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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γενικό στόχο της έρευνας αποτέλεσε η πειραµατική διερεύνηση της συµβολής που µπορούν να
έχουν τα ντοκιµαντέρ φύσης1, µέσα από την απλή προβολή τους σε µια σχολική τάξη, στην
ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας σε µαθητές της Στ΄ τάξης για τα θέµατα που
παρουσιάζουν. Ειδικότερα η έρευνα, µε τη χρήση Πειραµατικών Οµάδων και Οµάδας Ελέγχου και
χρησιµοποιώντας ως θεµατικό παράδειγµα τα έντοµα, εστίασε σε δύο σηµεία: να διερευνηθεί από
τη µια πλευρά αν οι µαθητές που παρακολούθησαν ντοκιµαντέρ φύσης για τα έντοµα
(Μικρόκοσµος, Έντοµα) ανέπτυξαν µεγαλύτερο βαθµό ευαισθησίας για αυτά, συγκριτικά µε
µαθητές που δεν τα παρακολούθησαν και από την άλλη να διερευνηθεί αν οι µαθητές που
παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση2 Μικρόκοσµος ανέπτυξαν διαφορετικό βαθµό
ευαισθησίας από τους µαθητές που παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ µε αφήγηση Έντοµα. Από την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι και τα δύο ντοκιµαντέρ φύσης προκάλεσαν την
ανάπτυξη ευαισθησίας για τα έντοµα στους µαθητές που τα παρακολούθησαν, ενώ
αποτελεσµατικότερο εµφανίζεται το ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση Μικρόκοσµος.
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν:
α. η διερεύνηση του βαθµού ευαισθησίας που αναπτύσσεται για τα έντοµα, σε µαθητές Στ΄ τάξης,
µετά την προβολή αντίστοιχων θεµατικά ντοκιµαντέρ φύσης (Έντοµα, Μικρόκοσµος), συγκριτικά
µε µαθητές που δεν τα παρακολούθησαν (Οµάδα Ελέγχου),
β. η διερεύνηση του διαφορετικού βαθµού ευαισθησίας που πιθανόν αναπτύσσεται ανάµεσα σε
µαθητές Στ΄ τάξης που παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ µε αφήγηση Έντοµα και σε εκείνους που
παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση Μικρόκοσµος, δεδοµένου ότι το καθένα
χρησιµοποιεί διαφορετική προσέγγιση και τεχνοτροπία ως προς την παρουσίαση του θέµατός του.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2006 σε µαθητές που, τη συγκεκριµένη
σχολική περίοδο, φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη, σε δηµόσια και ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία του νοµού
Θεσσαλονίκης.
Ως δειγµατοληπτικές µονάδες θεωρήθηκαν το σύνολο των δηµοτικών σχολείων του νοµού
(Ν=350) και η επιλογή του δείγµατος των µαθητών από αυτά έγινε µε τυχαία στρωµατοποιηµένη
δειγµατοληψία (ως στρώµατα θεωρήθηκαν οι δύο εκπαιδευτικές περιφέρειες του νοµού). Στην
έρευνα συµµετείχαν συνολικά 678 µαθητές και µαθήτριες από τους οποίους το 46,3% ήταν αγόρια
και το 53,7% κορίτσια. Το δείγµα αντιπροσώπευσε το 5,8% του συνόλου των µαθητών Στ΄ τάξης
του νοµού Θεσσαλονίκης (Νµαθητών=11.656).
Το πειραµατικό σχέδιο, συνολικά, περιλάµβανε δύο Πειραµατικές Οµάδες Α και Β και µια
Οµάδα Ελέγχου Γ. Αναλυτικότερα, οι δύο Πειραµατικές Οµάδες Α και Β παρακολούθησαν η κάθε
µία αντίστοιχα ένα ντοκιµαντέρ φύσης µε κεντρικό του θέµα τα έντοµα και αµέσως µετά
συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητά του ως προς την
ανάπτυξη ευαισθησίας για τη συγκεκριµένη κατηγορία ζώων, συγκριτικά µε τους µαθητές της
Οµάδας Ελέγχου Γ, οι οποίοι δεν παρακολούθησαν ντοκιµαντέρ και συµπλήρωσαν µόνο το
