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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η µορφή του εκπαιδευτικού, ως κεντρικό πρόσωπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
αντιµετωπίζει την πρόκληση να εξισορροπήσει ανάµεσα στην εξουσία που φέρει ως
διευκολυντής της µάθησης και στην αυτονοµία του µαθητή. Στόχος της έρευνας είναι να
διερευνήσουµε σε βάθος τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του εκπαιδευτικού σε ένα
πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προκειµένου ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί
στην πρόκληση αυτή. Αν και κατά πόσο ο διευκολυντής χρησιµοποιεί την εξουσία του για
να κατευθύνει, να διαπραγµατευτεί ή να µεταβιβάσει την ευθύνη της εκπαιδευτικής
πράξης στους µαθητές του. Επιλέξαµε ποιοτικές στρατηγικές προσέγγισης γιατί αυτές
υιοθετούν µια πιο σύνθετη εικόνα της πραγµατικότητας και κινούνται στο πλαίσιο του
ερµηνευτικού και κοινωνικά κριτικού παραδείγµατος στην Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα
επιλέξαµε την στρατηγική της µελέτης περίπτωσης µε εργαλεία συλλογής δεδοµένων την
αδόµητη συµµετοχική παρατήρηση της οµάδας και την ερευνητική συνέντευξη µε την
εκπαιδευτικό του προγράµµατος. Αντί για ένα τυποποιηµένο σύνολο αποτελεσµάτων η
παρούσα εργασία εστιάζει την συζήτηση γύρω από τρεις άξονες που προκύπτουν από τα
«άδυτα»της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης του εκπαιδευτικού σε ένα καλό
πρόγραµµα εφαρµογής της Περιβαλλοντικής στο σχολείο.

ABSTRACT
Teacher, being the central person of educational process, faces the challenge to
integrate the authority of facilitator and the autonomy of the learner. The objective of
this thesis is to study in depth how the facilitator applies his authority during an
environmental education project in order to cope with this challenge. If and how well
the facilitator uses his authority to direct, to negotiate or to delegate the responsibility
of educational power to his students. Qualitative strategies have been chosen since they
adopt a more complex image of the reality and they are closer to an interpretable and
socially critical example in education. In particular, the case study strategy was chosen
which involves observation and interaction within the team, as well research interview
of the project facilitator. This diploma work focuses on the discussion regarding three
topics which result from theory and practice of education as they are applied in an
environmental education project.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ποιοτική Έρευνα, Κατεύθυνση – ∆ιαπραγµάτευση - Μεταβίβαση
εξουσίας, Πρόγραµµα ΠΕ στο σχολείο, Λήψη Αποφάσεων κατά τη διάρκεια και κατά τον
σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µάθησης.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (στο εξής ως ΠΕ), όταν πρωτοεµφανίστηκε στην
Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 80 θεωρήθηκε περισσότερο ως εκπαιδευτική
καινοτοµία που φέρνει ανανέωση στο κεντρικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Έφερε δηλαδή µέσα στο σχολείο ιδέες και πρακτικές της Προοδευτικής Εκπαίδευσης
όπως η µάθηση έξω από το σχολείο, η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στις
διαδικασίες µάθησης, η οµαδική εργασία, η επιλογή των θεµάτων από τα ενδιαφέροντα
των µαθητών κ.α.(Παπαδηµητρίου, 1998, σελ.79).
Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο πλαίσιο ανάλυσης των διαφορετικών προσεγγίσεων στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η τυπολογία των ιδεολογικών προσανατολισµών στη
εκπαίδευση που προτείνεται από τους Kemmis, Cole και Suggett (Φλογαΐτη, 2006
σελ.271). Σύµφωνα µε την ταξινόµησή τους η εκπαιδευτική ιδεολογία που ασπάζεται
τον προβληµατισµό της ΠΕ και τον αντίστοιχο ρόλο για τον εκπαιδευτικό είναι η
κοινωνικά κριτική. Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι ποτέ ιδεολογικά
ουδέτερη αντιµετωπίζει τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ως ενεργά µέλη της
κοινωνίας τα οποία µέσα από εναλλακτικές παιδαγωγικές διαδικασίες διερευνούν
κριτικά και µε αίσθηµα ευθύνης κοινωνικά προβλήµατα προκειµένου να συµβάλλουν σε
αλλαγές στην κοινωνία µε γνώµονα τη δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία. Ο εκπαιδευτικός
στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής τάσης είναι πηγή πληροφόρησης και οργανωτήςσυντονιστής συνεργατικών παιδαγωγικών προγραµµάτων µε χειραφετικούς στόχους, τα
οποία προκύπτουν ως προϊόντα διαπραγµάτευσης µε τους µαθητές και την κοινότητα.
Καταργεί τις ιεραρχικές δοµές στην εκπαίδευση και πρεσβεύει συµµετοχικές
δηµοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζεται κυρίως σε
κονστρουκτιβιστικές θεωρίες µάθησης και σε βιωµατικές προσεγγίσεις και δηµιουργεί
µαθησιακές ευκαιρίες ώστε οι µαθητές να κατακτήσουν την αυτονοµία.
Πίσω από τις διδακτικές διαδικασίες που ακολουθούνται στα προγράµµατα ΠΕ
κρύβονται έννοιες όπως αυτοκαθορισµός, χειραφέτηση, µη κατευθυντικότητα που είναι
συνώνυµες µε την αυτονοµία. Τα άτοµα που συνθέτουν την οµάδα έχουν λόγο να
αποφασίζουν, να εκφράζουν τις απόψεις τους να διαφωνούν, να ενεργούν υπεύθυνα. Η
αυτονοµία κατά τον Zimmer «θέτει ως στόχο να βοηθήσει στη χειραφέτηση του ατόµου
από τον ετεροκαθορισµό και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης» (οπ. αναφ στο
Χρυσαφίδης 1998 σελ.28).

