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Θεµατική ενότητα: Έρευνα
Περίληψη
Στα προγράµµατα Π.Ε που υλοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια στο δηµοτικό σχολείο οι
εκπαιδευτικοί στήριξαν και στηρίζουν, πολλές ελπίδες για επαναστατικές αλλαγές στην επίσηµη
εκπαίδευση. Εν τούτοις η εισαγωγή εναλλακτικών πρακτικών και µεθόδων σε ένα σύστηµα
συγκροτηµένο από συγκεκριµένες εκπαιδευτικές αντιλήψεις µπορεί να είναι καταστροφική για την
ίδια την καινοτοµία Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας την έρευνα δράσης, στην Π.Ε
‘χώρου που δυνητικά εγγυάται την ελεύθερη και αυτόνοµη δράση΄ έχουν τη δυνατότητα ως
ερευνητές σε ατµόσφαιρα αναστοχασµού και αυτοαξιολόγησης, συνεργασίας και συντονισµένης
δράσης να χειραφετηθούν από τυπικές - παραδοσιακές σχολικές συνήθειες και να συµβάλλουν
ενόψει και των αλλαγών που επιχειρούνται µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων
Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) στην προώθηση της Π.Ε και στην ανανέωση του σχολείου.
Σκοπός της εργασίας:Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης για την προώθηση της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και την ανανέωση του ελληνικού σχολείου.
Θεωρητικό υπόβαθρο - Συζήτηση
Η έρευνα δράσης αποτελεί µια εναλλακτική ερευνητική µέθοδο, µε την oποία οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί µελετούν και κατανοούν πλευρές της καθηµερινής τους πρακτικής και µέσω µιας
σειράς µηχανισµών (παρατηρήσεις, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις κ.λπ.) προσπαθούν να τις
βελτιώσουν ή να τις αλλάξουν(McNiff,1988). Το θεωρητικό σχήµα που καθοδηγεί την έρευνα
δράσης και το οποίο στο πλαίσιο της κριτικής εκπαιδευτικής θεωρίας στηρίζεται οπωσδήποτε στον
κριτικό αναστοχασµό θα µπορούσε σύµφωνα µε τους Carr και Kemmis να έχει στο επίκεντρό της
µια σπείρα κύκλων σχεδιασµού, δράσης, παρατήρησης και αναστοχασµού.
Αναστοχασµός
Παρατήρηση
∆ράση
Σχεδιασµός

Στην πράξη η όλη διαδικασία αρχίζει από κάποιο πρόβληµα ή µια γενική ιδέα για
την επιδίωξη κάποιου στόχου. Στη συνέχεια προκύπτει ένα ‘συνολικό σχέδιο’ για τον τρόπο που θα
πραγµατοποιηθεί ο στόχος. Ακολουθεί δράση, παρατήρηση, αναστοχασµός πάνω στα
αποτελέσµατα της δράσης , επανεξέταση και σχεδιασµός νέων βηµάτων δράσης. Η έρευνα δράσης
πραγµατοποιείται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς χωρίς όµως να αποκλείεται ο ρόλος ειδικών
ερευνητών που µετατρέπονται σε εξωτερικούς παρατηρητές και διευκολύνουν την έρευνα που
διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί.
Η νέα αυτή ερευνητική µέθοδος που συναρθρώνεται µε τις έννοιες ‘δράση’ και ‘έρευνα’ και
είναι συµµετοχική, δηµοκρατική, κριτική και επιδιώκει τη µεταρρύθµιση προσιδιάζει απόλυτα στη
φιλοσοφία, την παιδαγωγική, την πολιτική και ηθική διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ο περιβαλλοντικός και ο εκπαιδευτικός στόχος της Π.Ε που εκφράζει την πολλαπλή της διάσταση
και υπογραµµίζει τον προοδευτικό και καινοτόµο χαρακτήρας της, υπηρετείται στην εκπαιδευτική
διαδικασία από την ιδιαίτερη µεθοδολογία µε την οποία αυτή προσεγγίζεται. Σύµφωνα όµως µε τον
Φαµπρ (1986) η εισαγωγή εναλλακτικών πρακτικών και µεθόδων σε ένα σύστηµα συγκροτηµένο
από συγκεκριµένες εκπαιδευτικές αντιλήψεις µπορεί να είναι καταστροφική για την ίδια την
καινοτοµία. Ακόµη για την Παπασιδέρη (1991) τα καλύτερα προγράµµατα δεν µπορούν να έχουν
το επιθυµητό αποτέλεσµα, αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κατανοήσει τους στόχους και τις
διαδικασίες για την υλοποίησή τους.
