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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική Έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση της «ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης»
παιδιών προσχολικής ηλικίας, µετά την εφαρµογή παιδαγωγικού προγράµµατος µε έµφαση στη
∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (∆ΤΕ), διάρκειας πέντε µηνών. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει
ασκήσεις και τεχνικές της ∆ΤΕ όπως, «Μιµητικές ασκήσεις», «Αναπαραστατικά αυτοσχέδια
δρώµενα», «∆ραµατοποίηση», «Παιχνίδι ρόλων», «Μηχανές», «Μεταµορφώσεις», «Ραδιοφωνικός
σταθµός», «Θεµατικά στιγµιότυπα», «Αγάλµατα», «Κίνδυνοι, εµπόδια», «Επίλυση προβλήµατος».
Το δείγµα της έρευνας είναι (n=77) παιδιά 4-6 ετών που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και
συγκρότησαν την οµάδα ελέγχου και την πειραµατική στην οποία εφαρµόστηκε το πρόγραµµα.
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ατοµική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη (πριν, µετά) στις οµάδες
έρευνας ενώ η στατιστική ανάλυση περιελάµβανε συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων αυτών
(πριν, µετά) και συσχετισµούς µε τα δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, διάστηµα φοίτησης στο
νηπιαγωγείο) (Χ2, t-test, και ANOVA).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αναπτύχθηκε σηµαντικά η «ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης» των
παιδιών ανεξαρτήτως φύλου και χρονικού διαστήµατος φοίτησης στο νηπιαγωγείο µε εντονότερη
επίδραση στα ηλικιακά µικρότερα παιδιά.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια ευρύτερης έρευνας µε στόχο τη µελέτη και αξιολόγηση της επίδρασης παιδαγωγικού
προγράµµατος µε έµφαση στη ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (∆ΤΕ) για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, διερευνήθηκε,
µεταξύ άλλων, η επίδραση του προγράµµατος στην ανάπτυξη της «ικανότητας περιβαλλοντικής
δράσης» των παιδιών. Επιπρόσθετα µελετήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της επίδρασης σε σχέση
µε το «φύλο» (αγόρι, κορίτσι), την «ηλικία» (έτος γέννησης 1998, έτος γέννησης 1999) και το
«χρονικό διάστηµα φοίτησης στο νηπιαγωγείο» (1 έτος, 2 έτη) των παιδιών.
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 77 παιδιά που φοιτούσαν σε δύο νηπιαγωγεία αστικής
περιοχής και από τα οποία συγκροτήθηκε η πειραµατική οµάδα (38 παιδιά), στην οποία και
εφαρµόστηκε το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, διάρκειας 4 µηνών (19 συνεδρίες) και η οµάδα
ελέγχου (39 παιδιά) στην οποία δεν εφαρµόστηκε καµµία παρέµβαση.
Η πειραµατική διαδικασία της έρευνας πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση
συγκεντρώθηκαν δεδοµένα µέσω ηµι-δοµηµένης συνέντευξης από το σύνολο του δείγµατος. Στη
δεύτερη φάση εφαρµόστηκε στην πειραµατική οµάδα το παιδαγωγικό πρόγραµµα και
συγκεντρώθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία µέσω παρατήρησης (Ιωσιφίδης, 2003) και συλλογής
οπτικοακουστικού
υλικού
(µαγνητοταινίες,
φωτογραφίες,
βιντεοταινίες,
ζωγραφική)
(Χριστοπούλου & Φλογαΐτη, 2000). Στην τρίτη φάση, µετά το πέρας της εφαρµογής του
παιδαγωγικού προγράµµατος, επαναλήφθηκε η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη στο σύνολο του
δείγµατος.
Η συλλογή των δεδοµένων περιελάµβανε τη συγκέντρωση των δηµογραφικών στοιχείων και των
στοιχείων από την προσωπική κλινική συνέντευξη (Piaget, 1929) µε ηµι-δοµηµένα ερωτήµατα
(διάρκειας 15 λεπτών) (Breakwell, 1995) σχετικά µε την «ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης» των
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παιδιών. Αυτά αφορούσαν διαδικασίες τις οποίες συνήθιζαν να εφαρµόζουν ή είχαν εφαρµόσει τα
παιδιά σχετικά µε τη διερεύνηση αιτιών περιβαλλοντικών προβληµάτων, καθώς και αναφορές σε
σχετικές δράσεις στις οποίες είχαν ήδη προβεί. Συγκεκριµένα αναφέρονταν στο χρονικό διάστηµα
ποτίσµατος χλωρίδας, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στη διαχείριση απορριµµάτων και στον
εντοπισµό περιβαλλοντικής ρύπανσης, κατηγοριοποίηση αυτής και παρότρυνση προς τρίτους για
ενεργό συµµετοχή στην αντιµετώπιση αυτής. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε το
συνδυασµό του "Ραδιοφωνικού Σταθµού" και της "Συνέντευξης", τεχνικών της ∆ΤΕ (Άλκηστις,
1984).