Λήψη Αποφάσεων
Η πρόκληση που ενέχει κάθε µορφή διδασκαλίας έγκειται στο συνταίριασµα της
εξουσίας του διευκολυντή και της αυτονοµίας του µαθητή. Εφόσον ο δάσκαλοςδιευκολυντής δεν λησµονεί πως η µάθηση είναι προσωπικό επίτευγµα του κάθε µαθητή,
µπαίνει στο βαθύτερο νόηµα του ρόλου του. Ο ρόλος του λοιπόν είναι έµµεσος,
υποβοηθητικός στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ερεθισµάτων ή στη δηµιουργία του
πλαισίου εκείνου που διευκολύνει την µαθητική προσπάθεια. Στόχος δεν είναι η
αχρήστευση του δασκαλικού ρόλου αλλά η αλλαγή του.
Με την φράση τρόπος λήψης αποφάσεων εννοούµε έναν από τους τρεις βασικούς
τρόπους λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων σε σχέση µε τους µαθητές: ο διευκολυντής
µπορεί να πάρει αποφάσεις για αυτούς, µπορεί να πάρει αποφάσεις µαζί τους, ή µπορεί
να τους δώσει την ελευθερία να πάρουν µόνοι τους αποφάσεις. Οι τρεις αυτοί τρόποι
λήψης αποφάσεων θα ονοµάζονται στο εξής κατεύθυνση, διαπραγµάτευση και
µεταβίβαση αντίστοιχα. ∆ιαφορετικά ονοµάζονται και ιεράρχηση, συνεργασία και
αυτονοµία (Heron,1989 σελ.66).
Κατεύθυνση σηµαίνει ότι η εκπαιδευτική εξουσία ασκείται µονοµερώς. Ο
εκπαιδευτικός λαµβάνει αποφάσεις επί παντός θέµατος και για τους πέντε αυτούς τοµείς
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εκ µέρους των µαθητών. Η αυτονοµία των µαθητών σεβόµενη όλες αυτές τις πτυχές της
µάθησης, βρίσκεται πλήρως υποταγµένη στις προσταγές του εκπαιδευτικού. Η πλήρως
ανεπτυγµένη ∆ιαπραγµάτευση σηµαίνει ότι η εκπαιδευτική εξουσία µπορεί να ασκείται
και από τις δύο πλευρές: οι αποφάσεις λαµβάνονται από κοινού µε τους µαθητές. Ο
τρόπος λήψης αποφάσεων είναι συνεργατικός. Μεταβίβαση ότι δίνεται ελευθερία για
τη µονοµερή άσκηση της εκπαιδευτικής εξουσίας από τους ίδιους τους µαθητές. Στην
πλήρως ανεπτυγµένη µεταβίβαση ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι αποσύρεται και οι
µαθητές είναι απολύτως αυτοκαθοριζόµενοι.
Σε αυτό το σηµείο θα εξετάσουµε εκτενέστερα τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία
µπορούν να εφαρµοστούν οι τρόποι αυτοί λήψης αποφάσεων. Υπάρχει το κυρίως
επίπεδο, στο οποίο σχεδιάζεται η διαδικασία µάθησης και στις πέντε πλευρές της: τους
µαθησιακούς στόχους, το πρόγραµµα, τις µεθόδους διδασκαλίας, τους προς χρήση
ανθρώπινους και φυσικούς πόρους και τις µεθόδους αξιολόγησης. Όπως
προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός µπορεί να τα σχεδιάσει αυτά ο ίδιος, να τα
διαπραγµατευτεί µε τους µαθητές ή οι µαθητές να τα αναλάβουν µόνοι τους.
Χαµηλότερα υπάρχει το αρχικό επίπεδο της άµεσης µαθησιακής δραστηριότητας.
Και εδώ ο εκπαιδευτικός µπορεί να φέρει σε πέρας την ενέργεια εκ µέρους των
µαθητών, µπορεί να το κάνει σε συνεργασία µε τους µαθητές, ή οι µαθητές να το
διαχειριστούν µόνοι τους. Υπάρχει ένα πιο δυσνόητο τρίτο επίπεδο, το επίπεδο επιλογής
του τρόπου λήψης αποφάσεων που θα χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό. Κι εδώ,
µπορεί η απόφαση να ληφθεί από τον διευκολυντή, µπορεί ο διευκολυντής να το
διαπραγµατευτεί µε τους µαθητές, ή οι µαθητές να το αποφασίσουν µόνοι τους. ∆εν
είναι σίγουρο εάν πολλοί διευκολυντές γνωρίζουν καν το επίπεδο 3.
Το τυπικό προοδευτικό µάθηµα είναι µονοµερώς κατευθυντικό στο επίπεδο 3,
µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο λήψης αποφάσεων στο επίπεδο 2,
µε αρκετή µεταβίβαση εξουσίας στο επίπεδο 1.

Λήψη Aποφάσεων και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η λήψη αποφάσεων δεν είναι µια στατική διαδικασία που γίνεται σε συγκεκριµένο
χρόνο ή φάση του προγράµµατος ΠΕ. Είναι ενσωµατωµένη σε όλες τις φάσεις ή στάδια
του προγράµµατος σύµφωνα µε την θεωρητική διαίρεση του project και πολλές φορές
γίνεται χωρίς επεξεργασία και διαβούλευση, ακόµα και χωρίς την άµεση αντίληψη.
