 

δεκηνχξγεζε θαη δηφδνπο γηα εδξαίσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, ησλ ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, 

ηεο ακηγνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο 

θαη ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνέθππηαλ ζε θάζε ζπλεδξία. Σα ιεγφκελα θαη νη 

δειψζεηο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε εκςπρσηηθά γηα ηα ίδηα, ηνπο θάλεθε ειθπζηηθφ, ρξήζηκν 

θαη ελδηαθέξνλ, ηα επαηζζεηνπνίεζε θαη ηα επαγξχπλεζε πάλσ ζε κείδνλα θαη 

επίθαηξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, αιιά θαη ηα βνήζεζε λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη λα ηηο κεηνπζηψζνπλ ζε ζηάζεηο θαη ελδερνκέλσο ζε 

πξφηππα θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κε άθξσο λεσηεξηζηηθφ ηξφπν. Σέινο, 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο ελδπλάκσζαλ ηνλ θηινπεξηβαιινληηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα, εκβαζχλνληαο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε, ηνπο βηνηηθνχο θαη 

ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο πνπ ην απαξηίδνπλ, ελεξγνπνηψληαο ηελ απηεπίγλσζή 

ηνπο θαη αληηιακβαλφκελνη ηνλ ξφιν ηνπο κέζα ζηε αεηθφξν θνηλσλία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

4.1. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα – πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

 

Οξηζκέλεο ειιείςεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηζρχνληνο ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ 

παξαδνζηαθά καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, δίλνπλ ην έλαπζκα θαη 

παξέρνπλ ην πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ έξεπλα-δξάζεο ζε παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε θχζε θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε πεξηβάιινληηθά ζέκαηα θαη ε επίδξαζε ηνπ παηδαγσγηθνχ-

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ησλ 

παηδηψλ ζηελ ηέηαξηε (Γ΄) ηάμε, φηαλ δηδάζθνληαη γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε 

αληηζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, δειαδή δηα κέζνπ 

ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

ηελ έξεπλά καο έιαβαλ ζπλνιηθά κέξνο 44 ζπκκεηέρνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

22 απνηεινχζαλ ηελ πξψηε νκάδα ηεο ηεηάξηεο ηάμεο (πεηξακαηηθή νκάδα) θαη νη 

ππφινηπνη 22 ηε δεχηεξε νκάδα ηεο ίδηαο ηάμεο (νκάδα ειέγρνπ). Σα θνξίηζηα 

θαηαιάκβαλαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (25), ελψ ηα αγφξηα ήηαλ 

αξηζκεηηθά ιηγφηεξα (19).  

Με απηή ηε κειέηε επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί εάλ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα 

έρεη κεηακνξθσηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα: «Πξνθχπηεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ καζεηψλ Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαηφπηλ έθζεζήο 

ηνπο -θαηά ηεο δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο «Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο»- ζε κνξθέο 

δηδαζθαιίαο (ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο), κε θεληξηθφ ππξήλα ηελ ΓηΔ;».Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζην πξφγξακκα, δηεπθφιπλε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αθξίβεηα. Γελ πξνηείλεηαη 

ζπλεπψο φηη ηα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε 

απνδεηθλχνπλ ζαθείο αηηηψδεηο δεζκνχο κεηαμχ ηεο παηδαγσγηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ ζρέδην δξάζεο θαη ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηνλ ηξφπν 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Παξ 'φια απηά, είλαη 

δπλαηφ λα παξαρζνχλ ηεθκεξησκέλα θαη εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε απηέο 

ηηο ζρέζεηο θαη ζε απηή ηελ έξεπλα παξάγνληαη ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα. 

Πην αλαιπηηθά, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλάο καο είρακε ζέζεη 

θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζηεξίδνληαλ πάλσ ζηηο νθηψ (8) ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ είρακε δεκηνπξγήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ -απφ ηηο νπνίεο θαη εμήρζεζαλ νη 

12 παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο- θαη αθνξνχζαλ πνηθίια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

πγθεθξηκέλα, φζν αθνξά ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηαηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνζνηηθήο αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε πσο απνηέιεζε ηε κηα απφ ηηο δχν 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εκθάληζαλ ηελ κεγαιχηεξε άλνδν. Έηζη, γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δηκεξνχο εξσηεκαηνινγίνπ, ζηα post-test 

ζεκεηψζεθαλ πςειφηεξνη κέζνη φξνη θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ θαη 

εμεηάδνληαο φζεο πξνηάζεηο (θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αθνξνχζαλ πηπρέο ηεο δεδνκέλεο ζεκαηηθήο, θάλεθε πσο 2/2 εξσηήζεηο εκθάληζαλ 

απμεκέλν ζθνξ πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ ίδηα 

ζεκαηηθή ζηελ νκάδα ειέγρνπ, δελ απέθιηλαλ θαηά πνιχ απφ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, κηαο θαη εκθαλίζηεθαλ εμίζνπ αλνδηθά ζθνξ ζηα post-test, ηα νπνία 

αθνξνχζαλ φκσο κφλν ζε κηα πξφηαζε ηνπ Β΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ 

ζηελ άιιε πξφηαζε ηνπ Α΄ κέξνπο, δφζεθαλ ίδηεο απαληήζεηο απφ ηνλ ίδην κέζν φξν 

καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Να ζεκεησζεί επίζεο, πσο ε 

ζεκαηηθή απηή, είλαη ε κνλαδηθή πνπ εκθάληζε ηαπηφρξνλε αχμεζε ζηα ζθνξ ησλ 

post-test, ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Σα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε πνηνηηθψο -νη θαηαγξαθέο απφ ην 

εκεξνιφγην ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη νη ζεκεηψζεηο απφ ηηο δχν ζπλαληήζεηο 

ηεο νκάδαο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο- αλαιχζεθαλ επίζεο εθηεηακέλσο θαη 

απνθάιπςαλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Παξελζεηηθά λα 

αλαθεξζεί πσο έλα ζχλνιν δεθαεπηά ζεκάησλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ, 

αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ σο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο/δηαζηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζηάζεσλ. Απηέο νη δεθαεπηά φςεηο απνηέιεζαλ ηελ δνκή ηεο έλλνηαο 

«πεξηβαιινληηθή ζηάζε» θαη ιεηηνχξγεζαλ σο θιίκαθεο γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

ζηάζεσλ (αιιά θαη γλψζεσλ) πνπ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ην πξφγξακκα. Βάζεη ησλ 
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παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε πεξηβαιινληηθή ζηάζε είλαη έλα 

πνιπδηάζηαην θαηαζθεχαζκα κε ηνπιάρηζηνλ δεθαεπηάππξήλεο πνπ νη δηαζηάζεηο 

ηεο αθνξνχλ δχν αιιεινζρεηηδφκελα πεδία ηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαιχνληαο, ινηπφλ, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ιήθζεθαλ 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο, εμήρζεζαλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο έξεπλαο. Άθξσο ζεηηθφ 

ζηνηρείν απφ ηελ παξέκβαζε απηή, απνηέιεζε ε απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζπλδπαζηηθά θαη γηα ην επφκελε ζπλεδξία 

(7
ε
 παξέκβαζε) ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο, ζηε ζχλδεζε ηεο φμηλεο 

βξνρήο κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ απφθηεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ηξχπα ηνπ φδνληνο θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπηπξνζζέησο, νη καζεηέο, 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο θχζεο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

επηδηνξζσηηθήο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Δμέθξαζαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ απφ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά θαη ηελ πξφζεζε βειηίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο πξνο φθεινο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Έθαλαλ θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο απνθπγήο ηεο ρξήζεο πξντφλησλ πνπ βιάπηνπλ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα 

θαη θαηαλφεζαλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζαιάζζησλ 

πεξηνρψλ. Καηέιεμαλ ζε κία πεξηζπιινγή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο γηα ηνλ άλζξσπν, εμέζεζαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ θαθή πνηφηεηα 

ηνπ αέξα ησλ πφιεσλ, έθαλαλ εχζηνρεο αλαθνξέο ζε ζεκάδηα αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο πνπ εληνπίδνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη νη 

άλζξσπνη γηα ράξε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ ζην κέιινλ έλαλ πην ζπληεξεηηθφ ηξφπν δσήο. Χο αξλεηηθφ ζηνηρείν λα 

αλαθεξζεί φηη δηαπηζηψζεθε κία βξαδχηεηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

ηξχπαο ηνπ φδνληνο, ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο φμηλεο βξνρήο, θαζψο 

επίζεο θαη κία ρακειή αληαπφθξηζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη κία ζχγρπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. θαηξηθά 

σζηφζν, θαηαδείρηεθε ην πξνβάδηζκα ηεο εξεπλεηηθήο απηήο ζεκαηηθήο, αθνχ νη 

καζεηέο νινθιεξψλνληαο ηε ζπλεδξία πέηπραλ ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα. Μηα 

ζεαηξνπαηδαγσγηθή ζπλεδξία θάλεθε πσο ήηαλ επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ζεκαηηθήο απηήο θαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην παηρλίδη ξφισλ, ην παηρλίδη 

ζσζηνχ-ιάζνπο θαη ινηπέο θαληαζηαθέο αζθήζεηο ζπλεηζέθεξε ζηελ απειεπζέξσζε 
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ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο θαληαζίαο 

θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο. 

Βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ηα 

ζπγθεξάζνπκε κε άιιεο έξεπλαο θαη λα δηεμάγνπκε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε θάζε 

ζεκαηηθή πνπ παξαηίζεηαη ζηε κειέηε καο, εμάγνληαο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

έθαζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. ρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο πνπ κειεηήζακε, πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία –ηα 

πεξηζζφηεξα ζπγγελή κε ηα αληίζηνηρα δηθά καο- αξρηθά απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

ηεοRyan πνπ έιαβε ρψξαto 2002 ζηνλ Καλαδά ζε καζεηέο έθηεο ηάμεο θαη έδεημε 

άλνδν ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, κεηά ηελ επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Curtis et al., 2014). πλαθή 

ζηνηρεία πξνέθπςαλ θαη απφ ηε κειέηε ηνπBlomfieldto 2003 ζε 13 ζρνιεία ηεο 

Απζηξαιίαο, πνπ έδεημε πσο ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ (καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο) 

εκπλεχζηεθαλ θαη βξήθαλ ιχζεηο φζν αθνξά ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζα απφ ηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα πνπ πξνζθέξνληαλ 

ζηελ εηαηξία ηνπ ―Leapfish‖ (Curtis et al., 2014). Οη κειέηεο ησλ Curtisal., (2014) θαη 

Everett (2015), πνπ εμέηαδαλ θπξίσο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

πεξηνρέο ηεο Απζηξαιίαο (νη δχν πξψηεο) θαη ηνπ Καλαδά (ε ηειεπηαία), ζε ζρνιηθφ 

θνηλφ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη θαλέξσζαλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα φζν αθνξά ηε κάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζηήκε ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ κέζα απφ ηε ΓηΔ, αιιά θαη πηνζέηεζε θηινπεξηβαιινληηθνχ ηξφπνπ δσήο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Curtis et al., 2014). Μηα αθφκε 

έξεπλα, ηνπ Dalby ην 2000, αζρνιήζεθε κε καζεηέο παξφκνηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο 

κε απηφ ηεο έξεπλάο καο, ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αγγιίαο, θαη θαλέξσζε πσο ηα 

παηδηά επαηζζεηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη παξαθηλήζεθαλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο (Dalby, 2010). Οη Alexandar θαη 

Poyyamoli (2014), κε ηε ζεηξά ηνπο εμέηαζαλ κεγάιν εχξνο καζεηψλ απφ Γπκλάζηα 

ηεο Νφηηαο Ηλδίαο, θαη θαηάθεξαλ λα απνδείμνπλ ζηαηηζηηθά πςειέο δηαθνξέο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο γλψζεο θαη ζηάζεο ζρεηηθά κε ηελ αηκφζθαηξα, κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

Δλ ζπλερεία, φζν αθνξά ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Α΄ θαη Β΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηψζεθε πσο 

απνηέιεζε κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο πνπ εκθάληζαλ ηελ κεγαιχηεξε θάζνδν ζηα 
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πνζνηηθά ηνπιάρηζηνλ απνηειέζκαηα. Ζ πεηξακαηηθή, ινηπφλ, νκάδα, εκθάληζε ζηα 

pre-test ηα κεγαιχηεξα ζθνξ θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ απνθιεηζηηθά ζην Β΄ 

κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, (θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζην Α΄ κέξνο ζεκείσζαλ ίζν 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην pre-test θαη post-test αληίζηνηρα). Έηζη 

εμεηάδνληαο ηηο πξνηάζεηο-κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζαλ πηπρέο 

ηεο δεδνκέλεο ζεκαηηθήο, θάλεθε πσο 1/2 εξσηήζεηο εκθάληζαλ κεησκέλν ζθνξ 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αληηζέησο, ε νκάδα ειέγρνπ, ζε απηή ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα, θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ζηα post-test ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ, κε ην 2/2 ησλ πξνηάζεσλ λα απνζπνχλ ζεηηθά 

ζθνξ. 