ερωτηµατολόγιο της έρευνας (Βλ. Σχήµα Ι).
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να σηµειωθεί εδώ, ότι το ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε σε κάθε
οµάδα είχε βέβαια το ίδιο αντικείµενο (τα έντοµα), ωστόσο, άνηκε σε διαφορετική σχολή,
προσέγγιζε και παρουσίαζε δηλαδή το θέµα του µε διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, οι
µαθητές της Πειραµατικής Οµάδας Α παρακολούθησαν το ντοκιµαντέρ Μικρόκοσµος, που ανήκει
στα λεγόµενα ντοκιµαντέρ φύσης χωρίς αφήγηση (χωρίς την ύπαρξη αφηγητή, παρά µόνο για δύο
λεπτά στην έναρξη της ταινίας, µε εντυπωσιακές και µε συναισθηµατική επίδραση εικόνες και
µουσική), ενώ, αντίστοιχα, οι µαθητές της Πειραµατικής Οµάδας Β παρακολούθησαν το
ντοκιµαντέρ Έντοµα, ένα κλασικό εκπαιδευτικό ντοκιµαντέρ ως προς τη δοµή του, µε τη χρήση
αφήγησης. Η επιλογή αυτή οφείλεται αφενός, σύµφωνα µε τους στόχους της έρευνας, στον έλεγχο
του βαθµού ευαισθησίας που πιθανόν αναπτύσσεται για συγκεκριµένα περιβαλλοντικά θέµατα (εδώ
τα έντοµα) µε τη προβολή αντίστοιχων θεµατικά ντοκιµαντέρ φύσης (Μικρόκοσµος, Έντοµα) και
αφετέρου στον έλεγχο του διαφορετικού βαθµού ευαισθησίας που πιθανόν επιτυγχάνουν δύο
ντοκιµαντέρ φύσης για το ίδιο θέµα, αλλά διαφορετικής σχολής.
Κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης της έρευνας, στους µαθητές δόθηκαν µόνο οι
απαραίτητες οδηγίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν (προβολή ντοκιµαντέρ για τα
έντοµα και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου µετά την προβολή) χωρίς να υπάρξει ενηµέρωση για
τους ειδικούς στόχους της έρευνας και για τις µεταβλητές που επιδιώκεται να µετρηθούν, έτσι ώστε
να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν, οι ψευδείς απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια από τα υποκείµενα
της έρευνας.
Ως ανάπτυξη ευαισθησίας στην παρούσα έρευνα θεωρείται η εµφάνιση υψηλότερων τιµών
συνολικά στις γνώσεις των µαθητών για τα έντοµα και κατά συνέπεια στις στάσεις και τις
αντιλήψεις που διαµορφώνουν µέσα από αυτές για αυτήν την κατηγορία ζώων, µετά την προβολή
του αντίστοιχου ντοκιµαντέρ φύσης σε κάθε Οµάδα, συγκριτικά µε τους µαθητές της Οµάδας
Ελέγχου που δεν παρακολούθησαν κανένα ντοκιµαντέρ και στο βαθµό που οι διαφορές αυτές είναι
στατιστικά σηµαντικές.
Για την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκε σε
πρώτο στάδιο η ανάλυση της διακύµανσης ή διασποράς (ANOVA). Αυτού του είδους η στατιστική
ανάλυση µάς επέτρεψε να διερευνήσουµε τις διαφορές στις τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής
ανάµεσα σε περισσότερες από δύο οµάδες. Η λογική της ANOVA στηρίζεται, δηλαδή, στην
υπόθεση ότι οι διαφορές που προκύπτουν ανάµεσα στα άτοµα της ίδιας οµάδας (within subjects
variance) λόγω τυχαίων παραγόντων (π.χ. ατοµικές διαφορές), θα διαφέρει στατιστικά σηµαντικά
από τις διαφορές που προκύπτουν ανάµεσα στις οµάδες που συµµετέχουν στην έρευνα (between
subjects variance) και οφείλονται στο χειρισµό του ερευνητή (Grimm, 1993; Kerlinger & Lee,
2000). Στη συνέχεια για την ειδικότερη διερεύνηση των ερευνητικών µας υποθέσεων
χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικές αναλύσεις planned comparisons και post hoc (test Scheffe).
2