Κατόπιν αποδελτίωσης σχετικής βιβλιογραφίας για τους τρόπους λήψης απόφασης
παρουσιάζουµε συµπληρωµατικά τα δύο επικρατέστερα µοντέλα λήψης απόφασης τα
οποία χαρακτηρίζονται από τις διαφορές στον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Το ένα
είναι το µοντέλο των Vroom και Yetton το οποίο περιγράφει τρεις βασικά τρόπους
λήψης αποφάσεων, τον αυταρχικό, τον συµβουλευτικό και τον συµµετοχικό (Ανδρέου
και Παπακωνσταντίνου, 1994, σελ.176).
Το άλλο µοντέλο των Tannenbaum και Schimdt παρουσιάζει επτά τύπους
απόφασης που κινούνται και αυτά µεταξύ του αυταρχικού και του συµµετοχικού
τύπου. Τα µοντέλα αυτά είναι σχηµατικά µε την έννοια ότι δεν έχουν απόλυτο
διαχωρισµό αλλά περιγράφουν παραπλήσιες συµπεριφορές του ηγέτη και έτσι
χρειάζεται ανάλυση της κατάστασης για να εξακριβωθεί ο τύπος της απόφασης.
Οι βασικοί πάντως τρόποι λήψης αποφάσεων είναι τέσσερις :
1. Αυταρχικός : η απόφαση λαµβάνεται χωρίς διαβούλευση και κατόπιν εορτής οι
άλλοι πληροφορούνται τι θα πρέπει να γίνει ή να κάνουν
2. Πειστικός : ο ηγέτης της οµάδας ασκεί επιρροή για να υιοθετήσουν την απόφασή
του αφού πρώτα την έχει λάβει και δεν την διαπραγµατεύεται
3. Συµβουλευτικός : η απόφαση λαµβάνεται εφόσον ζητηθούν οι γνώµες. Η µέθοδος
αυτή συνδυάζει δύο πλεονεκτήµατα. Αφενός εξασφαλίζει την αφοσίωση όλων για
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να εφαρµόσουν την απόφαση αφετέρου µε την παρακίνηση ωθεί προς την
υλοποίηση.
4. Συναποφασιστικός : οι αποφάσεις λαµβάνονται µε συναίνεση ή µε πλειοψηφία.
Αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα της συλλογικής ευθύνης αλλά έχει τον
κίνδυνο να ακυρώσει την ατοµική ευθύνη.
(Everard & Morris, 1999, σελ.72).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουµε σε βάθος τον τρόπο
άσκησης της εξουσίας του εκπαιδευτικού σε ένα πρόγραµµα ΠΕ αν δηλαδή και
κατά πόσο ο διευκολυντής-εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί την εξουσία του για να
κατευθύνει, να διαπραγµατευτεί ή να µεταβιβάσει την ευθύνη της εκπαιδευτικής
πράξης στους µαθητές του.
Συγκεκριµένα µας ενδιαφέρει να δούµε τον τρόπο λήψης απόφασης στην φάση του
σχεδιασµού των δραστηριοτήτων (επίπεδο 2) ενός προγράµµατος ΠΕ και κατά την
διάρκεια των δραστηριοτήτων (επίπεδο 1) όταν η οµάδα δουλεύει για την επίτευξη των
στόχων της.
Η ενεργητική συµµετοχή και η ενίσχυση της οµαδικής εργασίας είναι το όχηµα
αλλά και το ζητούµενο στην υλοποίηση των σχολικών προγραµµάτων ΠE. Εποµένως ο
εκπαιδευτικός που ασχολείται µε την ΠE ξεκινάει από µια αξιωµατική θέση η οποία
έγκειται στο ότι δεν θα µεταδώσει ο ίδιος τη γνώση αλλά θα βοηθήσει τους µαθητές του
να συµµετάσχουν σε µια διεργασία ανακάλυψης ώστε να γίνονται ταυτόχρονα και πιο
αυτοδύναµοι.
Η ΠΕ αποτελεί όµως και άσκηση στην διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ανθοπούλου,
2005). Από την στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στη µάθηση και την προσωπική του
θεωρία για την σχολική τάξη εξαρτάται καταρχήν η απόφαση που παίρνει στο ερώτηµα
αν η µάθηση συντελείται σε συνθήκες δασκαλικού ελέγχου ή σε συνθήκες µαθητικής
αυτονοµίας. ∆εύτερο, καθορίζει την θέση του στο ερώτηµα αν η µάθηση προωθείται µε
µορφές άµεσης ή έµµεσης διδασκαλίας. Τρίτο, και συνεπακόλουθο, οι καταστάσεις και
η δυναµική που δηµιουργούνται µέσα στην τάξη εξαρτώνται από το κλίµα, το στυλ
«ηγεσίας» και από το βαθµό που συµβάλλουν όλοι στις αποφάσεις που παίρνονται.
Μια ατέλειωτη σειρά αποφάσεων σε ερωτήµατα που είναι αλληλένδετα και ξεκινάνε
από την θεωρία µέχρι την πράξη του εκπαιδευτικού.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το πεδίο της ΠE χαρακτηρίζεται από διεπιστηµονικότητα. Συνδυάζει
χαρακτηριστικά από διάφορους επιστηµονικούς χώρους, τα οποία και αξιοποιεί
επιθυµώντας να δηµιουργήσει κοινά εργαλεία έρευνας. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία
αντλούνται τόσο από τις Θετικές όσο και από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήµες. Είναι λοιπόν φυσικό και επόµενο να δανείζεται από αυτές τις επιστήµες και
τρόπους ερευνητικών προσεγγίσεων. Αυτή η «ελαστικότητα» των ορίων ανάµεσα στην
κάθε επιστήµη και στις κατάλληλες ερευνητικές προσεγγίσεις «αντανακλά τις
σύγχρονες επιστηµολογικές τάσεις που ευνοούν τη σύγκλιση µεταξύ των επιστηµών»
(Ντάβου, 1998).