Κη εδψ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο έξρνληαη 

ζε ζπκθσλία κε ηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, αλαηξέμακε ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο 

λεξνχ. Αλαθαιχςακε παξφκνηα απνηειέζκαηα, ζηξεθφκελνη ζηελ έξεπλα ηεο 

Πεξδηθάξε (2007) πνπ επηθεληξψζεθε ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν, ηηο σθέιεηεο, ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ, θαλεξψλνληαο σο θχξην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ηελ 

αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ νηθνινγηθψλ γλψζεσλ, ηελ θαιιηέξγεηα θηινπεξηβαιινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε πεξηβαιινληηθέο  δξάζεηο. ε 

πξφγξακκα άιινπ εξεπλεηή (Υξπζαθίδεο, 2000) γηα ην Νεπηαγσγείν, πνπ αληινχκε 

απφ ηελ ίδηα έξεπλα, κε ζέκα «Σν Νεξφ», παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ 

ζεηηθά ηε ζεαηξηθή παηδεία θαη ηα δξψκελα κε βάζε ην λεξφ, κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηάο ηνπ γηα ηνλ πιαλήηε θαη ηε δσή. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο ησλ Blomfield 

(ην έηνο 2003), ησλ Scrine θαη McColm θαη ησλ Κνληνγηάλλε, Πεξδηθάξε θαη 

θαλαβή (ην έηνο 2006), ππνγξάκκηζαλ ηνλ θαλεξφ ζπζρεηηζκφ ηεο αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κε ηε ΓηΔ (Curtis et al., 2014· 

Πεξδηθάξε θ.ά., 2005). Σξείο άιινη εξεπλεηέο, ε Ryan (ην έηνο 2002) θαη νη 

Alexandar θαη Poyyamoli (2014), εμέηαζαλ ηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο, ζηάζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

αληίζηνηρα, ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ θαη ηηο κεζφδνπο εμνηθνλφκεζήο ηνπ, θαη θαηέιεμαλ ζε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

(Curtis et al., 2014). Θεηηθά απνηειέζκαηα εκθάληζε θαη ε έξεπλα ηνπ Everett (2015), 

ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζηελ εηαηξία ηνπ «Evergreen Theatre» ζηνλ Καλαδά, πνπ 
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κεηαμχ άιισλ πέηπρε άλνδν ζηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ φζν αθνξά ηελ επαγξχπλεζε 

θαη ελζπλαίζζεζή ηνπο, γχξσ απφ απεηιέο ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

επίθεληξν έρνπλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Σέινο, ε Armstrong (2005), πνπ 

εθπφλεζε έλα βησκαηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά δεκνηηθνχ ζε θνξαιιηνγελείο 

πθάινπο ηεο λφηηαο Καξατβηθήο Θάιαζζαο, απέδεημε πσο ην πξφγξακκα ζηέθζεθε κε 

επηηπρία, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο αληέδξαζαλ ζεηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο κε ηελ έμνδν ζηελ παξαιία θαη δείρλνληαο 

ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία λα κνηξαζηνχλ απηά πνπ δηδάρηεθαλ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο θίινπο ηνπο θαη ελίζρπζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Έπεηηα, φζν αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο, ηεο γεσπνηθηιφηεηαο, ηεο δηάβξσζεο θαη 

εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

δηαθάλεθε πσο απνηέιεζε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ παξνπζίαζε ηελ κεγαιχηεξε 

θακπή θαη γηα ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ. Έηζη, ζπλνιηθά ηφζν γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηα post-test ζεκεηψζεθαλ ρακειφηεξνη κέζνη 

φξνη θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

pre-test. Παξφια απηά ε κελ πεηξακαηηθή νκάδα εκθάληζε ζην ζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ-κεηαβιεηψλ (2/2) ζαθή κείσζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ζθνξ θαη ε δε 

νκάδα ειέγρνπ εκθάληζε πησηηθή ηάζε κφλν ζηελ κηα εθ ησλ δχν πξνηάζεσλ ζηα 

post-test, ελψ ζηελ άιιε ππήξμε ηζνβαζκία νξζψλ πεξηβαιινληηθά απαληήζεσλ. 

Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε ελφηεηα απηή θξίλεηαη εμίζνπ επηηπρεκέλε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο. Δηδηθφηεξα, παξά ηελ βξαδχηεηα ζηελ θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ - θάηη πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο- ελ 

ηνχηνηο παξαηεξείηαη θαηαλφεζε ζε θαηλφκελα φπσο ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ε 

ζρέζε απηήο κε ηα ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα, ηα ζηεξεά/ ξαδηελεξγά απφβιεηα 

θαη ηελ φμηλε βξνρή, αιιά θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εδαθνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο ηεο θχζεο. Δθηηκάηαη φηη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα απνδψζνπλ άξηηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηηο απεηιέο ησλ εδαθψλ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα 

ηελ αιινίσζε ηεο εδαθνινγηθήο ζχζηαζεο απφ δεκηνγφλεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, λα 

εθθξάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, απνδίδνληαο έκθαζε ζηελ πξφθιεζε βιαβψλ ζε 

νξγαληζκνχο ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζπγθξνηεκέλεο ζθέςεηο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηεο γεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ παξνπζίαζε απμεκέλν νηθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ ηα βιάπηνπλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο 

ηφπνπ κε ηελ κε ηελ εδαθηθή κέξηκλα. Γελ έιεηςαλ νη αλαθνξέο ζηελ ππαηηηφηεηα ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ επηβιαβψλ κεραληζκψλ ξχπαλζεο 

ηνπ εδάθνπο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζπλεδξίαο, 

εκθαλίζηεθε κεησκέλε έθθξαζε ιχπεο ή αλεζπρίαο γηα ηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απφδνζε απηήο, ζηελ ρξήζε ησλ εδαθψλ γηα ράξε ηεο 

γεσξγίαο. Σα παξαπάλσ επηηεχγκαηα πινπνηήζεθαλ κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, 

παηρλίδηα γξαπηήο έθθξαζεο, νκαδηθφ γιππηφ θαη νκαδηθή ζπκπιήξσζε θχιισλ 

εξγαζίαο, κέζνδνη πνπ ζπλέηεηλαλ ζηε κείσζε ηνπ αηνκηθνχ αληαγσληζκνχ, 

πξνβάιινληαο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία, αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

αλαδήηεζε ιχζεσλ.  

Ζ επεξγεηηθή απηή επίδξαζε ηεο ΓηΔ ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη ζηάζεηο 

ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εδαθνινγηθή κφιπλζε, είλαη ζχκθσλε κε ηλ έξεπλα ηνπ 

Everett (2015), θαηά ηελ νπνία δηεμήρζελ έλα πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε θνηλφ καζεηψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νπνίνπ παξνπζίαζαλ κεγάια πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ελζαξξχλνληαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ σο παγθφζκηνη πνιίηεο θαη λα κελ απνθεχγνπλ 

πξνθιήζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο γχξσ απφ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ θαη ηεο εδαθνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ζρεηηθά κε ηα δάζε θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο, αγγίδεη κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο 

πνπ παξνπζίαζε επίζεο αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ απαληήζεσλ ησλ pre-test θαη ησλ post-test ησλ δχν νκάδσλ ηεο έξεπλαο. Αθελφο 

ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη αθεηέξνπ ε νκάδα ειέγρνπ, εκθάληζαλ ζηα post-test 

ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ pre-test, θαη εηδηθφηεξα ε πιεηνςεθία ησλ πξνηάζεσλ-

κεηαβιεηψλ ηεο ζεκαηηθήο (4/7) θαηαδεηθλχνπλ απηή ηε κείσζε θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο. Να ζεκεησζεί πσο, ε ζεκαηηθή απηή -φπσο θαη ε πξνεγνχκελε- εκθάληζαλ 

παξάιιειε κείσζε ζηα ζθνξ ησλ post-test θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. 

Έρνληαο ηηο πξψηεο ελδείμεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεσξνχκε πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο θαηαλφεζαλ ηηο αηηίεο πξφθιεζεο κηαο ππξθαγηάο, ηηο ζπλέπεηεο 

δηαηάξαμεο ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη ηελ επίδξαζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηνπο 
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νξγαληζκνχο, θαη επίζεο θαηέγξαςαλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ κεζνγεηαθψλ δαζψλ θαη ηηο 

ζπλέπεηεο εμαθάληζήο ηνπο, ελψ βίσζαλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ππξθαγηψλ ζηα δάζε, 

εθθξάδνληαο απφςεηο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

θαη βξίζθνληαο ιχζεηο γηα ηα θακέλα δάζε. Αθφκα, ηα παηδηά, κειέηεζαλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ θπηψλ θαη αληηιήθζεθαλ ηηο σθέιεηεο ηεο θχζεο. 

Πξνβιεκαηίζηεθαλ έληνλα γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ εμέθξαζαλ ηελ αγσλία ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ θαξκάθσλ ζην κέιινλ, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο απψιεηαο ησλ θπηψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ. Γεκηνπξγήζεθε αίζζεζε άλεζεο φζν αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εμνξκήζεσλ ζηε θχζε έλαληη ησλ εμνξκήζεσλ ζε πνιπζχρλαζηεο αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη δφζεθε έκθαζε ζηελ επαγξχπλεζε γηα ηελ θαηαζηξνθηθή δχλακε ησλ 

ππξθαγηψλ, ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηηο κεζφδνπο 

αλαδάζσζεο. Δπηπξφζζεηα, ππήξμε έληνλε πξφζεζε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δεληξνθχηεπζεο. Σν αξλεηηθφ δείγκα απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, αλαδχζεθε ζην 

ζεκείν ηεο 4εο παξέκβαζεο, φπνπ παξφιν πνπ αμηνινγήζεθε ν ρξφλνο πνπ πεξληέηαη 

ζηε θχζε σο ελδηαθέξσλ θαη επράξηζηνο, εληνχηνηο δειψζεθε ε πξνηίκεζε πνιιψλ 

παηδηψλ γηα θαιισπηζκέλνπο/πξνζεγκέλνπο θήπνπο έλαληη άγξησλ θαη θπζηθψλ, ελψ 

ππνζηεξίρζεθε σο ζεηηθή ε ηδέα ηεο κεηαηξνπήο ηεο λέαο κε ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο 

ζε θαιιηέξγεηα γηα γεσξγηθή αλάπηπμε. Χο επί ην πιείζηνλ, απνθηήζεθαλ κε 

επράξηζην ηξφπν βαζηθέο γλψζεηο γηα ηα θπηά θαη ηα δάζε, γεγνλφο πνπ επλνήζεθε 

απφ ηελ χπαξμε πνηθίισλ ζεαηξηθψλ ηερλνηξνπηψλ δηδαζθαιίαο, φπσο ηεο ζσκαηηθήο 

θαη θηλεηηθήο έθθξαζεο, ησλ παηρληδηψλ ξφισλ, ησλ απηνζρεδηαζκψλ, ηεο 

αλαζηνραζηηθήο ζπδήηεζεο κέζσ ηεο παηγληψδνπο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν θαηαλφεζαλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην δάζνο, αιιά πξνέβεζαλ ζε γφληκεο 

δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο, θαιιηέξγεζαλ γεληθψο 

νηθνινγηθφ πλεχκα πηνζεηψληαο ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία 