Σχήµα Ι Σχεδιάγραµµα απεικόνισης του πειραµατικού σχεδιασµού της έρευνας
Πειραµατική Οµάδα Α

Οµάδα Ελέγχου Γ

Σύγκριση τιµών και έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητάς
διαφορών

Σύγκριση τιµών και έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητάς
διαφορών
Προβολή ντοκιµαντέρ
Έντοµα

Προβολή ντοκιµαντέρ
Μικρόκοσµος

Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου

Πειραµατική Οµάδα Β

Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου

Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου

Σύγκριση τιµών και έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητάς
διαφορών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν εµφανείς διαφορές στις µέσες τιµές ευαισθησίας ανάµεσα
στις Πειραµατικές Οµάδες Α και Β και την Οµάδα Ελέγχου Γ, οι οποίες µετά από στατιστική
ανάλυση (ANOVA) προέκυψε ότι ήταν στατιστικά σηµαντικές (F (2, 675) = 97.4, p < .001). Πιο
συγκεκριµένα, τα τελικά αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν µετά από επιπλέον στατιστικές
αναλύσεις (Multiple Comparisons & Post Hoc Test) ότι οι δύο Οµάδες Α και Β, που
παρακολούθησαν ντοκιµαντέρ φύσης για τα έντοµα, ανέπτυξαν µεγαλύτερο βαθµό ευαισθησίας
συγκριτικά µε την Οµάδα Ελέγχου Γ που δεν παρακολούθησε ντοκιµαντέρ (t (675) = 13.3, p<
.001). Ακόµη, τις υψηλότερες τιµές ευαισθησίας για τα έντοµα µεταξύ των Οµάδων Α και Β
εµφάνισε η Οµάδα Α, γεγονός που καταδεικνύει το ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση Μικρόκοσµος ως
πιο αποτελεσµατικό στον εν λόγω στόχο (p=.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει µε σαφήνεια ότι τα ντοκιµαντέρ φύσης, που
επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας, κατάφεραν να αναπτύξουν ευαισθησία στους µαθητές για
τα έντοµα, αφού εµφάνισαν υψηλότερες τιµές στις γνώσεις, και κατά συνέπεια στις στάσεις και τις
αντιλήψεις τους για τα έντοµα, συγκριτικά µε εκείνους που δεν παρακολούθησαν ντοκιµαντέρ. Η
αποτελεσµατικότητά τους αυτή µπορεί πιθανόν να αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό, αν λάβουµε υπόψη
µας ότι στην έρευνα αυτή µετρήθηκε η ικανότητα των ντοκιµαντέρ φύσης να αναπτύσσουν
ευαισθησία για συγκεκριµένα θέµατα του φυσικού περιβάλλοντος όταν προβάλλονται σε µια
σχολική τάξη, χωρίς να προηγηθεί ωστόσο ή να ακολουθήσει καµιά συζήτηση επί του
προβαλλόµενου θέµατος, χωρίς τις παρεµβάσεις του δασκάλου ή της δασκάλας και φυσικά χωρίς
την προετοιµασία των µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα της πιθανής αξιοποίησης τους
από τους εκπαιδευτικούς θα είναι ίσως µεγαλύτερα, στο βαθµό που της προβολής τους προηγηθεί η
απαραίτητη προετοιµασία και ο σχεδιασµός από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, καθώς, επίσης, και στο
βαθµό που θα επιλεχθεί προσεκτικά ο κατάλληλος, για τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους, τρόπος
ένταξής τους.
Επιπλέον, η πρόκριση του ντοκιµαντέρ Μικρόκοσµος, που ανήκει στην κατηγορία των
λεγόµενων ντοκιµαντέρ φύσης χωρίς αφήγηση, ως αποτελεσµατικότερου στο στόχο της ανάπτυξης