Η ΠE αποτελεί λοιπόν ένα ευρύ επιστηµολογικό πεδίο που προσφέρει πλήθος
προκλήσεων και ελευθερία επιλογών στον ερευνητή. Οι ποιοτικές µέθοδοι από την
άλλη ευνοούν αυτήν την αναζήτηση νοήµατος και κατανόησης. Πρόκειται για µια
διαφορετική προσέγγιση του κόσµου που δίνει έµφαση στη φύση της εµπειρίας και όχι
στην (αριθµητική) συχνότητα της εµφάνισης µιας συµπεριφοράς. Τα κυριότερα
χαρακτηριστικά µιας ποιοτικής έρευνας είναι
1. Το φυσικό περιβάλλον χρησιµοποιείται ως άµεση πηγή δεδοµένων
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2. Η ανάλυση των δεδοµένων είναι επαγωγική και δίνεται µεγάλη προσοχή στις
λεπτοµέρειες
3. Οι απόψεις και ο τρόπος που οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται τις έννοιες είναι
καθοριστικός για τον ερευνητή και αποτελούν την ουσία όλης της έρευνας
(Creswell, 1998 οπ. αναφ. στο Χριστοπούλου 2000)
Παρά το ότι το φιλοσοφικό πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας προσφέρεται ως το πιο
κατάλληλο για το επιστηµολογικό πεδίο της ΠE η αίσθηση είναι πως στο χώρο
βρίθουν οι ποσοτικές προσεγγίσεις. Από την έως τώρα ενασχόλησή µας µε την
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι κυριαρχούν οι ποσοτικές
ερευνητικές προσεγγίσεις και αντίθετα υπολείπονται οι ποιοτικές.

Η Στρατηγική της Ποιοτικής Έρευνας
Η µελέτη µιας χαρακτηριστικής περίπτωσης αποτελεί τον βασικό κορµό αυτής της
εργασίας. Η ερευνητική µεθοδολογία της µελέτης περίπτωσης στηρίζεται στην αρχή
της οικοδόµησης µιας θεωρητικής θέσης παρά στην επαλήθευση µιας θεωρίας. Ακόµα
η µελέτη περίπτωσης αναδεικνύει το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συµβαίνει
χώρα κάποιο φαινόµενο, γι’ αυτό το λόγο θεωρείται κατάλληλο µοντέλο για έρευνα
µιας εκπαιδευτικής καινοτοµίας, αφού µια εκπαιδευτική κατάσταση δεν µπορεί να
γίνει κατανοητή αν ο ερευνητής δεν την τοποθετήσει µέσα στο πλαίσιο που την
παράγει ( May, 1993).
Στην καρδιά κάθε µελέτης περίπτωσης βρίσκεται µία µέθοδος παρατήρησης. Στο
δίληµµα αν θα είναι συµµετοχική ή µη συµµετοχική η παρατήρηση νοµίζουµε πως σε
ένα φυσικό πλαίσιο όπως είναι το περιβάλλον του σχολείου, η αδόµητη συµµετοχική
παρατήρηση όπως την αποκαλεί ο Bailey είναι ο καλύτερος τρόπος παρατήρησης. Ο
Adelman και οι συνεργάτες του έδωσαν µια σειρά από πλεονεκτήµατα της µελέτης
περίπτωσης που την κάνουν ελκυστική ερευνητική προσέγγιση στο χώρο της
εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών θα αναφέρουµε τα εξής ( Cohen & Manion, 2000,
σελ.178):
1. Τα δεδοµένα της µελέτης περίπτωσης είναι «ισχυρά στην πραγµατικότητα», αλλά
είναι δύσκολο να οργανωθούν.
2. Οι µελέτες περίπτωσης µπορούν να αποτελέσουν ένα αρχείο περιγραφικού υλικού
που είναι αρκετά πλούσιο ώστε να επιδέχεται µεταγενέστερη επανερµηνεία
3. Οι µελέτες περίπτωσης αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και το πλαίσιο των
κοινωνικών αληθειών. Η ιδιαίτερη δύναµή τους έγκειται στην προσοχή που δίνουν
στην λεπτοµέρεια και στην πολυπλοκότητα της ίδιας της περίπτωσης
4. Οι καλύτερες µελέτες περίπτωσης καταφέρνουν να στηρίξουν εναλλακτικές
ερµηνείες
Εκτός από την παρατήρηση, ως ερευνητική τεχνική χρησιµοποιήσαµε και την
συνέντευξη µε την εκπαιδευτικό για την επιδίωξη του τριγωνισµού. Η ερευνητική
συνέντευξη έχει οριστεί ως «συζήτηση δύο ατόµων που αρχίζει από τον συνεντευκτή
µε ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών µε την έρευνα πληροφοριών, και
επικεντρώνεται σε περιεχόµενο καθορισµένο από τους στόχους της έρευνας» (Cannell
and Kahn, οπ. αναφ. στο Cohen & Manion, 2000 σελ.374).

Πηγές δεδοµένων από την Παρατήρηση και τις Συνεντεύξεις
Ένας καλός τρόπος να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα είναι να τα οργανώσουµε κατά
κατηγορίες, να τα κωδικοποιήσουµε χρησιµοποιώντας προφίλ παρατήρησης δηλαδή
σχέδια µε προκαθορισµένες κατηγορίες ανάλογα µε το αντικείµενο που ερευνάµε.