ησλ δαζψλ. 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε αλαζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, καο βνήζεζε λα ζπκπεξάλνπκε θαηά πφζνλ ηα 

απνηειέζκαηά καο ζπλέθιηλαλ κε απηά άιισλ εξεπλεηψλ, γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. Ξεθηλψληαο, ε εξεπλήηξηα Soderbery (2003), 

κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζε καζεηέο Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζηελ Καιηθφξληα, πνπ είρε 

σο βάζε ηε ζπζρέηηζε ηεο ΠΔ κε ηε δξακαηηθή εθπαίδεπζε, δηαπίζησζε πςειά 



 
  228 

επίπεδα αθελφο νηθνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ην ηξνπηθφ δάζνο θαη αθεηέξνπ 

νηθνινγηθήο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη 

ελεξγεηψλ ζηε γεσξγία, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα δάζε. Σε κειέηε καο επηβεβαίσζαλ 

επηπιένλ θαη ηα πνξίζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ Κνληνγηάλλε, Πεξδηθάξε θαη 

θαλαβή (Πεξδηθάξε θ.ά., 2006), νη νπνίεο δίλνληαο έκθαζε ζηε ΓηΔ, απέδεημαλ πσο 

κε ηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο πέληε κελψλ ζε δείγκα 77 

καζεηψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πεξηβαιινληηθήο 

δξάζεο ησλ παηδηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε πξνζηαζία θαη πεξηπνίεζε ηεο ρισξίδαο ζε 

κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ηεο Wilson (1997) κε ζέκα "The 

Wonders of Nature–Honoring Children's Ways of Knowing", ζε καζεηέο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε εξγαιείν ην ΔΓ θαη κε ζθνπφ λα απνδνζνχλ, κεηαμχ άιισλ, 

ξφινη θπηψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ απφ ηα παηδηά, βξέζεθε φηη εληζρχζεθαλ νη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη πσο ηα παηδηά επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζέκαηα θχζεο θαη 

πεξηβάιινληνο. Σέινο, ε έξεπλα ησλ Jensen, Rechis θαη Luna (2002), δηαπίζησζε πσο 

κε ηε ζπκβνιή ηεο ΓηΔ, ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο ελδπλάκσζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε 

ην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζπδήηεζαλ θαη κειέηεζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε θήπνπ θαζψο θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ, απέδσζαλ 

εχζηνρα ηξφπνπο αλάπηπμεο θπηψλ θαη θαηφπηλ έθαλαλ ζπζρεηηζκνχο, ζπγθξίζεηο θαη 

δηαπηζηψζεηο, δεκηνχξγεζαλ θαη απέδσζαλ κε ηξαγνχδη ηα θπηά πνπ ζπλάληεζαλ θαη 

ηα αλαπαξάζηεζαλ κε απηνζρέδηα δξψκελα. 

Πξνρσξψληαο ζην πέκπην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ αθχπληζε ζρεηηθά κε 

ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηδψλ, απφ ηηο αλαιχζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθείλν πνπ δηαπηζηψζεθε ήηαλ φηη ε ζεκαηηθή απηή ελφηεηα –

θαζψο θαη φζεο έπνληαη απηήο- εκθάληζε άλνδν φζν αθνξά ηε δεχηεξε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Έηζη, γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ε εμέηαζε 

ησλ post-test ηνπ δηκεξνχο εξσηεκαηνινγίνπ, θαηέδεημε πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ θαη θξίλνληαο κεκνλσκέλα ηηο εξσηήζεηο-

κεηαβιεηέο πνπ πεξηέθιεηαλ πηπρέο ηεο δεδνκέλεο ζεκαηηθήο, θαίλεηαη πσο 4/7 

πξνηάζεηο εκθάληζαλ απμεκέλν ζθνξ πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη, ε αχμεζε εληνπίδεηαη θη εδψ -πιελ ηελ πξψηεο 

ζεκαηηθήο/εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο- θαη ζηα δχν κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, βξίζθνληαλ ζην άιιν άθξν 

απέρνληαο θαηά πνιχ απφ ηα θηινπεξηβαιινληηθά ζθνξ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, 
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θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηε ζεκαηηθή απηή ζεκείσζαλ ζην κέζν 

φξν ηνπο, έλα απφ ηα ρακειφηεξα ζθνξ ζηα post-test, κε πιήξε αζηνρία νξζψλ 

απαληήζεσλ (7/7) ήδε θαη απφ ηελ εμέηαζε ζηα pre-test. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαλέξσζαλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ηελ απμεκέλε εκπινθή ησλ παηδηψλ κε ζέκαηα θαη θαηλφκελα απηήο ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη κηα ππεξνρή ησλ ζεηηθψλ αμηνινγήζεσλ φζν αθνξά ηηο δχν 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο. Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, πσο 

ζπδεηήζεθαλ νη θξηζηκφηεξεο απεηιέο ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ πνπ ηείλνπλ λα 

εμαθαληζηνχλ απφ ην ρεξζαίν θαη πδξφβην νηθνζχζηεκα θαη νη ζπλέπεηεο εμάιεηςεο 

ηνπο, δφζεθαλ ιχζεηο θαη πξνηάζεηο πξνζηαζίαο δχν ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (ηνπ 

ιχθνπ θαη ηεο κέιηζζαο) θαη έγηλαλ δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο Διιάδαο. Τπήξμαλ πςειά επίπεδα 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ δψσλ, απνδφζεθαλ ζθέςεηο απφ ηα 

παηδηά γηα ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο θαη ηελ αλάγθε εχξεζεο ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο, ελψ αλαδεηήζεθαλ θαη ηξφπνη δξάζεο θαη ελαζρφιεζεο κε 

ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εθθξάζηεθε ε πξνζπάζεηα 

πεηζνχο ησλ ππνινίπσλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ δψσλ ηνπ πιαλήηε, εθηηκήζεθαλ 

ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ζην θάζε νηθνζχζηεκα θαη ζπλεηδεηνπνηήζεθε ε κνλαδηθφηεηα θάζε 

είδνπο θαη κνξθήο δσήο. Έγηλαλ αθφκα αλαθνξέο σο πξνο ην φηη ν άλζξσπνο δελ 

είλαη πην ζεκαληηθφο ζηε θχζε απφ φηη ηα άιια έκβηα ζηνηρεία, εκθαλίζηεθε 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αληίθηππν ησλ θξαγκάησλ ζην πεξηβάιινλ θαη θαη‘ επέθηαζε 

ζηελ επηβίσζε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ κηαο πεξηνρήο, ππνζηεξίρζεθε ε ζθέςε φηη 

ηα θπηά θαη ηα δψα έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα κε ηνλ άλζξσπν λα ππάξρνπλ θαη φηη ν 

άλζξσπνο δελ δεκηνπξγήζεθε γηα λα θπξηαξρεί ηελ ππφινηπε θχζε θαη λα ειέγρεη 

ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαβηνχλ ζε απηή. Τπήξμαλ αμηνζεκείσηεο ζθέςεηο καζεηψλ, 

πνπ θαηαδίθαδαλ σο απαξάδεθηε ελέξγεηα εηο βάξνο ησλ δψσλ ζηελ παξάλνκε ζήξα 

θαη ην θπλήγη ζε απαγνξεπκέλε ή πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή, πεξάζηεθαλ επαίζζεηα 

κελχκαηα γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ δψσλ θαη πξνηάζεθε σο αλάγθε δξάζεο ε παξνρή 

ζίηηζεο ζε αδέζπνηα δψα ζε επίπεδν γεηηνληάο θαη ε ππνζηήξημε κηαο θηινδσηθήο 

νξγάλσζεο. Αο ζεκεησζεί πσο πνιχηηκε ππήξμε ε παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ κε 

επεμεγεκαηηθέο δειψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δξάζεσλ. Οη κέζνδνη πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα, πνπ είρε ηε δηάξθεηα δχν 

ζπλεδξηψλ, απαξηίδνληαλ απφ παηρλίδηα ξφισλ, «ξφινπο ζηνλ ηνίρν», αλαζηνραζηηθή 
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ζπδήηεζε θαη ζπδήηεζε θαηά νκάδεο, ηερληθέο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αχμεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο αλζξσπνγελνχο 

δηαηάξαμεο επάλσ ζηελ χπαξμε θαη ηελ επηβίσζε ησλ εηδψλ, ην αίζζεκα επζχλεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο θαζνξίδνληαο ηε βηψζηκε 

δηαβίσζε, ηηο νηθνινγηθέο δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο, ηηο αμίεο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ιήςε θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ. Οη δηδαθηηθέο απηέο κέζνδνη αλέδεημαλ ηελ αλάγθε εμνηθείσζήο ηνπο κε 

έλα εχξνο πεξηπηψζεσλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη εκπινθήο ηνπο ζε 

ειθπζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη νηθνινγηθψλ ελλνηψλ, 

θσηίδνληαο παξάιιειαηηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφζεζε δξάζεο ηνπο θαη 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε ππεχζπλα πεξηβαιινληηθά ζπκπεξηθνξέο γηα ηε 

δηαθχιαμε ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ηε δηαθχιαμε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκθσλνχλ κε απηά ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

φπσο ζηε κειέηε ηεο Wilson (1997), γηα ηελ νπνία ήδε έγηλε αλαθνξά θαη ε νπνία 

εκθαλίδεη βειηίσζε ζηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνπο βηνηηθνχο παξάγνληεο ελφο 

ηφπνπ κέζσ ηεο απφδνζεο βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ απφ ηα 

παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο ηεο. Σα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλάο καο επαιεζεχνληαη θαη απφ ηελ κειέηε ησλ επίζεο πξναλαθεξζέλησλ 

Jensen, Rechis θαη Luna (2002), ησλ νπνίσλ ην πξφγξακκα πέηπρε αμηφινγα 

απνηειέζκαηα φζν αθνξά ηνλ θχθιν δσήο ησλ δψσλ πνπ γελλνχλ απγά, κέζσ 

αλάγλσζεο ηζηνξηψλ θαη ηαπηφρξνλεο αλαπαξάζηαζεο ή παξνπζίαζεο δξψκελσλ. Οη 

καζεηέο εδψ, απέδσζαλ ηξφπνπο αλάπηπμεο δηαθφξσλ δψσλ κε ηξαγνχδη, θηλεηηθέο 

αζθήζεηο θαη απηνζρέδηεο αλαπαξαζηάζεηο. Ο Littledyke (2004) κε ηε ζεηξά ηνπ, 

έθαλε ρξήζε ηεο ΓηΔ κε παηδηά Γεκνηηθνχ θαη ηα επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πγηεηλνχ ηξφπνπ δηαβίσζεο ησλ έκβησλ φλησλ κηαο πεξηνρήο. 

Γηακνξθψζεθαλ ζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ θαη πξνέθπςαλ πηζαλέο 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θάηη πνπ ζπλέβε θαη θαηά ηηο ζρεηηθέο 

ζπλεδξίεο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Με βάζε ηελ έξεπλα ησλ Alexandar θαη Poyyamoli 

(2014) δηαπηζηψζεθαλ, φπσο θαη ζηε δηθή καο, απμεκέλα επίπεδα γλψζεσλ, ζηάζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, κεηαμχ άιισλ θαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δμίζνπ ζεκαληηθά θξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα 
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ηνπ Λελαθάθε ε νπνία δηεμήρζε ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζφηη 

κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε κηα απφ ηηο πξσηνπνξηαθφηεξεο ζεαηξηθέο ηερληθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, επεηεχρζε αχμεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ελδπλάκσζε ηεο δξάζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηβαιινληηθφ ζέκα ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ δψσλ πνπ κειεηήζεθε 

(Αξακπαηδίδνπ θ.ά., 2015). 