περιβαλλοντικής ευαισθησίας, σηµαίνει ότι οι µαθητές επηρεάστηκαν περισσότερο από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (εικόνες µε συναισθηµατική δύναµη, παρουσίαση µε τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογίας ένα άγνωστου και αν-οίκειου κόσµου κάτω από τα πόδια τους, µε
ενδιαφέρουσες και πρωτόγνωρες οπτικές από την καθηµερινότητα των διαφόρων εντόµων), τα
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οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο ως πιθανά κριτήρια για την επιλογή των
ντοκιµαντέρ φύσης που χρησιµοποιούν όσο και ως παραδείγµατα παρουσίασης των
περιβαλλοντικών θεµάτων στη σχολική τάξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται σε µεγάλη συχνότητα και εναλλακτικά οι όροι Natural
History Documentary Films και Wildlife Documentary Films ή ακόµη και οι δύο όροι µαζί ως Natural
History and Wildlife Documentary Films. Ο πρώτος εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1913 σε εµπορικά
περιοδικά και ο δεύτερος εµφανίζεται περίπου στα µέσα του 20ου αιώνα (Bousé, 2000). Αν και ο κάθε όρος
χωριστά αναφέρεται σε ταινίες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και θεµατικές και οι δύο όροι αφορούν
συνολικά ένα κατανοητό και διακριτό τύπο ταινιών, µε τους δικούς του κανόνες, κώδικες, συµβάσεις και
θεµατολογία. Ωστόσο, δεδοµένης της ανυπαρξίας στην Ελλάδα εργασιών για τη συγκεκριµένη κατηγορία
ταινιών δεν υπάρχει µέχρι σήµερα µια κοινά αποδεκτή επιστηµονική απόδοση των συγκεκριµένων όρων.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, προτείνουµε και χρησιµοποιούµε τον όρο ντοκιµαντέρ φύσης
γιατί θεωρούµε ότι µπορεί να συµπεριλάβει εκτός από ταινίες που ασχολούνται άµεσα µε το περιβάλλον
ευρύτερα και την άγρια ζωή και ταινίες που παράγονται τα τελευταία χρόνια και τα θέµατα τους αφορούν
ζητήµατα Κοινωνικής Οικολογίας (για παράδειγµα ταινίες που ασχολούνται µε τη σχέση του σύγχρονου
ανθρώπου µε τη φύση) ή ταινίες που περιγράφουν µορφές της φύσης µέσα στην πόλη ή ακόµη και ταινίες
που χρησιµοποιούν ψηφιακά εφέ για να παρουσιάσουν ζώα που πλέον δεν υφίστανται (όπως για παράδειγµα
ταινίες σχετικές µε τη ζωή των δεινοσαύρων).
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Η απόδοση του ξενόγλωσσου όρου non verbal films σε ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση γίνεται µε κάποια
επιφύλαξη. Ουσιαστικά, πρόκειται για ταινίες (ντοκιµαντέρ) που δεν διαθέτουν στη συνολική διάρκειά τους
αφήγηση (ορισµένες µπορεί να διαθέτουν µια σύντοµη αφήγηση σε κάποιο σηµείο της ταινίας, όπως
συµβαίνει, για παράδειγµα, µε το αντίστοιχο ντοκιµαντέρ αυτής της κατηγορίας Μικρόκοσµος που διαθέτει
αφήγηση µόλις 2 λεπτών στην έναρξη της ταινίας). Αναφερόµενοι, λοιπόν, στις ταινίες αυτές ως
ντοκιµαντέρ χωρίς αφήγηση, δεν εννοούµε ότι λείπει από αυτές η αφηγηµατική δοµή, αλλά ευρύτερα
απουσιάζει η ύπαρξη αφήγησης που οργανώνεται λεκτικά γύρω από το πρόσωπο του αφηγητή ή της
αφηγήτριας.
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