Κάθε συµβάν την ώρα της παρατήρησης εντάσσεται σε µία κατηγορία που έχει ένα
σύµβολο.
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Σχετικά µε την ανάπτυξη των κατηγοριών υπάρχουν δύο αναγνωρισµένες µέθοδοι
κωδικοποίησης των δεδοµένων, η παραγωγική και η επαγωγική (Altrihter, 2001,
σελ.183). Εµείς επιλέξαµε κατηγορίες που απορρέουν από τη θεωρητική µας
διερεύνηση δηλαδή ανεξάρτητα από τα δεδοµένα σύµφωνα µε την παραγωγική µέθοδο.
Καθώς η ανάλυση των δεδοµένων γινόταν ταυτόχρονα µε την συλλογή τους και η
νοητική επεξεργασία τους έφερνε καινούρια ζητήµατα µέσω µιας διαδικασίας γνωστής
στην ποιοτική έρευνα ως «κλιµακούµενη αντίληψη», (Lacey, ΕΑΠ 1999 Εγχειρίδιο
Μελέτης σελ. 190) η δηµιουργία κατηγοριών και η οργάνωση των δεδοµένων σε αυτά
διήνυσαν µεγάλη πορεία έως την τελική τους διαµόρφωση.
Πηγές δεδοµένων από την Παρατήρηση ήσαν τα φύλλα παρατήρησης(ΦΠ), τα
προφίλ παρατήρησης(ΠΠ) και οι περιλήψεις παρατήρησης(Π). Πηγές δεδοµένων από
τις συνεντεύξεις ήσαν τα φύλλα της συνέντευξης(ΦΠ) και οι συνεντεύξεις(Σ). Το
φύλλο της συνέντευξης περιέχει σηµειώσεις του ερευνητή κατά την ώρα της
συνέντευξης ενώ η συνέντευξη είναι το εργαλείο εκείνο που δηµιουργήθηκε από την
προσεκτική µελέτη των φύλλων της συνέντευξης και επιδέχεται ερµηνειών. Προς
τούτο χρησιµοποιήσαµε την κλίµακα συµπερασµού που έχει την εξής λειτουργία :
επιτρέπει την προσεκτική εξέταση των ερµηνειών και µας διευκολύνει να στοχαστούµε
πάνω στη δράση, επιτρέποντάς µας να συνδέσουµε τις ερµηνείες των δράσεων µε τα
συµβάντα στα οποία αναφέρονται (Altrihter, 2001 σελ.115).
Πιστεύουµε ότι ο εφήµερος χαρακτήρας της «µατιάς µας» µπορεί να ξεπεραστεί µε
την χρήση τεχνικών που συλλαµβάνουν τα συµβάντα και µπορούν να αποτυπωθούν µε
κάποια ακρίβεια. Για να έχουµε συνολική εποπτεία της κατάστασης όµως θα πρέπει
ανά πάσα στιγµή οι µέθοδοι παρατήρησης και η διαισθητική «µατιά» µας να
αλληλοσυµπληρώνονται.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η ποιοτική ανάλυση γίνεται την ίδια χρονική στιγµή µε την συλλογή των
δεδοµένων. Όπως ήταν αναµενόµενο, υπήρξε ένας όγκος δεδοµένων από το υλικό των
συνεντεύξεων και των παρατηρήσεων που έπρεπε να συνδυαστούν και να
ταξινοµηθούν στις κατηγορίες βάσει της θεωρητικής προσέγγισης και της ισχύουσας
βιβλιογραφίας. Έγιναν αρκετές απόπειρες ένταξης των δεδοµένων σε κάποια
κατηγορία µέσα από µια διαδικασία που είναι γνωστή ως διαδικασία «διύλισης» των
δεδοµένων (ΕΑΠ, 1999) ώσπου να ενταχθούν τελικά κάπου. Θα έπρεπε η
κατηγοριοποίηση να έχει ένα λογικό, περιεκτικό και ολοκληρωτικό προσανατολισµό.
Στην ένταξη των δεδοµένων βοήθησε πολύ η διαµόρφωση των κατηγοριών που
έγινε στα προηγούµενα στάδια της έρευνας προτού ξεκινήσει η πειραµατική φάση.
Επειδή τα δεδοµένα είναι µη δοµηµένα στην ποιοτική έρευνα, έγιναν αρκετές δοκιµές
µέχρι να διαµορφωθούν οι αρχικές κατηγορίες και στη συνέχεια το διαθέσιµο υλικό
οδήγησε από µόνο του στην δηµιουργία αξόνων παρατήρησης. Η ανάλυση των
δεδοµένων έγινε επαγωγικά δηλαδή είχαµε ως αφετηρία κάποια δεδοµένα και
προσπαθούσαµε στη συνέχεια να εξάγουµε κάποια λογικά συµπεράσµατα από αυτά. Η
συγκριτική ανάλυση συνίσταται στο να αντιπαραβάλουµε και να συγκρίνουµε τα
δεδοµένα µεταξύ τους αλλά και σε σχέση µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Αυτός ο τρόπος ποιοτικής ανάλυσης των δεδοµένων ακολουθήθηκε και µπορούµε
να πούµε ότι όσο κρατούσε η συλλογή των δεδοµένων τόσο περισσότερο η αναδιάταξή
τους συνεχιζόταν. Όταν όµως αυτά ήσαν αρκετά για να δώσουν µια µορφή στην
απόπειρα κατανόησης της κατάστασης που µελετάµε, σταµάτησε η συλλογή τους.