Είναι και θεµιτό και αναµενόµενο το περιεχόµενο και ο ρόλος της Π.Ε στην εκπαιδευτική
διαδικασία να µην κατανοήθηκε στη θεωρία και στην πράξη µε τον ίδιο τρόπο από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.. Υπάρχουν έτσι πολλά ερωτηµατικά για τη θέση της στο αναλυτικό
πρόγραµµα, τη θεµατολογία, τη µεθοδολογία, τους παράγοντες που εµποδίζουν την εφαρµογή της
και γενικότερα της µελλοντικής προοπτικής της.
Θεωρώ την εµπειρία και τον προβληµατισµό των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως πολύ
σηµαντικά στοιχεία προκειµένου η Π.Ε και ευρύτερα η όλη εκπαιδευτική διαδικασία να
ανατροφοδοτείται και συνεπώς να διαµορφώνεται µε τη συµβολή τους. Η συµβολή των ίδιων των
εκπαιδευτικών µε τη διενέργεια έρευνας από τους ίδιους, ή αλλιώς µε την εµπλοκή τους σε
συνεργατικές έρευνες δράσης είναι πιο εύκολο να πραγµατοποιηθεί στα προγράµµατα Π.Ε, αφού
στο ασφυκτικό πλαίσιο του ωρολόγιου προγράµµατος του σχολείου τα παραπάνω προγράµµατα
αποτελούν για εκπαιδευτικούς και µαθητές χρήσιµες νησίδες που επιτρέπουν και διευκολύνουν τον
προβληµατισµό, την αναζήτηση, την ελεύθερη και αυτόνοµη δράση, τη γόνιµη κριτική ανάλυση.
Στην έρευνα δράσης µπορούν να συµµετέχουν εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές
που βιώνουν τέτοιες µορφές µάθησης και επιθυµούν τέτοιες δραστηριότητες να εµπλουτίσουν και
να ζωντανέψουν την καθηµερινή σχολική πράξη και εξωτερικοί παράγοντες όπως υπεύθυνοι Π.Ε ,
σχολικοί σύµβουλοι, πανεπιστηµιακοί, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ΚΠΕ κ. ά. και
ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν την όποια θεωρητική και πρακτική γνώση κατέχουν. Σε όλη τη
διάρκεια της έρευνας δράσης, προκειµένου να είναι δυνατή η επικοινωνία, οι εµπλεκόµενοι
συµµετέχουν ισότιµα, συνεργάζονται αρµονικά, είναι διαλεκτικοί, ειλικρινείς, ανοιχτοί.
Ο κριτικός αναστοχασµός, που θα κατευθύνει και θα καθοδηγεί την έρευνα δράσης, για να
είναι εφικτός και λειτουργικός είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται µε τη χρήση από τα µέλη της
οµάδας κατάλληλων εργαλείων. Σηµαντικά εργαλεία στη διαδικασία αυτή µπορούν να είναι οι
παρατηρήσεις ,οι συζητήσεις, οι συνεντεύξεις, οι εργασίες, οι φωτογραφίσεις, οι βιντεοσκοπήσεις,
οι ηχογραφήσεις κ.ά, στοιχεία εξάλλου που χρησιµοποιεί η Π.Ε στη µεθοδολογία της. Με τον
τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η συλλογή δεδοµένων από τις δραστηριότητες των µαθητών και την
πορεία της έρευνας δράσης, η κριτική ανάλυση των οποίων µπορεί να βοηθήσει στην ακριβή
αποτύπωση κάθε φορά του προβλήµατος. Ιδιαίτερα θα βοηθήσει στη µε σαφήνεια συνειδητοποίηση
του εκάστοτε προβλήµατος και στην ανάλυση των δεδοµένων η χρήση από όλους τους
συµµετέχοντες ενός ηµερολογίου καταγραφής στο οποίο µε λεπτοµέρεια θα καταγράφονται όλες οι
δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Η πρακτική αυτή θα τροφοδοτήσει στη
συνέχεια το στοχασµό και την παραπέρα δράση της οµάδας.

Τέλος, συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι η χρήση της έρευνας δράσης στην Π.Ε
θα δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να βελτιώσουν την πρακτική
τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να επανεξετάσουν τις προσωπικές τους θεωρίες, να
αναπτυχθούν µε άλλα λόγια επαγγελµατικά. στοιχείο απαραίτητο για κριτική και µε ανοικτό µυαλό
αποτίµηση του έργου τους. (Kemmis, 1985/ Robottom, 1987).
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