Όζηεξα, φζν αθνξά ην έθην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ελέξγεηαο, ησλ κνξθψλ ηεο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ηεο, γηα ηελ 

αθχπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά 

κε δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο αξρηθά, δηαπηζηψζεθε πσο απνηέιεζε κηα αθφκα ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ 

θέξεη ζεηηθφ πξφζεκν ζηα απνηειέζκαηά ηεο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Με άιια 

ιφγηα, ε πεηξακαηηθή νκάδα, θξίλνληαο απφ ηηο ζπλνιηθέο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηα post-test, ζεκείσζε πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

θηινπεξηβαιινληηθψλ απαληήζεσλ, κε 4/6 ησλ πξνηάζεσλ-κεηαβιεηψλ λα 

παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθή άλνδν θαη εηδηθφηεξα ζην Β΄ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εληνπίζηεθε ε κεγαιχηεξε βειηίσζε. ρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζθνξ ησλ post-test 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ, επηθξαηεί γηα αθφκα κηα θνξά ην αξλεηηθφ πξφζεκν ζηα 

απνηειέζκαηα, θαζφηη κφιηο κηα απφ ηηο έμη πξνηάζεηο ηεο ζεκαηηθήο απηήο 

θαηαθέξλεη λα απαληεζεί νξζά απφ ην κέζν φξν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ νη 

ππφινηπεο παξέθθιηλαλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή ζηάζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ πνηνηηθψο, δηαπηζηψζεθε πσο θη 

εδψ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ππεξηζρχνπλ ησλ αξλεηηθψλ αμηνινγήζεσλ ηεο 

ζπλεδξίαο απηήο, ζπγθιίλνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έληαμε απηήο ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ζην πξφγξακκα -παξφιν πνπ εμαξρήο ήηαλ κηα πξφθιεζε γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλφηαλ- εληνχηνηο ήηαλ κηα ζπλεηή επηινγή πνπ 

ππνζηεξίρζεθε ηφζν απφ ηνλ δάζθαιν φζν θαη απφ ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη νδήγεζε ζε αλαηξεπηηθά πνξίζκαηα. Πην εηδηθά, 

εθθξάζηεθε απφ πιήζνο ζπκκεηερφλησλ ην ζπλαίζζεκα αγσλίαο θαη αλεζπρίαο γηα 

ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο φζν αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, αιιά θαη πίζηεο θαη 

πξνζδνθίαο ηφζν γηα ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε επηζηήκε θαη ηερλνινγία 

γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ, φζν θαη γηα 

ηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζε νηθνινγηθά κεηαθνξηθά κέζα θηιηθφηεξα 
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πξνο ην πεξηβάιινλ, απφ ηηο πην εμειηγκέλεο κειινληηθέο γεληέο ησλ αλζξψπσλ. 

Δθηέζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ αέξα θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ, αιιά θαη εθαξκνγήο ηξφπσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Δμίζνπ θαιά έγηλαλ θαηαλνεηνί νη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε, θαη έγηλαλ 

ζαθείο αλαθνξέο ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη πφξνπο ηεο γεο κε παξνκνηψζεηο. 

Τπήξμε κεγάιε δεθηηθφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

(πέιιεη, θπζηθφ αέξην) γηα θαχζηκε χιε ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη πνιιά 

παηδηά πξνηάζεθαλ λα εθαξκφζνπλ θαιέο πξαθηηθέο θαη σθέιηκεο ζπλήζεηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηήξεζεο αηνκηθψλ ζπλεζεηψλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, ελψ θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

απνδέρηεθε ηελ άπνςε φηη ε θχζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πφξνο γηα 

νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Γπζάξεζην εχξεκα απνηέιεζε, σζηφζν, ε πξνηίκεζε 

θάπνησλ παηδηψλ ζηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

δεκφζηα ζπγθνηλσλία ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή, θζελή, αλεπηπγκέλε, άλεηε θαη 

γξήγνξε ζην κέιινλ. Έλα αθφκα αξλεηηθφ ζεκείν ήηαλ ε ειιεηκκαηηθή έθζεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ε ειιεηκκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ελίζρπζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

παηρλίδηα πξνζέξκαλζεο κε αλαπαξαζηάζεηο, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ην παηρλίδη κε 

θάξηεο θαη νη ειεχζεξνη απηνζρεδηαζκνί ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο επλνήζεθε ε 

νκαδηθή εξγαζία πνπ νδήγεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο.  

ε αληηζηνηρία κε ηελ έξεπλά καο βξίζθνληαη θαη ηα πνξίζκαηα δχν 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ηεο κελ θαιιηηερληθήο δηεπζχληξηαο ηνπ Evergreen Theatre, 

Tara Ryan, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 ζηνλ Καλαδά θαη ηνπ δε ηδξπηή ηνπ 

Leapfish ηεο Wall Theatre Company, Thor Blomfield, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2003 ζην χδλευ (Curtis et al., 2014), νη νπνίνη πξνζέγγηζαλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

θαη ηελ νηθνινγία κέζα απφ πξσηφηππεο ρξήζεηο δξάκαηνο θαη θαηάθεξαλ λα 

επηηχρνπλ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ, γχξσ 

απφ βαζηθέο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ηε ζεκαζία ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηηο ρξήζεηο θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Αθνινχζσο, φζν αθνξά ην έβδνκν εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηελ αλάπηπμε 

νξζφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζεηηθφηεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηε δηαρείξηζε ησλ 
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απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ θαη γηα ηελ επαγξχπλεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

έξεπλαο, εκθαλίδνληαη αληηζηξφθσο αλάινγα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ pre-test ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ήηνη ηα ζθνξ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθιίλνπλ πξνο θαζαξά αλνδηθέο 

θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνηάζεσλ (8/10) λα ην 

απνδεηθλχνπλ. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα ζθνξ ησλ post-test ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηα νπνία ζεκεηψλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θάζνδν ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ (8/10), θαη εηδηθφηεξα κφιηο κηα 

απφ ηηο πξνηάζεηο θέξεη ζεηηθφ πξφζεκν θη άιιε κηα ηζνβαζκεί ζην πξηλ θαη ην κεηά 

ηεο εμέηαζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα κέηξηα κάιηζηα θηινπεξηβαιινληηθή 

απάληεζε.  

Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε εμήρζεζαλ ρξήζηκα επξήκαηα δχν αθφκα 

ζπλεδξηψλ, ηα νπνία θξίλνληαη ζεηηθά ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ηηο πξνζζέηνπλ ζηηο 

επηηπρεκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίδακε πσοθαηαλνήζεθαλ 

θαιχηεξα νη ιφγνη επηινγήο σθέιηκσλ ηξφπσλ δσήο, νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, νη θίλδπλνη πνπ εγείξνπλ νη 

αλεμέιεγθηνη ζθνππηδφηνπνη, ελψ εθηέζεθαλ νη ιφγνη επηινγήο ηεο αλαθχθισζεο. Ζ 

κέζνδνο απηή, δηαπηζηψζεθε πσο ήηαλ ε κφλε απφ ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ γηα ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο γλψξηδαλ θάπνηα βαζηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξαγκαηνπνηνχζαλ αξθεηά ζπρλά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο. ηελ πνξεία αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ηεο δηθήο 

ηνπο αηνκηθήο ζπκβνιήο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ αγνξάδνπλ, 

σο κεζφδνπο κε ηηο ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Αθνκνηψζεθε θαη ε ηδέα 

ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη αμηνπνηήζεθε ην άρξεζην πιηθφ κέζα απφ θαηαζθεπέο. Οη 

καζεηέο απέδσζαλ επζχλεο ζε πξνγελέζηεξεο γεληέο αιιά θαη ζηελ ηξέρνπζα γεληά 

αλζξψπσλ γηα ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

κφιπλζε ησλ πφιεσλ, εμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ηεο εχξεζεο ιχζεσλ ζηα 

πξνβιήκαηα απηά, έγηλε πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμε ηνπ κπιε θάδνπ ζηελ ηάμε, 

πξνηάζεθαλ ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

θαηαζπαηάιεζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο ελέξγεηαο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ κπιε 
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θάδνπ ηεο αλαθχθισζεο, εθηέζεθαλ νη ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηεο απφξξηςεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ή ηεο αλαθχθισζεο, θαη εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζσ θαηαζθεπψλ ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ. Γεκηνπξγήζεθε έλα αίζζεκα νηθνινγηθήο αλεζπρίαο γηα ηηο νξζνινγηθέο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, γηα ηνπο θηλδχλνπο κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ηελ επδνθίκεζε αζζελεηψλ 

θαη αλάπηπμε βαθηεξηαθψλ ινηκψμεσλ απφ ηελ ππεξζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ γηα 

πνιχ θαηξφ ζε κία πεξηνρή. Οη καζεηέο καδί κε ηνλ δάζθαιν, ζπδήηεζαλ γηα ηε 

κεγάιε ζπλεηζθνξά ηεο αλαθχθισζεο ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη γηα ην θέξδνο πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θχζε, ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, απνθεχγνληαο ηελ εχθνιε απφξξηςε ζηα θνηλά ζθνππίδηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο πξνηάζεηο νξζψλ θαηαλαισηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζέβνληαη 

ηηο πξψηεο χιεο. Αθφκα, ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θαη ππέξ ησλ εξγνζηαζίσλ αλαθχθισζεο πιηθψλ, εμέζεζαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεξζπζζψξεπζε ησλ ζθνππηδηψλ ζε επίπεδν 

γεηηνληάο θαη πξφηεηλαλ ελέξγεηεο θαη κέηξα κείσζεο ηεο παξαγσγήο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν αιιά θαη βέιηηζηεο αμηνπνίεζήο 

ηνπο. Έγηλε θαλεξή ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ δειψζεσλ πξνηίκεζεο 

ησλ νηθνινγηθψλ ζπζθεπαζηψλ έλαληη ηνπ ρξεκαηηθνχ θέξδνπο θαη κέζσ ηεο 

δεθηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηε κεηαπνίεζε πιηθψλ, ελψ παξάιιεια παξνπζίαζαλ 

έληνλε πξφζεζε δξάζεο είηε φζν αθνξά ην δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ 

απνθπγή ηεο απφξξηςήο ηνπο ζε ζάιαζζεο θαη αθηέο, είηε ζρεηηθά κε ηνλ 

δηακνηξαζκφ ησλ ζθνππηδηψλ ζε πεξηζζφηεξνπο θάδνπο γηα ηελ απνθπγή 

ππεξζπζζψξεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα ζεκείν ηεο γεηηνληάο. Χζηφζν, ππήξμαλ 

ζηηγκέο πνπ αθνχζηεθαλ απφςεηο πνπ επηθέληξσλαλ ηηο σθέιεηεο ηεο αλαθχθισζεο 

κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη πνπ αληηιακβάλνληαλ ηα νθέιε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ σο πην ζεκαληηθά απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν παξεκβάζεσλ, νη καζεηέο 

ήξζαλ ζε επαθή κε έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Μέζα απφ ην πξίζκα ηεο ΓηΔ, δφζεθε έκθαζε 

ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο, ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ, ζην ελδηαθέξνλ θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηέο κε πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, θαη κέζα απφ παηρλίδηα 
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γξαπηήο έθθξαζεο, παηρλίδηα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο, 

παηρλίδηα θξηηηθήο ζθέςεο, νκαδηθή ζπδήηεζε θαη θαηαζθεπήελεκεξψζεθαλ θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη βίσζαλ 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, νη ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δείρλνπλ φηη 

ε αμηνπνίεζε ηεο ΓηΔ ζην πεξηβαιινληηθφ κάζεκα είλαη κηα θαηλνηφκα πξαθηηθή, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ απηψλ 

ησλ κειεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο, θαη ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ κε ηα δηθά 

καο ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά ε McNaughton (2010), ζε κηα απφ ηηο έξεπλέο ηεο γηα ηε 

ζχδεπμε Αεηθνξηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ΓηΔ, θαη κειεηψληαο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο θσηίαο, δηαπίζησζε πσο ην πξφγξακκα 

ζπλεηζέθεξε ζηελ επίδεημεο ηεο νηθνινγηθήο ζθέςεο θαη πεξηβαιινληηθήο γλψζεο 

ησλ καζεηψλ θάηη πνπ επέηξεςε ζηα παηδηά λα απνθηήζνπλ νηθνινγηθή αλεζπρία θαη 

αλαγλσξίζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο αθαηάιιειεο 

δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζηηο δσέο ηνπο. Γχν πξναλαθεξζέληεο εξεπλεηέο, νη Ryan 

θαη Blomfield (Curtis et al., 2014) εμήγαγαλ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο, γηα ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. χκθσλε κε απηέο ηηο 

έξεπλεο θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηε δηθή καο, ήηαλ θαη ε κειέηε ησλ Κνληνγηάλλε, 

Πεξδηθάξε θαη θαλαβή (Πεξδηθάξε θ.ά., 2006), ε νπνία εκθάληζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ Νεπηαγσγείνπ, ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ νδεγνχζαλ ζε δηαπηζηψζεηο απηή 

ηε θνξά ζρεηηθά κε αληηιήςεηο θαη δξάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ εζηηψλ 

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο απφ απφβιεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Δμίζνπ επεξγεηηθά γηα ηελ έξεπλά καο ήηαλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζακε απφ ηελ 

κειέηε ησλ Alexandar θαη Poyyamoli (2014), ζηελ νπνία ε πεηξακαηηθή νκάδα 

απνηεινχκελε απφ καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππεξίζρπζε ζηηο επηδφζεηο, 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ, απφ ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, θάηη πνπ ζπλέβε θαη θαηά ηηο δηθέο καο κεηξήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ αηζζεηά απμεκέλεο ηφζν κέζα απφ 

ηηο πνζνηηθέο φζν θαη απφ ηηο πνηνηηθέο καο κεηξήζεηο.  