Χρειάστηκαν τέσσερις συναντήσεις παρακολούθησης µε την οµάδα και τέσσερις
συνεντεύξεις µε την εκπαιδευτικό. Κρίθηκε αναγκαία και µία επί πλέον συνέντευξη µε
την εκπαιδευτικό του άλλου προγράµµατος του σχολείου.
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Με βάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τους στόχους της έρευνας χωρίσαµε το υλικό
µας σε δύο άξονες: Ένας άξονας διαπραγµατεύεται την λήψη αποφάσεων κατά την
διάρκεια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας δηλαδή στο επίπεδο 1 και ένας άλλος
άξονας την λήψη αποφάσεων κατά τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µάθησης
δηλαδή στο επίπεδο 2.
Και στα δύο επίπεδα µπορεί ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ή να δράσει
κατευθυντικά ή µε άλλο τρόπο και να εντάξει µια ολόκληρη σειρά µαθησιακών
δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαµβάνουν πολλές πράξεις αυτόνοµης άσκησης των
µαθητών. ∆ιαλέγοντας τον σωστό τρόπο λήψης αποφάσεων, είτε είναι η κατεύθυνση,
είτε η διαπραγµάτευση, είτε η µεταβίβαση για τους συγκεκριµένους µαθητές στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα ΠΕ, ο εκπαιδευτικός ασκεί µια απελευθερωτική εξουσία
(Heron, 1992).

Λήψη Αποφάσεων κατά την διάρκεια
∆ιδασκαλίας. Συνοπτικές Παρατηρήσεις

της

Οµαδοσυνεργατικής

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η
λήψη αποφάσεων δεν είναι ένα διακριτό στάδιο αλλά ενσωµατωµένη µέσα στην
διαδικασία µάθησης. Από την µελέτη των προφίλ παρατήρησης(ΠΠ) όπου
καταγράφονται ανά ηµίωρο οι επικρατέστερες κατηγορίες στην διάρκεια των
συναντήσεων (για την κατεύθυνση κο, κα, κε για την διαπραγµάτευση δο, δα, δε για
την µεταβίβαση µο, µα, µε) και από την αντιπαραβολή µε το θεωρητικό πλαίσιο (
Heron, 1992, Everard & Morris 1999, Χρυσαφίδης 1998, Ματσαγγούρας 1999,
∆ερβίσης 1998 )και άλλες σχετικές έρευνες (Μπαζίγου διδακτορική διατριβή,
Κοσµίδης και Μπαγάκης 2005, Ανθοπούλου 2005) καταλήγουµε στις εξής
παρατηρήσεις :
1. Η φθίνουσα καθοδήγηση αυξάνει την εµπλοκή των µαθητών και περιλαµβάνει
συνδυαστικά άµεσες µορφές διδασκαλίας και καθοδήγησης αλλά και µορφές
διαµαθητικής συνεργασίας.
2. Η συζήτηση σαν µορφή διδασκαλίας και επικοινωνίας υπογραµµίζει την
µετατόπιση του κέντρου εξουσίας από την αυθεντία του καθηγητή στην αυτονοµία
του µαθητή.
3. Οι οµάδες σχολικής εργασίας δεν έχουν αυστηρή δοµή αλλά προσαρµόζονται στην
δυναµική των καταστάσεων που αντιµετωπίζουν και στις προτεραιότητες που αυτές
θέτουν. Ο καθορισµός συγκεκριµένων στόχων και επιδιώξεων είναι όµως
προϋπόθεση της συνεργασίας.
4. Η κατεύθυνση ή καθοδήγηση απαντάται στην αρχή συνήθως των συναντήσεων
κυρίως µε την µορφή οδηγιών. Ποτέ µε την µορφή που δηλώνει ότι ο εκπαιδευτικός
αποφασίζει µόνος του(κα) ή επικρίνει(κε).
5. Στην µεγαλύτερη διάρκεια των συναντήσεων οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
επικρατεί η µεταβίβαση δηλαδή οι µαθητές αποφασίζουν ή αναλαµβάνουν εξ’
ολοκλήρου µια δραστηριότητα
6. Η διαπραγµάτευση καταλαµβάνει επίσης ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας µε την
µορφή της συζήτησης και της ενθάρρυνσης.

Λήψη Αποφάσεων κατά τον Σχεδιασµό των ∆ραστηριοτήτων. Συνοπτικές
Παρατηρήσεις
Η λήψη αποφάσεων στο επίπεδο του σχεδιασµού των δραστηριοτήτων αποτελεί ένα
διαρκές ζητούµενο στα προγράµµατα ΠΕ που στοχεύουν στην µαθητική ενεργοποίηση
και στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας εκ µέρους των µαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

βαθµιαία απόσυρση του εκπαιδευτικού και την δηµιουργία του πλαισίου εκείνου που
διευκολύνει την µαθητική προσπάθεια προς την αυτονοµία.
Μελετώντας προσεκτικά τις συνεντεύξεις και το υλικό των παρατηρήσεων υπό το
φως της θεωρητικής και ερευνητικής ανασκόπησης που κάναµε (Heron 1992, Ανδρέου
και Παπακωνσταντίνου 1994, Ρέππα 1999, Χρυσαφίδης 1998, Ματσαγγούρας 1999,
Μπαζίγου 1999) καταλήγουµε στις εξής παρατηρήσεις :
1. Η συζήτηση, ο καταιγισµός ιδεών κ.α. είναι διδακτικές τεχνικές που πρέπει να
διαθέτει ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ΠΕ και να αναπτύσσει µία
στρατηγική ένταξης τέτοιων τεχνικών στο καθηµερινό του «οπλοστάσιο».
