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γνώσεων των µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μια µελέτη 
περίπτωσης µε την υλοποίηση Σ.Π.Π.Ε στο πλαίσιο της εφαρµογής της 
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Περίληψη: Η Π.Ε. αναµφισβήτητα αποτελεί µια νέα διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και κατά συνέπεια και του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, µέσα στο οποίο 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο καινοτόµες 
µεθόδους, οι οποίες προσεγγίζουν διαθεµατικά και δηµιουργικά κάθε γνωστικό ή άλλο πεδίο 
διαδραστικής µάθησης, αναδεικνύοντας έτσι τη διεπιστηµονική και πολυεπιστηµονική της 
αξία. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την αξία και τη χρησιµότητα της εφαρµογής της 
µεθόδου Project ως προς τη διαµόρφωση περιβαλλοντικών γνώσεων και αποδεικνύει την 
ωφελιµότητα της υλοποίησης Σ.Π.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράµµατος της 
Ε.Ζ. Εξετάζει ακόµη το κατά πόσο οι στόχοι της Π.Ε. βρίσκουν εφαρµογή στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα από τη χρήση Περιβαλλοντικών Projects. Επιχειρεί δηλαδή 
κατ’ουσίαν ένα είδος αξιολόγησης της µεθόδου Project, ως προς τον τρόπο εφαρµογής της. 
  

1. Θεωρητικό πλαίσιο 
Η µέθοδος Project θεωρείται  η  πλέον κατάλληλη  και  κυριαρχούσα  στο  χώρο  της 
Εκπαίδευσης, κυρίως δε στην υλοποίηση και εφαρµογή Προγραµµάτων Καινοτόµων 
∆ράσεων. Είναι  µια  ανοικτή  διαδικασία  µάθησης που εξελίσσεται  ανάλογα  µε  την 
εκάστοτε  κατάσταση  και  τα  ενδιαφέροντα  των εµπλεκοµένων  µε  αυτήν. Μόνο µέσα 
από την προσωπική συµµετοχή βιώνει κάποιος/α τη µέθοδο αυτή, γι’αυτό αποκαλείται  
και «Μέθοδος των Βιωµάτων».  

Η εκπόνηση ενός project αποτελεί στην ουσία µια σύνθετη εκπαιδευτική 
διαδικασία, που οδηγεί στη µάθηση µέσα από µια συγκεκριµένη πορεία. Πρέπει λοιπόν 
να δίνεται µεγάλη έµφαση στις διαδικασίες που επιστρατεύονται για την  εφαρµογή και 
ολοκλήρωση ενός project, χωρίς φυσικά να υποβαθµίζεται η σηµασία  του τελικού 
αποτελέσµατος.   

2. Σκοπός της έρευνας 
Βασικός σκοπός της παρούσας, σύµφωνα και µε τις αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας, 
είναι η διερεύνηση του γνωστικού υπόβαθρου των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου, τόσο απέναντι στο Περιβάλλον γενικότερα, όσο και σε σχέση µε 
την προστασία σπάνιων και προστατευόµενων ειδών της άγριας πανίδας ειδικότερα, 
συνάµα δε και µε την προστασία και αξιοποίηση περιοχών που αποτελούν σπάνια 
οικοσυστήµατα του τοπικού και ευρύτερου Περιβάλλοντος. ∆ιερευνώνται οι γνώσεις των 
παιδιών και η ενεργός εµπλοκή τους σε περιβαλλοντικά θέµατα,  πριν και µετά από την 
εκπόνηση ενός Σ.Π.Π.Ε. µε θέµα «Το Dama dama (Πλατώνι) της Ρόδου».  
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Σκοπό, επίσης, της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάδειξη της αξίας και της 
χρησιµότητας της εφαρµογής της µεθόδου Project και η απόδειξη της ωφελιµότητας από 
την υλοποίηση των Σ.Π.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράµµατος της Ε.Ζ. 
Ένας έµµεσος σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει στο κατά πόσο οι στόχοι της Π.Ε. 
βρίσκουν εφαρµογή στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα από τη χρήση 
Περιβαλλοντικών Projects. Επιχειρείται δηλαδή κατ’ ουσίαν ένα είδος αξιολόγησης της 
µεθόδου Project, ως προς τον τρόπο εφαρµογής της. 