Σειεηψλνληαο κε ην όγδνν εξεπλεηηθό εξώηεκα γηαηελ αλάπηπμε νξζφηεξσλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ ζηάζεσλ θαη πιεξέζηεξεο θαη επνηθνδνκεηηθήο θαηαλφεζεο γηα 

ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θξίλνληαο απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Α΄ θαη Β΄ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηψλεηαη αθφκα 
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κηα ζεακαηηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ post-test ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα απφ ηε κηα, επηηπγράλεη ζε απηή ηε 

ζεκαηηθή έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζθνξ ηεο κε νπζηαζηηθή αχμεζε, κε ην ζχλνιν ησλ 

απαληήζεσλ (3/3) λα ζηξέθνληαη ζε πεξηβαιινληηθά νξζέο ηάζεηο. ηα αληίζηνηρα 

ζθνξ ησλ post-test ηεο νκάδαο ειέγρνπ απφ ηελ άιιε, εληνπίδεηαη κηα αθφκα 

νινζρεξήο πηψζε, (αληίζηνηρε κε ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ζθνξ ηεο ηξίηεο θαη πέκπηεο 

ζεκαηηθήο), θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ-κεηαβιεηψλ (3/3) 

απέηπραλ λα πξνβάιινπλ ηηο θηινπεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο. 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο, ζπλδπαζηηθά κε ηα πνηνηηθά επξήκαηα ηεο κειέηεο 

καο, θαηαδεηθλχνπλ κία ζαθή ππεξνρή απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ηεο ζηφρσλ, έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο. ε απηή ηε ζπλεδξία, νη καζεηέο δελ παξνπζίαζαλ δπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ελλνηψλ, απεηθφληζαλ εχθνια ηηο αηηίεο ππνβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο θχζεο, 

εμέζεζαλ ηα αηηήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ ζηηο 

πφιεηο, εμέθξαζαλ ηελ νηθνινγηθή ηνπο αλεζπρία γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο 

γχξσ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Πνιινί καζεηέο δελ δίζηαζαλ λα κνηξαζηνχλ κε ηελ 

ππφινηπε ηάμε ηεο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αλάγθε επηδηφξζσζεο ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ αιινηξησηηθψλ δξάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηελ 

παξάιιειε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο αλζξψπνπ θαη δψσλ, ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηελ απνθπγή θαηαπάηεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ ησλ πφιεσλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ απνηξνπή ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ (δήζελ βειηησηηθψλ) παξεκβάζεσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Πεξηπηψζεηο καζεηψλ έδεημαλ λα αληηιακβάλνληαη ην θέξδνο σο παξάγνληα 

παξέκβαζεο ζην αζηηθφ πξάζηλν, άιινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλζξψπηλε εμάξηεζε 

απφ ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο παξά ηηο εμειηγκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη 

άλζξσπνη θαη θάπνηνη ζπλέδεζαλ ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε κε ηελ νηθνινγηθή 

θαηαζηξνθή θαη φρη κφλν κε εκθαλή νθέιε. Μεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππήξρε 

αίζζεζε αλαζθάιεηαο γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο θαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

εθηηκήζεθε ε ηξσηφηεηά ηεο θαη ε πηζαλφηεηα αλαζηάησζήο ηεο απφ ηελ αλζξψπηλε 

θαθή ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Υσξίο ηδηαίηεξε βνήζεηα, απηή ηε θνξά, απφ ην 

δάζθαιν, ηα παηδηά θαηέιεμαλ ζε πξνηάζεηο γηα ηνλ αεηθφξν ηξφπν δηαβίσζεο, κέζσ 
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ηεο έληαμεο ηνπ πνδειάηνπ ζηε δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θαχζεο ιηγφηεξσλ 

θαπζίκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αλαθαηεπζχλζεθαλ 

ζε κεζφδνπο εμνηθνλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαχζηκε χιε θαη 

πξνηάζεθαλ λα πινπνηήζνπλ έλα ζρνιηθφ θήπν θαη λα εκπινπηίζνπλ ην ζρνιείν κε 

πξάζηλεο γσληέο. Δίλαη πάλησο γεγνλφο πσο εθθξάζηεθαλ θαη κεηξηνπαζέζηεξεο 

αληηιήςεηο, πνπ ζπζρέηηδαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ελφο ηφπνπ. ηελ παξέκβαζε απηή, θπξηάξρεζαλ ηερληθέο ζσκαηηθήο 

έθθξαζεο, κηκήζεσλ, κε ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

παηρληδηψλ ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνθνξηθήο έθθξαζεο θαη ην θνπηί ησλ 

ζθέςεσλ, νη νπνίεο ελεξγνπνίεζαλ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

λνεκνζχλεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη δηεπθφιπλαλ ηελ έθβαζε ηεο παξέκβαζεο. 

Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, εληζρχεη ηα πνξίζκαηά καο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

ηεο ΓηΔ κε ηελ πξνψζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ γηα ην ζέκα πνπ εμεηάζηεθε θαη αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

Έρεη απνδεηρηεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπσο εθείλε ησλ Υαηδεκηραήι, Κνχιε θαη 

Μηραινπνχινπ (2015), πσο κέζα απφ παηγληψδεηο ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

έζησ θη αλ είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλεο κε ηε θπζηθή αγσγή θαη ιηγφηεξν 

ζπλδεδεκέλεο κε ην πεξηβαιινληηθφ κάζεκα, νη καζεηέο Δ΄ δεκνηηθνχ απνθηνχλ, 

επεμεξγάδνληαη θαη δηαηεξνχλ γλψζεηο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηθαλφηεηεο 

πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, ζρεηηθά κε ην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν ηνπ ηφπνπ 

ηνπο. Δπηπιένλ, λα αλαθεξζεί γηα αθφκε κηα θνξά ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηνπ 

Blomfield (Curtis et al., 2014)πνπ πνιιάθηο απνηέιεζε ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

πξφνδν άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε άλνδνο 

ησλ κεηξήζεσλ ησλ νηθνινγηθψλ απνηππσκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, σο έλα αθφκε 

ζεηηθφ ηεο απνηέιεζκα, ηθαλφ λα παξαιιειηζηεί κε ην αληίζηνηρν άικα ηεο δηθήο καο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο φζν αθνξά ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. ια ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα εκθαλίδνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  

ζνλ αθνξά ηα παξάπιεπξα νθέιε, πνπ δηαπηζηψζεθαλ κέζα απφ ηηο εθηελείο 

αλαιχζεηο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, ράξηο ηε ρξήζε ηεο ΓηΔ 

επεηεχρζε επεξγεηηθή επηξξνή ζην λνεηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν 

ησλ παηδηψλ θαη αλαδχζεθαλ δηάθνξεο αθφκε εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπο φπσο: νη ηθαλφηεηεο θηλαηζζεηηθήο λνεκνζχλεο θαη ρσξηθήο 

λνεκνζχλεο, νη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε κεηαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα, ε επαγσγηθή ζθέςε, ε εθθξαζηηθφηεηα, ε απηνεθηίκεζε θαη 

απηνπεπνίζεζε, ν απηνέιεγρνο, ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ελψ απσζήζεθαλ ηπρφλ 

ζπλαηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο.  

Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πεξηκέλακε απφ ηελ νκάδα ησλ 

καζεηψλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πχξγνπ, πνπ εθηέζεθε ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δερφκελε δξακαηηθέο θαηεπζχλζεηο, λα δείμεη κηα 

πςειφηεξε ζεηηθή πεξηβαιινληηθή ζηάζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ άιινπ 

ηκήκαηνο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, πνπ δηδάζθνληαλ ηελ Μειέηε ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θπξίσο κε κνλφινγν, κε ηελ απφ θαζέδξαο δηδαζθαιία θαη κε ηε 

ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη θχιισλ εξγαζίαο.  

Δθθηλψληαο, νη δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ) θξίζεθαλ ηζνδχλακεο πξηλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ θαηά ηελ αξρηθή 

δηεξεχλεζε, δελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν 

κεξψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξνχζαλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη ε δηδαζθαιία γηα 

ην πεξηβάιινλ ζε ζρνιηθφ πιαίζην κε ηε βνήζεηα ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, ζα επηθέξεη 

έλα πην ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Οη κέζνη 

φξνη ησλ ζθνξ ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, είλαη πςειφηεξνη ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζθνξ ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Απηφ 

απνηειεί ζαθή έλδεημε ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο ΓηΔ ζηελ πεξηβαιινληηθή ζηάζε ηεο 

πξψηεο νκάδαο. 

Οη δηαθνξέο ησλ δχν νκάδσλ θαη ν ζεηηθφο αληίθηππνο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

βησκαηηθήο/πξαθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, επηβεβαηψζεθε κέζσ ησλ 

δηαδνρηθψλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ζην θνκκάηη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέγνληαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην, εθηειέζηεθε αξρηθά κηα 

δνθηκή ζε πηινηηθφ δείγκα καζεηψλ Γ΄ ηάμεο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

Cronbach‘s alpha ν νπνίνο ππνιφγηζε ηελ νκνηνγέλεηα ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

Καηφπηλ μεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ε νπνία απνηεινχληαλ 

απφ δχν κέξε: α) ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (φπνπ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή 



 
  239 

ησλ κεηαβιεηψλ, δίλεηαη π.ρ. ε κέζε ηηκή, ε ζπρλφηεηα, ην πνζνζηφ θ.ά.) ρσξίο λα 

γίλεηαη θακία ζχγθξηζε ηηκψλ θαη β) ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο t-test θαη z-test, νη 

νπνίνη εθαξκφδνληαη γηα λα ηεθκεξησζνχλ νη φπνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ. Αθνχ 

εμαζθαιίζηεθε κε κεηξήζεηο θαλνληθφηεηαο πσο ηα δείγκαηα ησλ καζεηψλ ησλ δχν 

νκάδσλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, εθαξκφζηεθε ην t-test γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν 

δεηγκάησλ. Αθνινχζεζαλ ρσξηζηνί έιεγρνη γηα ηηο δχν νκάδεο. Έηζη, γηα ηελ 

Πεηξακαηηθή Οκάδα ηέζεθε σο κεδεληθή ππφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη δηαθνξά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη σο ελαιιαθηηθή ππφζεζε φηη ζα ππάξμεη δηαθνξά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο γηα ηελ νκάδα πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ελψ γηα 

ηελ Οκάδα Διέγρνπ ηέζεθε επίζεο σο κεδεληθή ππφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη δηαθνξά 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ηεο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη σο ελαιιαθηηθή ππφζεζε φηη ζα ππάξμεη δηαθνξά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο γηα ηελ νκάδα πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Καηά ηε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ έγηλαλ ρσξηζηά γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ κε ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν t-test, πξνζδηνξίζηεθαλ 

ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη ηα κέηξα δηαζπνξάο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ t-test 

έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πεηξακαηηθή νκάδα θαη αξθεηά πςειή δηαθνξά αιιά κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν απηή ηε θνξά, πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

γηα ηελ Οκάδα Διέγρνπ. 