2. Οι έµµεσες µορφές διδασκαλίας και η µειωµένη «εξουσία» του δηµιουργούν
κατάλληλο υπόστρωµα για την µεταβίβαση µέρους της ευθύνης της διδακτικής
πράξης στους µαθητές.
3. Η επιλογή του θέµατος ως κοµβικό σηµείο ενός προγράµµατος σχεδιάζεται από
κοινού για να εξασφαλίσει την µέγιστη δυνατή αφοσίωση στην υλοποίηση των
στόχων του προγράµµατος.
4. Η παρουσίαση του προγράµµατος ΠΕ ως κριτήριο υλοποίησής του, συγκεντρώνει
την µέγιστη δυνατή συµµετοχή στις αποφάσεις και καθρεφτίζει το επίπεδο
συνεργασίας και των σχέσεων που αναπτύχθηκαν.
5. Η αυτοοργάνωση της οµάδας για λόγους ευελιξίας αλλά και χρήσης της ελευθερίας
καθώς και τα
6. εσωτερικά κίνητρα εµφανίζουν τους µαθητές περισσότερο ενδυναµωµένους και
υπεύθυνους.

Θέµατα προς Συζήτηση
Η δυνατότητα γενίκευσης στην παράδοση της ποιοτικής έρευνας δεν έχαιρε µεγάλης
προσοχής και µάλιστα κάποιες φορές περιφρονήθηκε σαν στόχος. Τα τελευταία χρόνια
όµως που οι ποιοτικές µελέτες στην εκπαιδευτική έρευνα επεκτάθηκαν, το ενδιαφέρον
των ερευνητών για την γενίκευση επαναπροσδιορίστηκε ως έννοια. ∆ιαφαίνεται ότι για
τους ποιοτικούς ερευνητές η δυνατότητα γενίκευσης εξηγείται καλύτερα σαν θέµα
«προσαρµογής» µεταξύ της κατάστασης που µελετάται και άλλων καταστάσεων στις
οποίες κάποιος ενδιαφέρεται να εφαρµόσει τις αρχές και τα συµπεράσµατα της µελέτης
αυτής (ΕΑΠ Schofield, 1999).
Με αυτή την έννοια η παρούσα εργασία δεν επιδιώκει να δώσει ένα τυποποιηµένο
σύνολο αποτελεσµάτων στα οποία θα κατέληγε και οποιοσδήποτε άλλος ερευνητής
µελετώντας την ίδια κατάσταση. ∆εν περιµένουµε να αναπαράγει πιστά τα ευρήµατά µας
και να δηµιουργήσει µία ακριβώς όµοια αντίληψη µε εµάς για την περίπτωση που
εξετάζουµε. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι αν άλλοι ερευνητές που διαβάζουν τις
σηµειώσεις µας, νιώθουν ότι τα στοιχεία και τα δεδοµένα µας υποστηρίζουν ή όχι τον
τρόπο µε τον οποίο περιγράψαµε την κατάσταση αν δηλαδή η εργασία µας διαθέτει
εσωτερική εγκυρότητα.
Θα εστιάσουµε την συζήτηση γύρω από τρεις άξονες που πιστεύουµε ότι
προκύπτουν είτε άµεσα είτε έµµεσα, αναστοχαστικά από την όλη διερεύνηση του
θέµατος.
Α) Η ποιοτική έρευνα αποτελεί το καλύτερο υπόστρωµα για την κατανόηση και
ερµηνεία του πολύπλοκου χώρου της εκπαιδευτικής πράξης στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Όπως αναφέραµε στην Εισαγωγή της εργασίας µας, οι περισσότερο συµβατές µε την
φιλοσοφία και την ιδεολογία της ΠΕ προσεγγίσεις είναι αυτές που κινούνται στο πλαίσιο
του ερµηνευτικού και του κοινωνικά-κριτικού παραδείγµατος στην Εκπαίδευση
(Φλογαΐτη 1999, Χριστοπούλου 2000, ∆ασκολιά 1999). Βασικές παραδοχές των
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παραδειγµάτων αυτών είναι αφενός η αναγνώριση της πολυπλοκότητας της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αφετέρου η αναγκαιότητα προσέγγισής της µέσα από
την εξέταση των εννοιολογικών συστηµάτων των ίδιων των πρωταγωνιστών της.
Για µια τέτοια προσέγγιση, κατάλληλες µεθοδολογικές στρατηγικές θεωρούνται οι
ποιοτικές που έχουν σαν βασικό τους σκοπό την περιγραφή µιας κατάστασης έτσι όπως
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί την αντιλαµβάνονται.
Β) Η σύζευξη θεωρίας και πράξης του εκπαιδευτικού της ΠΕ µέσα στο κυρίαρχο
δασκαλοκεντρικό «παράδειγµα» που επικρατεί γενικώς, αποτελεί µια
σηµαίνουσα και πολλά υποσχόµενη πρακτική.
Είναι γεγονός ότι το κυρίαρχο σηµερινό «παράδειγµα» είναι το
δασκαλοκεντρικό/αυταρχικό µέσα στο οποίο καλώς ή κακώς οι εκπαιδευτικοί της
Περιβαλλοντικής εργάζονται για δεκαετίες χωρίς να υπάρχει κάποια δυναµική αλλαγής
της πραγµατικότητας. Η ΠΕ ως «πρόσχηµα» για την εισαγωγή στο σχολείο της
µαθητοκεντρικής προσέγγισης (Γεωργόπουλος 2000, και Ράπτης 2000) περισσότερο, και
λιγότερο ως απάντηση στην ανησυχία για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, είναι δεδοµένο
µεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι ασυνέχειες µεταξύ της θεωρίας και της πράξης τους
αποκαλύπτονται σε σχετικές έρευνες (Μπαζίγου, 2005) παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν
σε αυτήν µία αφορµή για να ξεφύγουν από την συµβατική σχολική πρακτική τους.