3. Στόχοι της έρευνας 
Μετά από την οριοθέτηση του βασικού σκοπού της έρευνας καθορίστηκαν και οι 
επιµέρους στόχοι της. Αναλυτικότερα καθορίστηκε: 

• Η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των µαθητών σε ότι αφορά στο Περιβάλλον, 
τόσο το τοπικό όσο και το ευρύτερο, µέσα από την εφαρµογή ενός Σ.Π.Π.Ε., πριν και 
µετά την υλοποίησή του, µε τη συµβολή του Project. 

• Η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των µαθητών σε σχέση µε την άγρια πανίδα 
της περιοχής τους και ειδικότερα σε ότι αφορά το προστατευόµενο είδος της τοπικής 
πανίδας, το σύµβολο της Ρόδου, το ελάφι Dama dama (Πλατώνι). 

• Η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των µαθητών σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα, 
την αξία και τη σηµασία της προστασίας και διατήρησής της και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη του τόπου τους. 

4. Ερευνητική στρατηγική 
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τις γνώσεις των µαθητών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  σχετικά µε το Περιβάλλον -τόσο το τοπικό, όσο και το 
ευρύτερο- µέσα από την εφαρµογή ενός Σ.Π.Π.Ε., πριν και µετά την υλοποίησή του, µε 
τη συµβολή του Project. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης ενός 
τµήµατος της ΣΤ΄ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, µε στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων 
των µαθητών και την επέκτασή τους, τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές 
µαθαίνουν µέσα από την τυπική εκπαίδευση, µε  την εφαρµογή και υλοποίηση ενός 
Σ.Π.Π.Ε. και σε τι βαθµό αυτά πετυχαίνουν τους σκοπούς και τους στόχους τους. 

5. Ερευνητικοί άξονες-Ερευνητικά ερωτήµατα 
Με βάση τους στόχους οι οποίοι ετέθησαν ευθύς εξ’αρχής, η έρευνα κινήθηκε σε τρεις 
βασικούς άξονες, πάνω στους οποίους διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήµατα: 
• Ποιο είναι το γνωστικό επίπεδο των µαθητών σε σχέση µε το ευρύτερο γενικότερα 

και το εγγύς [τοπικό] ειδικότερα Περιβάλλον και τα προβλήµατά του; 
• Ποιο είναι το γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών σε σχέση µε έννοιες όπως 

οικοσύστηµα, βιότοπος, ενδιαίτηµα, άγρια χλωρίδα και πανίδα, προστατευόµενα 
είδη, είδη υπό εξαφάνιση, φαινόµενο θερµοκηπίου, υπερθέρµανση της Γης, 
υπερπληθυσµός, αειφορία κ.ά; 
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• Ποιες είναι οι γνώσεις  των µαθητών  για  το  συγκεκριµένο  ενδηµικό είδος της 
άγριας πανίδας του τόπου τους Dama dama (Πλατώνι); 

• Εµφανίζεται διαµόρφωση των γνώσεων των µαθητών σε σχέση µε το Περιβάλλον; 
• Πώς µπορεί να επηρεάσει ένα ολοκληρωµένο Σ.Π.Π.Ε., µε τη βοήθεια του Project, 

τις γνώσεις και τη δράση των µαθητών γύρω από ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα; 

6. Μεθοδολογική προσέγγιση 
Η παρούσα εµπίπτει στη µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας «∆ράση», εφόσον 
πρόκειται για την εφαρµογή Project σε συγκεκριµένη σχολική τάξη. Ακολουθεί τη 
στρατηγική της έρευνας µε τη «Μελέτη Περίπτωσης». Το δείγµα αφορά µαθητές-
µαθήτριες της ΣΤ’ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

7. Μέσο ανάλυσης δεδοµένων 
Η ανάλυση των δεδοµένων της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε στο συνδυασµό δύο  
µεθόδων: α) της περιγραφικής ανάλυσης και β) της ανάλυσης περιεχοµένου.  

8. Μέσο συλλογής δεδοµένων 
Ως µέσο συλλογής των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, 
προκειµένου να καταγραφούν οι γνώσεις των µαθητών πριν και µετά την εφαρµογή και 
υλοποίηση ενός Σ.Π.Π.Ε. Η µέθοδος αυτή εκτιµάται ότι µπορεί να συµβάλει, 
στοιχειωδώς τουλάχιστον, στην ανάγκη καταγραφής, ανάλυσης και σύγκρισης των 
αποτελεσµάτων, καθώς επιτρέπεται η χρησιµοποίησή του και σε µεγαλύτερο δείγµα. 

9. Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα 
Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας επετεύχθη σε απόλυτο βαθµό σχετικά µε τη 
διερεύνηση και τη µέτρηση της µεταβλητής, που αφορούσε στις γνώσεις του δείγµατος,  
πριν και µετά από την υλοποίηση ενός Σ.Π.Π.Ε. 
• Ως  προς  τον  έµµεσο  σκοπό,  που  είχε  τεθεί  αρχικά, η παρούσα αποδεικνύει  ότι  

η  Π.Ε.,  ως  µία  ζώσα διαδικασία  της  µάθησης,  η  οποία  στηρίζεται  σε 
καινοτόµους µεθόδους, βρίσκει  εφαρµογή  στην Α΄/βάθµια Εκπ/ση, υποστηρίζοντας  
λειτουργικά  το Σχολικό  Πρόγραµµα  και  προσδίδοντας  σύγχρονη δυναµική  στο  
εκπαιδευτικό  σύστηµα. 

• Σχετικά  µε  τον πρώτο  επί  µέρους  στόχο  της έρευνας,  σε  ότι  είχε  να  κάνει  µε  
τις  γνώσεις  του δείγµατος,  που  αφορούσαν  στο  τοπικό και το  ευρύτερο  
Περιβάλλον,  υπήρξε  αισθητή  διαφορά, ανάµεσα  στις  δύο  φάσεις  διεξαγωγής  της  
παρούσας.   Η  εµπλοκή  των  παιδιών  στην  εφαρµογή  και  υλοποίηση  του  
Προγράµµατος  απέφερε  θετικά  αποτελέσµατα, µέσα  από  τις  εµπειρίες  και  τα  
βιώµατα  που  απέκτησαν,  διορθώνοντας,  µεταβάλλοντας,  συµπληρώνοντας και  
εµπεδώνοντας  την  προϋπάρχουσα  συνάµα  δε  και  την  προσλαµβάνουσα  γνώση.  

• Το ίδιο ακριβώς διαπιστώνεται & στο δεύτερο κατά σειρά στόχο, ο οποίος αφορά 
στην άγρια πανίδα της περιοχής του δείγµατος και ειδικότερα στο σπάνιο και 
προστατευόµενο είδος, το ελάφι Dama dama (Πλατόνι). Και σ’αυτήν την περίπτωση 
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είναι εµφανής η διαφορά, αφού µετά από την υλοποίηση και εφαρµογή του Σ.Π.Π.Ε. 
τα αποτελέσµατα είναι θετικά ως προς τη µεταβολή της γνώσης των παιδιών στη 
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα. 

• Στον τρίτο στόχο, παροµοίως, αφού διερευνήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση της 
γνώσης του δείγµατος, πριν από την εφαρµογή του Προγράµµατος, ακολούθως, µετά 
και την ολοκλήρωση του project, διαπιστώνεται ότι το γνωστικό υπόβαθρο των 
παιδιών διαφοροποιείται και αυξάνει τους δείκτες του σε σηµαντικό βαθµό και 
αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ακολούθως παρατίθεται ο Πίνακας και το ∆ιάγραµµα µε την κατανοµή των 
συχνοτήτων όλων των ερωτήσεων µε προσδοκώµενες και µη προσδοκώµενες 
απαντήσεις, πριν και µετά την εφαρµογή του Σ.Π.Π.Ε. 
 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (f) (%) (f) (%) 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ* 12 57,14 21 100 
ΜΗ  ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ*  9 42,86  0    0 

ΣΥΝΟΛΟ 21    100,00 21  100 

Πίνακας 1. Κατανοµή συχνοτήτων 
 
* Για  να  χαρακτηρίσουµε  τις  δηλώσεις  των  µαθητών/τριών, ονοµάσαµε  
«ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ»  αντίδραση – συµπεριφορά  αυτή  που  αποτελεί  θετικό  
γνωστικό  στόχο & «ΜΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ» την  αντίδραση  αυτή  που  αποτελεί  
αρνητικό  γνωστικό  στόχο,  στα  πλαίσια  της  Π.Ε.  
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