Αθνινχζσο, κε ηνλ έιεγρν z-test, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο 

ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο θαη ζηα απνηειέζκαηα δηαθάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

απαληήζεηο ηνπο πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα, κε ηελ θηινπεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά λα παξνπζηάδεηαη ηδηαηηέξσο απμεκέλε ζε αξθεηέο εξσηήζεηο. ηαλ νη 

απαληήζεηο ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπγθξίλνληαη θαηεγνξηθά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, 

παξφιν πνπ ήηαλ κηθξή, ππήξμε δηαθνξά κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζηηο απαληήζεηο ηνπ 

ίδηνπ δείγκαηνο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηεο δηαρείξηζε ηεο γεο. 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηα ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα, έδεημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηεο κάζεζεο θαη ησλ 

γεληθφηεξσλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ κε ην πεξηβάιινλ. Τπήξμε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, φηαλ ε δηδαζθαιία ηνπο έγηλε κέζα απφ ηε ΓηΔ. 

Γηαπηζηψλνληαη εκθαλείο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο, ε νπνία θπκαίλεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή επίδξαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

παξεκβαηηθνχ/παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο -θαη‘ αχμνπζα ζεηξά- ζηηο κεηαβιεηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε:α) ηελ αλεζπρία γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ κεγάισλ έξγσλ ζην 

έδαθνο, ζηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, 

β) ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ρισξίδαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, γ) ηελ 

αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ζηε δσή ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ ηνπ πιαλήηε, δ) ηελ ηθαλφηεηα πξφηαζεο ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηεο απεηινχκελεο εγρψξηαο παλίδαο θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο, ε) ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ θξηηηθήο ζηάζεο έλαληη ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηεο θαηαζπαηάιεζεο απηψλ, ζη) ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ε) ηελ επαγξχπλεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ησλ πνιχηηκσλ ζηνηρείσλ ηεο εμαηηίαο ησλ ξππνγφλσλ ζπλεζεηψλ 

ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πξνο φθεινο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξέπεη λα ζεσξεζεί πνιχ 

ζεκαληηθή αθνχ νη ζηάζεηο, φπσο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, γηα λα αλαπηπρζνχλ 

ρξεηάδνληαη ζπλήζσο κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ηεο ΓηΔ ζε απηή ηε κειέηε, είλαη αμηνζεκείσην ην 

γεγνλφο φηη ππήξμε κηα αιιαγή ζηηο θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο καδί κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή γλψζε, παξά ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλεο ζηάζεο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπνζηεξίδνπκε σζηφζν, φηη ζα 

ρξεηαζηεί ρξφλνο, ψζηε νη ζεηηθέο ζηάζεηο γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε 

θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ αλακελφκελα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηα νπνία δελ 

παξνπζίαζαλ αξθεηά πςειέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ πνπ 

δέρηεθαλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο γλψζεο θαη ζηάζεο. Παξφιν πνπ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζθνξ θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα, κηα αλάινγε αχμεζε δελ ήηαλ εθηθηή θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 
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Απηή ε κε ζεκαληηθή αχμεζε κπνξεί λα εμεγεζεί κε βάζε δχν παξάγνληεο. Ο 

πξψηνο είλαη φηη ηα ζθνξ ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ 

ειέγρνπ θπκαίλνληαλ εμαξρήο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν 

δεχηεξν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο κε ζεκαληηθέο θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, είλαη 

φηη νη ζηάζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζπλήζσο, έλα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη βησκαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ψζηε λα ηζρπξνπνηεζνχλ θαη λα 

εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ, θάηη πνπ δελ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε νκάδα ειέγρνπ. 

Σν πξφγξακκα αζρνιήζεθε ελεξγά κε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. Απηή ε 

δέζκεπζε κε ηελ εκπεηξία δηαθέξεη απφ ηε παξνρή ζχληνκσλ θαη παζεηηθψλ 

καζεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη απφ ηελ αιιεινπρία ηεο 

ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο ηέρλεο, πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην δεκνηηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο δέζκεπζεο, ζεκαληηθή απνδείρηεθε ε ζπκβνιή ησλ αζθήζεσλ θαη ηερληθώλ ηεο 

ΓηΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ, ησλ Απηνζρέδησλ Αλαπαξαζηάζεσλ, 

ησλ Φαληαζηαθψλ Γξψκελσλ, ηεο Μηκηθήο, ησλ Πεηξακάησλ, ηεο Ηδενζχειιαο, ηεο 

Αληηπαξάζεζεο Απφςεσλ, ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ, ηνπ Μαλδχα ηνπ Δηδηθνχ, 

ησλ Γπλακηθψλ Δηθφλσλ, ηεο πλελνρήο, ηνπ Playback Theatre, ησλ Καζξεθηψλ, 

θ.ά., ζηελ αλάπηπμε ηεο ΠΔ ζηελ ηάμε, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μέζσ απηψλ, ηα παηδηά 

έκαζαλ πψο λα ζπιιακβάλνπλ θαιχηεξα ην δξάκα, έκαζαλ λα πξνζέρνπλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ, λα εμεηάδνπλ θαη λα ζπδεηνχλ, θη αθφκα έκαζαλ πψο λα είλαη έλα 

επνηθνδνκεηηθφ θξηηηθφ αθξναηήξην, πψο λα αθνχλ, πψο λα κηιήζνπλ, πψο λα 

θηλεζνχλ, πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ήρν, πψο λα εξγαζηνχλ σο νκάδα θαη πψο λα 

θάλνπλ πξάμε ην δξάκα. Βέβαηα, ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επηζηήκεο ζέηεη έλαλ πεξηνξηζκφ ζην πιηθφ πνπ ζα κεηαρεηξηζηνχλ ηα παηδηά κέζσ 

ηνπ δξάκαηνο, θαη πεξηνξίδεη ηελ αλνηθηφηεηά ηνπ, δεδνκέλνπ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο, 

νη ραξαθηήξεο, ηα ζελάξηα αλαπηχζζνληαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, 

ζχκθσλα κε ην επηζηεκνληθφ θάζε θνξά πιαίζην. Χζηφζν, νη καζεηέο έρνπλ 

πεξηζψξηα γηα δεκηνπξγηθή θαληαζία κε ηεο ρξήζεο ηεο κεηαθνξηθήο επηλφεζεο κέζα 

απφ ηελ αληαπφθξηζε ζε ζελάξηα θαη ηελ αλάπηπμε ξφισλ, αλαδσνγνλψληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηελ έθθξαζή ηνπο. Έηζη, ελψ νη καζεηέο κπνξεί λα 

μεθηλνχλ λα ελαζρνινχληαη κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ζηνηρεία ελφο πεξηβαιινληηθνχ 

θαηλνκέλνπ ή πξνβιήκαηνο θαη κε ηε γλψζε πεξηβαιινληηθψλ γεγνλφησλ, ζεκάησλ 
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θαη θαηαζηάζεσλ, ελ ηέιεη θαηαιήγνπλ κε θάηη νπζηαζηηθά πξσηφηππν θαη 

εκπλεπζκέλν. 

Καηά θχξην ιφγν, ν δάζθαινο ιεηηνχξγεζε σο εκςπρσηήο ελζαξξχλνληαο ηα 

παηδηά θαη πξνζθέξνληάο ηνπο ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, επηδνθηκαζία θαη ιεθηηθή 

επηβξάβεπζε ζε θάζε πξνζπάζεηα. Αλαγλσξίδεηαη φηη ν έπαηλνο γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα, αιιά θαη γηα θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο 

κπνξεί λα ελζαξξχλεη θαη λα αλαδείμεη ηα ηαιέληα ησλ παηδηψλ, ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ δηαθνξεηηθά ζηελ ηάμε. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ πσο νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ καζεηέο πνπ δελ ππεξείραλ απαξαίηεηα ζε γλσζηηθφ επίπεδν, 

αιιά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ δεκηνπξγηθάθαη ζπρλά νη πξνθαηαιήςεηο 

παξεκπφδηδαληελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Μέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα, ν 

απζνξκεηηζκφο ηνπο -πνπ ζπλήζσο ζηα πιαίζηα ηνπ ππφινηπνπ ζρνιηθνχ ηνπο βίνπ 

απνζαξξπλφηαλ ή παξαγθσληδφηαλ- επέθεξε ηελ επηβεβαίσζή ηνπο απφ ηνλ δάζθαιφ 

ηνπο, βνεζψληαο ηα λα παξακείλνπλ δεκηνπξγηθά θαη θαιιηεξγψληαο ηνπο 

εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη πξνζδνθία γηα ηηο επφκελεο ζπλεδξίεο. Ο 

δάζθαινο ιεηηνχξγεζε αθφκα σο εθπαηδεπηήο, δηεπθνιπληήο θαη πξόηππν γηα ηα 

παηδηά, παξνπζηάδνληάο ηνπο πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο. Οη 

δξακαηηθέο δεμηφηεηεο κεηαθέξζεθαλ ζηα παηδηά κέζσ ηεο κνληεινπνίεζήο ηνπο απφ 

ηνλ δάζθαιν αιιά θαη κέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξακαηηθέο αζθήζεηο 

θαη ηνπο απηνζρεδηαζκνχο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ πεξηειάκβαλε ζπκβνπιέο γηα ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, ηεο θσλήο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ξπζκνχ. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνίεζε θαη δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα, εξγαζία θαηά δεχγε θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε 

νκάδεο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ ίδην. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ σο εξκελεπηή ήηαλ 

ζπλεπηθνπξηθφο ζην πξφγξακκα. Οη ζπλεδξίεο πεξηείραλ ζε πνιιά ζεκεία ηελ 

αθήγεζε παξακπζηψλ θαη ηζηνξηψλ. Απηφ εηζήγαγε ηελ αίζζεζε ηεο δηαζθέδαζεο ζε 

πνιιέο απφ ηηο ζπλεδξίεο, αιιά θαη έδσζε θίλεηξα ζηα παηδηά γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δεμηφηεηεο αθήγεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη γηα λα 

παξνπζηάζνπλ αξγφηεξα θαη ηα ίδηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο αθήγεζεο (Λελαθάθεο, 

2014). 

Θεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη ε έξεπλά καο επηθεληξψζεθε ζηελ απφθηεζε 

εγγξακκαηηζκνχ θαη ζηαζεξψλ ζηάζεσλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ κία κεξίδα 

καζεηψλ, κε ηε βιέςε απηέο λα νδεγήζνπλ ζηελ απφθηεζε αληίζηνηρσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζην κέιινλ, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ 
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πξνγξάκκαηφο καο ζηε δπλακηθή ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ γλψζεο-ζηάζεο-

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ αλάδπζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Μειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ δείμεη κηα ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ 

ζηάζεο θαη θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, θάηη πνπ αλαδείρζεθε ηνπιάρηζηνλ ελ 

κέξεη θαη ζηε δηθή καο έξεπλα (Gifford,& Sussman, 2012). Παξφιν πνπ ππάξρεη 

ζαθήο ζρέζε κεηαμχ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο (κεζνιαβνχκελε απφ πξνζέζεηο θαη 

άιιεο κεηαβιεηέο), επηπξφζζεηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ επίζεο ζεκαληηθά ηελ 

ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Πνιινί 

απφ απηνχο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ζηάζεο-ζπκπεξηθνξάο 

θαη άιινη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ςπρνινγηθά εκπφδηα ζην ρηίζηκν απηήο ηεο 

ζρέζεο (π.ρ. θνηλσληθέο λφξκεο). Άιινηε, ππνβφζθνπλ ιφγνη πνπ θαίλεηαη λα 

αδξαλνπνηνχλ ηνπο δεζκνχο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Σέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θη ελψ ζπλήζσο ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, εληνχηνηο ε απηναλαθεξφκελε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

είλαη ζπρλά ππεξβνιηθή ή κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ επηδξάζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή (παξαηεξνχκελε) ζπκπεξηθνξά. Αθεηέξνπ, κπνξεί νη 

πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο λα κελ είλαη έληνλα πξνβιεπηηθέο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο επεηδή θάζε ζπκπεξηθνξά έρεη έλα κνλαδηθφ ζχλνιν πξνγλσζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζπζρεηηζκέλσλ κε ηελ ίδηα, θη έηζη γεληθέο ζηάζεηο ελδέρεηαη λα κελ 

πξνβιέπνπλ θαιά ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (Gifford,& Sussman, 2012). 