Το Παιδαγωγικό Πρόγραµµα ήταν ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
προσανατολισµένο στην αειφορία, µε έµφαση στη χρήση και εφαρµογή ασκήσεων και τεχνικών της
∆ΤΕ όπως, «Μιµητικές ασκήσεις», «Αναπαραστατικά αυτοσχέδια δρώµενα», «∆ραµατοποίηση»,
«Παιχνίδι ρόλων», «Μηχανές», «Μεταµορφώσεις», «Ραδιοφωνικός σταθµός», «Θεµατικά
στιγµιότυπα», «Αγάλµατα», «Κίνδυνοι και εµπόδια», «Επίλυση προβλήµατος», «Μανδύας
Ειδικού», «∆άσκαλος σε ρόλο» (Kondoyianni, 2003). Η θεµατική ενότητα «νερό» επιλέχτηκε για
το παιδαγωγικό πρόγραµµα (Vretta-Kouskoleka, 1991· Παπαδοπούλου, Χρηστίδου, Οικονόµου,
2003· Χρυσαφίδης, 2004) ενώ για την εφαρµογή του ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της Θεµατικής
προσέγγισης (Ντολιοπούλου, 2005β· ∆αφέρµου, κ.ά., 2006). Όλες οι συνεδρίες αποσκοπούσαν
στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ειδικά στην ενίσχυση της «ικανότητας
περιβαλλοντικής δράσης» των παιδιών.
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας περιελάµβανε συγκριτική µελέτη της
πειραµατικής µε την οµάδα ελέγχου καθώς και αναλυτική µελέτη των αποτελεσµάτων των δύο
οµάδων από την πρώτη και δεύτερη µέτρηση ενώ έγιναν συσχετισµοί αυτών και µε τα
δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος. Οι συσχετισµοί µελετήθηκαν µε τη χρήση ελέγχων
στατιστικής σηµαντικότητας (Χ2, t-test, ANOVA) (Παρασκευόπουλος, 1993· Subhash, 1996).
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι, τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας (Mean=2,48)
παρουσίαζαν σηµαντικά χαµηλότερη διαφορά σε σχέση µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου
(Mean=2,93) κατά την πρώτη µέτρηση (t=-1,922 (df=75) p=0,058<0,05 n=77). Κατά τη δεύτερη
µέτρηση τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας (Mean=4,14) παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερο
µέσο όρο από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου (Mean=2,97) µε t=6,457 (df=75), p=0,000<0,05 n=77.
(Γράφηµα 1). Επιπρόσθετα, η διερεύνηση της επίδρασης του προγράµµατος στην ανάπτυξη της
«ικανότητας δράσης» των παιδιών της πειραµατικής οµάδας σε συσχέτιση µε το «φύλο» δεν έδωσε
στατιστικά σηµαντική διαφορά [1η Μέτρηση: F=0,162 (df=1 36) p=0,690>0,05 n=38 & 2η
Μέτρηση: F=0,213 (df=1 36) p=0,647>0,05 n=38]. Η συσχέτιση µε την «ηλικία των παιδιών» [α)
1/1998-12/1998, β) 1/1999-12/1999], στην 1η Μέτρηση έδειξε µια στατιστικά σηµαντική διαφορά
των «παιδιών του 1998» σε σχέση µε τα «παιδιά του 1999» [F=4,734 (df=1 36) p=0,036<0,05
n=38] ενώ κατά τη 2η Μέτρηση δεν φαίνεται καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο
ηλικιακών οµάδων [F=1,030 (df=1 36) p=0,317>0,05 n=38]. Η συσχέτιση µε το «διάστηµα
φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο» (1 έτος, 2 έτη), στην 1η και στη 2η Μέτρηση δεν έδειξε
καµιά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων [1η Μέτρηση: F=0,529 (df=1 36) p=0,472 >0,05
n=38 & 2η Μέτρηση:F=2,649 (df=1 36) p=0,112>0,05 n=38].
Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι το Πρόγραµµα συνέβαλε σηµαντικά στην ανάδειξη
και ενεργοποίηση της ικανότητας δράσης των µικρών παιδιών σε θέµατα και ζητήµατα
περιβάλλοντος (Appleby, 2001). Εκτιµάται ότι η µεθοδολογία αυτού και ειδικά η εφαρµογή
Αυτοσχέδιων κινητικών αναπαραστάσεων, ∆ραµατοποίησης, Παιχνιδιού ρόλων, Θεµατικών
στιγµιότυπων, Καυτής καρέκλας, Μηχανών καθώς και του Εργαστηρίου δηµιουργίας µάσκας,
φυλλαδίων και αφίσας έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά, µέσα από αλληλεπιδραστικές βιωµατικές
διεργασίες για πειραµατισµούς κοινωνικής διάστασης και ανακαλύψεις, για ανάπτυξη κριτικής
σκέψης και για συναισθηµατική εµπλοκή, οι οποίες οδήγησαν σε "δοκιµές" δράσεων σχετικών µε
τη φροντίδα, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (Sixsmith & Tsaliki, 2003). Επίσης,
εκτιµάται ότι ενισχύθηκε η αυτοεκτίµηση και η αυτοπεποίθηση των παιδιών σχετικά µε την
επάρκεια προσωπικών τους ικανοτήτων σε σχέση µε τη φροντίδα και προστασία του
περιβάλλοντος, οι οποίες πιθανόν ενίσχυαν τη βούλησή τους για συµµετοχή σε νέες δράσεις.