Παξφιν πνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη ζηάζεηο απ‘ηε 

κηα θαη ην θχιν θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε απ‘ηελ άιιε, είλαη κάιινλ 

ζπγθξνπφκελε θαη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, εληνχηνηο 

θξίλνπκε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιάβνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ 

ηελ έξεπλα θαη αθνξνχλ ηνπο παξαπάλσ επηκέξνπο ηνκείο, ζην θνκκάηη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο καο. 

Απηή ε κειέηε εζηίαζε θαη πξνζπάζεζε λα ζηεξίμεη ηελ ηδέα ηεο βησκαηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε έλα απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ έξεπλα, ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ εθηέζεθε ζηε ΓηΔ, παξνπζίαζε κηα 

θαζφια ζεηηθή πεξηβαιινληηθή ζηάζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο δξακαηηθέο 

ηερληθέο, παξνπζίαζαλ ζεηηθή θιίζε πξνο ηελ νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή 
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πξνζηαζία. Απνδείρζεθε φηη ην δξάκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εθκάζεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζε νπηηθή θαη κεηαθνξηθή κνξθή, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ πςειψλ επηπέδσλ 

θηλεηηθφηεηαο θαηελεξγεηηθφηεηάο ηνπο. Σα επξήκαηα, επίζεο, πξνζθέξνπλ πηζαλνχο 

ηξφπνπο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ΠΔ, επεηδή απεπζχλνληαη άκεζα ζε νξηζκέλεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπ λα θαηαζηνχλ ηα καζήκαηα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά θαη πξνζσπηθά ζπλαθή. Έηζη, 

πξνθχπηεη έλα ζηέξεν ππφβαζξν ζηελ ΠΔ ζην επίπεδν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Καηαιεθηηθά, ε κάζεζε ηφζν ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε 

δξακαηηθή ηέρλε, κπνξεί λα εληζρπζεί, φηαλ ην δξάκα ηνπνζεηεζεί σο ηζφηηκνο 

εηαίξνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αληί λα ζεσξείηαη σο έλα επθαηξηαθφ 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

4.2. Υξεζηκόηεηα ηεο έξεπλαο – Γεληθεύζεηο –Πξνεθηάζεηο 

 

Ζ έξεπλα απηή, έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, πξνζπαζεί λα δηαθσηίζεη εθείλνπο πνπ 

δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε δξακαηηθέο κεζφδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο ή ζέκαηνο, θαζφηη απηέο αλνίγνπλ θαηλνηφκεο νδνχο γηα 

ηελ ΠΔ. Ζ πξνζπάζεηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νπφηε, πξνζηίζεηαη ζην κηθξφ 

ραξηνθπιάθην ησλ ζεαηξηθψλ ζπλζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Δλ νιίγνηο, ε ρξήζε ησλ δξακαηηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ζην Γεκνηηθφ, κπνξεί λα θαηαζηεί επσθειήο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην απζεληηθή κάζεζε, λα 

αλαπηχμεη πνιιαπιέο πξννπηηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη λα βνεζήζεη ηνπο δαζθάινπο 

λα βειηηψζνπλ ηελπξαθηηθή ηνπο θαη λα νμχλνπλ ηηο δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο ηεο 

λέαο γλψζεο. Έπεηηα, παξφιν, πνπ νξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

αζθήζεηο πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηε ΓηΔ γηα ρξήζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 
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κπνξεί λα ζεσξεζνχλ απιντθέο, εληνχηνηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ είλαη ε αξρή 

κεγαιχηεξσλ αιιαγψλ ζηε ζθέςε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ. 

Αθφκα, ε ελζσκάησζε ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ΠΔ, 

πνπ είλαη αλαπφζπαζην θαη αδηαπξαγκάηεπην ζηνηρείν ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο, κε έλαλ πην πεξηεθηηθφ ηξφπν, αλαπηχζζνληαο 

ελζπλαίζζεζε, αλεζπρία θαη επαγξχπλεζε γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο, εξρφκελνη 

αληηκέησπνη κε ηνπο ζπλερφκελνπο θξαγκνχο πνπ βάδεη ν άλζξσπνο ζηε θχζε.  

Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, νδεγεί ζηελ νδπλεξή 

δηαπίζησζε φηη γηα ηελ αλζξσπφηεηα έρεη μεθηλήζεη κηα πεξίνδνο αθξαίσλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη ζε έλα 

ζεκείν φπνπ ηα ιάζε δελ επηηξέπνληαη πιένλ, εηδηθά ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.Χο 

πηζαλή αξσγή ζηελ επίιπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο, θαη κέζσ απηήο, ε απφθηεζε ηεο γλψζεο γηα ην πεξηβάιινλ καο 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζεσξεηηθά θαη θπξίσο πξαθηηθά. Δλ ησ κεηαμχ, ε ΠΔ 

είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα 

αγσλίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Δθείλν φκσο πνπ πξέπεη λα βειηησζεί ζε απηή, 

είλαη αθξηβψο απηή ε θαηλνηνκία ζηε κάζεζε, θάηη πνπ πξνηείλεη ε έξεπλά καο κέζσ 

ηεο ζπγρψλεπζήο ηεο κε ηε ΓηΔ, πξνθεηκέλνπ λα καδί λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνινγηθή 

γλψζε, ε νπνία απνηειεί κηα απαξαίηεηε -αλ θαη φρη επαξθή-βάζε γηα 

πεξηβαιινληηθή δξάζε ησλ καζεηψλ. 

Παξάιεηςε ζα ήηαλ λα κελ αλαθεξζνχλ ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ είρε ε 

Έξεπλα-Γξάζεο φρη κφλν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη γηα ηνλ δάζθαιν ηεο 

ηάμεο, ν νπνίνο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, πξνζέιαβε πνηθίια εξεζίζκαηα απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη εμέιημε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ.  

χκθσλα κε ηηο αξρέο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο, ηα ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη ζθφπηκν λα γεληθεπηνχλ, ιφγσ θάπνησλ 

ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ, φπσο ηεο εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο απνθιεηζηηθά ζε παηδηά 

πνπ θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ (ηππηθή εθπαίδεπζε) θαη ζε πεξηνξηζκέλν δείγκα 

καζεηψλ, ιφγσ ηεο βξαρχρξνλεο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (3 κήλεο), θαζψο θαη 

ηεο δηεμαγσγήο ηνπ απφ ηνλ δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο θη φρη απφ ηελ ίδηα ηελ 
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εξεπλήηξηα. Χζηφζν, σο Έξεπλα-Γξάζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρήο, θαζψο 

καο παξείρε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

θαη καο έδσζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηνηρεία γηα ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζην 

παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ κειεηνχζακε. 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζνχλ ηα γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πηζηεχσ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

ζεαηξνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο πνπ πξνζθέξζεθε ζην 2ν Γ.. Πχξγνπ θαη λα 

εμηρληαζηεί ε χπαξμε πηζαλήο ζρέζεο απηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Χο πξνέθηαζε, ζα ιέγακε πσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εξέζηζκα γηα 

ηνπο ηνκείο ηφζν ηεο ΓηΔ φζν θαη ηεο ΠΔ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ 

πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα εκπινπηηζκέλα κε ςπρνθηλεηηθέο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιειεο γηα θάζε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Γη‘ απηφ φκσο 

απαηηείηαη επηκφξθσζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο αθελφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο ζρέζεο ησλ καζεηψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, απφ ην νπνίν ν ζχγρξνλνο ηξφπνο 

δσήο θαη ε αζηηθνπνίεζε ηνπο έρνπλ απνκαθξχλεη θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

επαλαζχλδεζή ηνπο κε ηα παξαδνζηαθά θηλεηηθά παηρλίδηα, ηα νπνία έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη κε άιιεο κε θηλεηηθέο θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

4.3. Γηεπθξηλήζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Κάπνηα πεξηνξηζηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίζηεθαλ γχξσ απφ ηελ Έξεπλα-Γξάζεο 

πνπ δηεμήρζε, έγθεηληαη, αξρηθά, ζην πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε 

(n< 30), θάηη πνπ ππνβηβάδεη ηελεμσηεξηθή εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη κεηψλεηηε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Αθεηέξνπ σο πεξηνξηζηηθφο παξάγσλ πξέπεη λα ιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε 

εξεπλήηξηα δελ απνηέιεζε παξάιιεια ηελ δηδάζθνπζα θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ζπλεπψο δελ εθήξκνζε ε ίδηα ηηο παξεκβάζεηο 

πνπ ζρεδίαζε, νχηε ήξζε ζε άκεζε επαθή κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, 
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θπξίσο ησλ πνηνηηθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ δηακεζνιαβεηή 

δαζθάινπ-παξαηεξεηή, κε απνηέιεζκα ην πξφγξακκα πηζαλψο λα παξεθθιίλεη απφ 

ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ αιιά θαη σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Όζηεξα, πεξηνξηζκνί πξνθχπηνπλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν πινπνηεηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ δάζθαινο πνπ ζην παξειζφλ δελ είρε αζρνιεζεί κε ηε 

Γξακαηηθή Σέρλε θαη νη γλψζεηο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ κεξηθψλ εβδνκάδσλ 

ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν 

γεγνλφο απηφ εγείξεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηηο δξακαηηθέο 

ηερληθέο,ζελάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο 

αλάγθεο θαη ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ,ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο κε θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο θαη εξεζίζκαηα, ηελ απνθπγή δηδαθηηζκνχ, αιιά θαη ηε ζσζηή 

θαζνδεγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο σο απζεληηθφο εκςπρσηήο Γξακαηηθήο 

Σέρλεο. Δπηπξνζζέησο, λα αλαθεξζεί πσο ν δάζθαινο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

πεηξακαηηθήο καο νκάδαο πνπ αλέιαβε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξεπλεηηθήο καο δξάζεο, 

δελ παξνπζίαδε απμεκέλε εμνηθείσζε κε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξν ην έξγν ηεο πεξηζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ κε πηζαλφ αληίθηππν ζηελ πνζφηεηα ή/θαη πνηφηεηά ηνπο.  

Ζ κειέηε απηή δηαηήξεζε έλα επξχ πεδίν πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ελλνηψλ, νη νπνίεο δηδάρζεθαλ, εμεηάζηεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ εθείλν λα απνθέξεη φζν ην δπλαηφλ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξα απνηειέζκαηα, βάζεη θαη ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ νξηνζεηνχζε 

ην βαζηθφ εξγαιείν πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

ην εξσηεκαηνιφγην. Πέξαλ απφ νιφθιεξε ελφηεηα πνπ πξνζηέζεθε παξεκβνιηθά ζηε 

δηδαθηέα χιε ηεο ΜηΠ, φπσο ε ζεκαηηθή ηεο «Δλέξγεηαο», εηζήρζεζαλ θαη επηκέξνπο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο παξεκβάζεηο, πιελ ηεο χιε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ηεο ΜηΠ., φπσο ε ηξχπα ηνπ φδνληνο, ε φμηλε βξνρή, 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε δηάβξσζε, ε εξεκνπνίεζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εηδψλ ππφ εμαθάληζε, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα, θ.ά. Χο ζπλέπεηα απηψλ ησλ 

πξνζζεθψλ θαη ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ επηπέδνπ ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαζίζηαηαη εμεδεηεκέλεο θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο απαηηεηηθφ γηα ηνλ κέζν καζεηή ηεο ηεηάξηεο ηάμεο.  

Έλα αθφκα αμηνζεκείσην ζηνηρείν πνπ πεξηνξίδεη αξθεηά έλα πξφγξακκα 

πεξηβαιινληηθήο ζεκαηνινγίαο, αθνξά ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα «ζηεγάζηεθε» 
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ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηνλ 

πξναχιην ρψξν, απνθιείνληαο έηζη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δεδνκέλεο άιισζηε θαη ηελ απνπζίαο άδεηαο γηα δηεχξπλζή ηνπ, θάηη πνπ φκσο 

πηζαλψο αιινίσζε έλα θνκκάηη ηεο πνιπδηάζηαηεο πεξηβαιινληηθήο θχζεο ηνπ κηαο 

θαη είλαη αλακελφκελε ε άκεζε επαθή κε ηελ θχζε θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ζε 

εξεπλεηηθά πεξηβαιινληηθά project (Καιδή,& Κφλζνιαο, 2016). 