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Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά µέσα από τις διεργασίες του Προγράµµατος µέσα και έξω
από την τάξη είχαν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν µε προσφιλείς, αναπτυξιακά κατάλληλους
"παιγνιώδεις" τρόπους δικές τους πρωτότυπες και ευρηµατικές ενέργειες και δράσεις, ατοµικές και
συλλογικές.
Επίσης, εκτιµάται ότι, µέσα από τις διαδραστικές διεργασίες του Προγράµµατος και ειδικά
της εφαρµογής της ∆.Τ.Ε., τα παιδιά προκλήθηκαν και συµµετείχαν ενεργά σε δράσεις για
πρόληψη και αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον. Παράλληλα, διαπιστώθηκε
ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος των παιδιών για κατανόηση λειτουργιών των οικοσυστηµάτων,
µέσα από συµµετοχικές δράσεις που προϋπόθεταν πράξεις και αποφάσεις φιλικές προς το
περιβάλλον. Επιπρόσθετη διαπίστωσή µας είναι ότι η εφαρµογή της ∆.Τ.Ε. συνέβαλε στην
απόκτηση αλληλεπιδραστικής βιωµατικής εµπειρίας µεταξύ των µικρών παιδιών και του
κοινωνικού τους περιβάλλοντος (Περδικάρη, 2005). Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, µέσω των
"∆ρώµενων", της "Ειρηνικής διαδήλωσης" και του "Ραδιοφωνικού Σταθµού" εκδήλωσαν
ενδιαφέρον, δραστηριοποιήθηκαν και συνεργάστηκαν για την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και
εφαρµογή δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον µε άλλα µέλη της ευρύτερης κοινότητας. (Choi,
1983· Σκαναβή, 2004).
Η µελέτη της επίδρασης του Προγράµµατος στην ανάπτυξη της «ικανότητας
περιβαλλοντικής δράσης» των παιδιών σε σχέση µε το «φύλο» και το «χρονικό διάστηµα φοίτησης
στο νηπιαγωγείο» δεν έδειξε καµιά διαφοροποίηση αυτής. Οι δύο πληθυσµιακές οµάδες εµφάνισαν
εξ ίσου σηµαντική ανάπτυξη της ικανότητας περιβαλλοντικής δράσης τους και εκτιµάται ότι σε
αυτό συνέβαλε η µεθοδολογία του Προγράµµατος και ειδικά η βιωµατικότητά του µε τη συµβολή
της ∆.Τ.Ε., που συντελεί αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση όλων των ατόµων (Κοντογιάννη, 2005)
καθώς και η ενασχόληση των παιδιών µε παρόµοιες δράσεις και δραστηριότητες από µικρή ηλικία
(Wilson, 1994a).
Η διερεύνηση της επίδρασης του Προγράµµατος σε σχέση µε την «ηλικία των παιδιών»
(έτος γέννησης 1999, έτος γέννησης 1998) έδειξε ότι τα µεγαλύτερα παιδιά πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος, είχαν αναπτύξει περισσότερο την ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης τους σε
σύγκριση µε τα µικρότερα (Bredekamp & Copple, 1998). Αποτέλεσµα που διαφοροποιήθηκε µετά
την εφαρµογή του προγράµµατος όπου το επίπεδο ανάπτυξης της ικανότητας περιβαλλοντικής
δράσης όλων των παιδιών αναπτύχθηκε σηµαντικά, τα δε µικρότερα παιδιά εµφανίστηκαν στο ίδιο
επίπεδο ανάπτυξης µε τα µεγαλύτερα στοιχείο που υποδηλώνει ότι η επίδραση του προγράµµατος
ήταν αποτελεσµατικότερη στα ηλικιακά µικρότερα παιδιά.
Συµπερασµατικά υποστηρίζουµε ότι το Παιδαγωγικό Πρόγραµµα µε έµφαση στη
∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση ανέπτυξε σηµαντικά και αποτελεσµατικά την "ικανότητα
περιβαλλοντικής δράσης" των παιδιών προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου και χρονικού
διαστήµατος φοίτησης στο νηπιαγωγείο. Εντονότερη δε κατεγράφη η επίδραση του στα ηλικιακά
µικρότερα παιδιά.
Γράφηµα 1: Ικανότητα περιβαλλοντικής δράσης
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