Αμίδεη λα ζηαζνχκε θαη ζην γεγνλφο φηη νη παξεκβάζεηο πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

αθνξνχζαλ δψδεθα σξηαίεο δηδαζθαιίεο, δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ έθαζηε. Χζηφζν, θαηά 

ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζε νξηζκέλεο κεγάιεο ή δχζθνιεο ελφηεηεο 

(φπσο ηνπ λεξνχ θαη ηεο αλαθχθισζεο ή ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

εδάθνπο), δηαπηζηψζεθε πσο ρξεηάζηεθαλ επηπιένλ δηδαθηηθέο ψξεο γηα θάιπςή 

ηνπο. Παξφια απηά,ζεηηθφ είλαη πσο απηέο νη παξαπάλσ ψξεο δελ καο έβγαιαλ απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκά καο, αθνχ «δαλεηζηήθακε» απφ ηηο επηπιένλ ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΜηΠ, δεδνκέλνπ φηη ην κάζεκα 

δηδάζθεηαη 3 θνξέο ζε εβδνκαδηαία βάζε ζηελ ηεηάξηε ηάμε.  

ηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ πνπ νη 

δξάζεηο ηνπο έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη άλζξσπνη επεμεξγάδνληαη επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο γηα λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο (Kollmuss,& Agyeman, 2002). 

Δπνκέλσο, αθφκε θαη αλ νη ζηφρνη απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ήηαλ αθξηβείο θαη 

νη κέζνδνη επηιέρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ θαηάιιεια, ε ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπ θάζε 

καζεηήκπνξεί λα είρε αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα (Candeias et al., 2010· Reed et 

al., 2010) θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο. 

ζν αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εθιχνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, λα πνχκε πσο δηαθξίλνπκε ηξία είδε ζνβαξψλ πεξηνξηζκψλ: α) ηνπ 

ιαλζαζκέλνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο κε απνηέιεζκα πιήζνο κε έγθπξσλ απαληήζεσλ, 

β) ησλ ςεπδψλ απαληήζεσλ ιφγσ ηπραηφηεηαο θαη γ) ησλ ςεπδψλ απαληήζεσλ ιφγσ 

απηναλαθνξηθφηεηαο. Πην αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο 13 απφ ηνπο 22 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, 

ζπκπιήξσζαλ ιάζνο ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα 

νηαπαληήζεηο ηνπο δελ ιήθζεθαλ ππφςε, παξφιν πνπ είραλ δνζεί ζαθείο νδεγίεο απφ 

ηνλ δάζθαιν γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ. 
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Οη απηναλαθνξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηφζν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπδήηεζεο (νκάδα εζηίαζεο) θαη θαη‘ 

επέθηαζε ε επίδξαζή ηνπο ζηηο κεηξήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξέπεη 

επίζεο λα αλαγλσξηζηεί σο έλαο αθφκε πηζαλφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, λα 

ζεκεησζεί πσο επεηδή αλακελφηαλ ε πηζαλφηεηα ππεξβνιήο ησλ ζπκκεηερφλησλ -

εηδηθά θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξφηη ελεκεξψζεθαλ πσο ήηαλ 

αλψλπκν- εληάζεθαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ βέιηηζηε παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ 

νδεγηψλ ζηελ αξρή, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη απαληνχλ εηιηθξηλά, έζησ 

θη αλ νη απαληήζεηο ηνπο δελ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ πεξηβαιινληηθά επζπλείδεηε 

ζηάζε, θη φρη πξνζπαζψληαο λα παξνπζηάζνπλ έλαλ ςεπδψο πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλν εαπηφ.  

ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο, πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο, 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ν πιήξεο απνθιεηζκφο επηπιένλ αλαζηαιηηθψλ θαη 

πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ φζν αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (φπσο 

ηεο ηπραίαο εηθαζίαο ησλ καζεηψλ ζηελ πεξίπησζε εξσηήζεσλ πνπ είηε δελ 

θαηαλφεζαλ ηε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο ή/θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, είηε δελ ήζειαλ 

λα ζθεθηνχλ πξνζεθηηθά πξηλ ηελ απαληήζνπλ) δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

καο εγγπεζεί. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε 

φζν ην δπλαηφλ, ηηο ηπραίεο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, θαηαθχγακε ζηελ παξνρή 

δηαζαθελίζεσλ θαη αλαιχζεσλ ηεο ζεκαζίαο έθαζηεο εξψηεζεο. 

Γχν δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ απαληήζεσλ, είλαη αθελφο ην γεγνλφο φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απεπζχλζεθαλ ζε αλειίθνπο θαη αθεηέξνπ ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα εμεηαζηεί ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  
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4.4. Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

 

ηε ρψξα καο, ην έξγν πνπ έρεη αλαιεθζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο δελ είλαη επαξθέο νχηε ζηα παλεπηζηήκηα νχηε ζηα πξν-παλεπηζηεκηαθά 

επίπεδα. Γπζηπρψο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ΠΔ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα είλαη αξγφ θαη αξγά κεηαβαιιφκελνο πξνζδηνξηζηήο ηνπ ηη δηδάζθεηαη. 

πλεηδεηνπνηνχκε φηη ε ειεγρφκελε, απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθπαίδεπζε, δελ 

είλαη απνδνηηθή θαη δελ δχλαηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο αξθεηά γξήγνξα γηα 

έλαλ πιαλήηε πνπ αληηκεησπίδεη πξσηνθαλείο ζπλζήθεο ζηε βηφζθαηξα θαη πσο είλαη 

πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ηεο ΠΔ, κε ηξφπνπο 

αλαηξεπηηθνχο θαη θαηλνηφκνπο. ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο 

γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα.  

ε πξψην πιάλν, ε ΠΔ ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή απφ ην επίπεδν ηνπ 

Γεκνηηθνχ κέρξη ην παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν θαη ε Γξακαηηθή Σέρλε πξέπεη λα ιάβεη 

κηα ζέζε ζε απηέο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Όζηεξα, πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ έξγσλ, ψζηε νη ηξέρνπζεο 

πεξηβαιινληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ νηθνινγία λα 

ζπλερηζηνχλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη. Δηδηθφηεξα, ε ΠΔ έρεη ηελ επθαηξία λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο, εθφζνλ ελζσκαησζνχλ πην θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη, 

φπσο πεξηζζφηεξεο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, εθδξνκέο ή άιιεο θπζηθέο 

εθδειψζεηο. Σα εκπεηξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ πσο ηα άηνκα, εηδηθά ζηελ παηδηθή 

ειηθία, πξέπεη λα βιέπνπλ, λα αηζζάλνληαη θαη λα αγγίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή βηψζηκε κάζεζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Αθφκα, ηα νκαδηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα εθαξκφδνληαη 

εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ απιψλ θαη λα 

επηιέγνληαη έλαληη ησλ θαζηεξσκέλσλ κνλνήκεξσλ εθδξνκψλ ζηα πάξθα ή ζηα 

γήπεδα θαη λα εκπιέθνπλ ηα παηδηά καδί κε ηνπο ελήιηθεο (γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο). Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο ππνβαζκηζκέλσλ βηφηνπσλ, θαη ε αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ζε απηά.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ρξφλνο είλαη νπζηαζηηθφο, φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

επαλεμεηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη φηη ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ ε αλζξσπφηεηα πξφθεηηαη λα κεηξηάζεη ηα 
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πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε κηα 

εθπαίδεπζε ηαρέσο πξνζαξκφζηκε, θάλνληαο άκεζα ζηξνθή ζηελ κεηαζρεκαηηζηηθή 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Οη δάζθαινη ζα πξέπεη λα κηινχλ γηα αεηθνξηθά 

δεηήκαηα θαη λα δίλνληαη πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο ζε θάζε κάζεκα (φρη κφλν 

ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο) κε κεζφδνπο πξνζθηιείο ζηα παηδηά 

(φπσο ε ΓηΔ) θαη ζα πξέπεη λα παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ΓηΔ, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξεο εκπεηξίαο απφ πιεπξάο ηνπο ζηε ρξήζε 

ηέηνησλ ηερληθψλ θαη ηελ απφθηεζε ηθαλφηεηαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο ζε 

πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ίζσο κηα απνηειεζκαηηθή 

αιιαγή ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα ζπκβεί κφλν φηαλ ππάξρεη κηα κεγάιε κάδα 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζθνχλ κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ακθηζβεηήζνπλ ηηο βαζηά θξαηνχκελεο 

πεξηβαιινληηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη λα εμεηάζνπλ ελαιιαθηηθέο απφςεηο. 

ην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ΠΔ ζηα δεκφζηα ειιεληθά ζρνιεία. 

Πξφθεηηαη γηα κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ εθφζνλ εθαξκνζηεί ζην πιήζνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επηζηήκε, ζα παξέρεη 

θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αθνζίσζή ηνπο, ηελ επηζηεκνληθή ηνπο 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Σαπηφρξνλα είλαη 

ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηερληθψο άξηηαεθπαηδεπηηθά 

πιηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΠΔ.  

Λακβάλνληαο εξεζίζκαηα απφ ην πξφγξακκα παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο πνπ 

εθαξκφζηεθε, ζα θάλακε ζπζηάζεηο ψζηε ε θπβέξλεζε κε ηε ζεηξά ηεο, λα εληείλεη 

ηηο πξνζπάζεηέο ηεο, γηα λα παξέρεη πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ηεο πξννδεπηηθήο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, ησλ εληεηλφκελσλ θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ ηεο ρψξαο, θ.ά.. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο θαη ε ηνπηθή δηνίθεζε πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα θηλεηνπνίεζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ πνιηηψλ ψζηε λα είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνζπάζεηεο πνπ ζα 

εληζρχζνπλ έλα πγηέο θαη βηψζηκν πεξηβάιινλ.Πξνηείλεηαη αθφκα ε αχμεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζνρήο κε θαηάιιειεο εθζηξαηείεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη 

θαιά ζρεδηαζκέλα θηινπεξηβαιινληηθά κελχκαηα, θάηη πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 
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θηινπεξηβαιινληηθέο λννηξνπίεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα θαηαζηήζεη πηζαλφηεξε ηελ 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ηνπ καζεηηθνχ 

δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε, θξίλνπκε πσο ε έξεπλά καο, αλνίγεη πεξαηηέξσ ηνκείο 

έξεπλαο.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  253 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
 
 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κεηξά σο ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα κεξηθέο κφλν δεθαεηίεο ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

θαη εθφζνλ δελ απνηειεί απιψο κηα λέα εθπαηδεπηηθή ηάζε κε παξνδηθφ ραξαθηήξα, 

ε δηδαζθαιία γηα ην πεξηβάιινλ ζα απνηειεί πάληα έλα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ έξγν. 

Δάλ ε ΠΔ δελ πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά, ηφηε ε θχζε ζα ζπλερίζεη λα 

θαηαζηξέθεηαη θαη νη κειινληηθέο γεληέο ζα απνιέζνπλ ηα νθέιε πνπ ιακβάλνπκε σο 

ηψξα. Χο εθ ηνχηνπ, αλαγλσξίδεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα παξάγνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζηάζεηο γηα ηελ 

δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Μηα αλζξψπηλε θνηλσλία δεκηνπξγεί ή αλαθαιχπηεη λνήκαηα κέζσ ησλ ηερλψλ 

ηεο. Οη δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθνληαη σο βαζηθφο ηξφπνο ελζάξξπλζεο 

ησλ παηδηψλ λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηα εκπφδηα πεξηραξάθσζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζήο ηνπο. Σα παηδηά 

πνπ εθηίζεληαη ζε κνξθέο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε βάζε ην δξάκα, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνθηήζνπλ πςειήο απφδνζεο δηα βίνπ κάζεζε, λα 

επηιχνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, λα θαηαζηνχλ επηκειείο κειινληηθνί 

εξγαδφκελνη θαη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο, ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλφηεηα θαη 

άλζξσπνη πνπ λνηάδνληαη γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηα πιάζκαηα θαη ηε θχζε 

γχξσ ηνπο. Απηέο νη δηαδξαζηηθέο κέζνδνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο αμίδεη λα 

επηδησρζνχλ. 
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