Η µελέτη της δικής µας περίπτωσης αποτελεί ένα «καλό παράδειγµα» εφαρµογής της
ΠΕ στο σχολείο που πετυχαίνει την σύζευξη θεωρίας και πράξης. Είναι ξεκάθαρο ότι η
εκπαιδευτικός θεωρεί την παιδαγωγική διάσταση της ΠΕ σηµαντική συνιστώσα και αυτό
το επιβεβαιώνει και στην πράξη µε τον τρόπο που επιβλέπει το πρόγραµµα : µεταβίβαση
ευθύνης στους µαθητές από τα πρώτα κιόλας στάδια του προγράµµατος, διεξοδική
συζήτηση, παροχή εσωτερικών κινήτρων κ.α.
Θεωρούµε ότι µε την προσπάθειά µας να περιγράψουµε «την αλήθεια» του
εκπαιδευτικού και να µπούµε στα «άδυτα» της παιδαγωγικής του θεωρίας και πράξης
όπως υλοποιούνται µέσα από ένα πρόγραµµα ΠΕ, καταφέραµε τουλάχιστον να
«διασώσουµε µια ουτοπία». Είναι λίγες οι περιπτώσεις στην εκπαίδευση που το
επιθυµητό γίνεται και εφικτό αλλά είναι αυτές που µας δίνουν προοπτικές για να
αναστοχαστούµε µε αισιοδοξία το µέλλον, και ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι η
επεξεργασία τους άξιζε τον κόπο.
Γ) Επιβεβαιώνεται και εµπλουτίζεται η θεωρητική θέση πως το τυπικό
προοδευτικό µάθηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο λήψης
αποφάσεων στο επίπεδο 2 µε αρκετή όµως µεταβίβαση εξουσίας (αυτόνοµη
εξάσκηση) στο επίπεδο 1.
Η µελέτη των κατηγοριών και των αξόνων παρατήρησης τόσο στο επίπεδο του
σχεδιασµού των δραστηριοτήτων (επίπεδο2) όσο και κατά την διεξαγωγή της
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (επίπεδο1), έφερε στο φως τους βασικούς τρόπους
λήψης αποφάσεων που χρησιµοποιεί ο διευκολυντής για να ωθήσει τους µαθητές του
προς την αυτονοµία.
Βεβαίως η διαµόρφωση των κατηγοριών παρατήρησης στην ποιοτική έρευνα δεν
ολοκληρώνεται ποτέ και διαρκεί όσο συλλέγονται και νέα δεδοµένα αλλά κάποτε είναι
καιρός να ξεκινήσει (Altrichter & συν. 2001, Cohen & Manion 1997).
Σαν επικρατέστεροι τρόποι εµφανίζονται στην περίπτωσή µας η διαπραγµάτευση και
η µεταβίβαση και στα δύο επίπεδα (Heron, 1992) ενώ η κατεύθυνση δεν αποτελεί
αποκλειστικό τρόπο λήψης αποφάσεων παρά µόνο σε συνδυασµό µε την
διαπραγµάτευση και εµφανίζεται µόνο µε την µορφή οδηγιών.
Η διαπίστωσή µας είναι συγκλίνουσα µε την ερευνητική και βιβλιογραφική
προσέγγιση. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός µεταβιβάζει ή διαπραγµατεύεται την
εξουσία του οι µαθητές δουλεύουν συνεργατικά και αναπτύσσονται σχέσεις
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αλληλεξάρτησης µεταξύ τους (Μπαζίγου, 2006 poster διδακτορικής διατριβής). Και
ακόµα, ο εκπαιδευτικός µε την µερικώς αποστασιοποιηµένη συµπεριφορά του
µετατρέπεται σε «σκαλωσιά» για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, βασικό συστατικό της
διδακτικής διαδικασίας (Vygotsky, 1997).
Εµπλουτίζοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα λέγαµε ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί
να προσφέρει στους µαθητές του «τελετουργικά µύησης» σε µια άλλη εκπαιδευτική
κουλτούρα και µε τα εξής :
- βαθµιαία απόσυρσή του
- διαφοροποιηµένη διδασκαλία
- εσωτερικά κίνητρα
- έµµεσες µορφές διδασκαλίας (συζήτηση, εργασία σε οµάδες)
- αυτοοργάνωση της οµάδας
- εµπλοκή των µαθητών στο περιεχόµενο της µάθησης
Το παράδειγµα της Μαριέτας όµως, της εκπαιδευτικού που υπήρξε µαζί µε την
οµάδα της αντικείµενο της παρούσας εργασίας, δείχνει πως πάνω από όλα χρειάζεται
πολλή δουλειά, αγάπη για αυτό που κάνει και πάρα πολύ απλότητα. Τι άλλο αποζητούσε
και εφάρµοζε ο Pestalozzi µέσα από την «παιδαγωγική της αγάπης»;
Από την ερµηνευτική κατά λέξη καταγραφή των συνεντεύξεών της ας
κρατήσουµε το εξής: «σαν καθηγήτρια µέσα στην τάξη δεν νιώθω ελευθερία, ενώ στις
συναντήσεις µε τα παιδιά εκτός τάξης νιώθω µια άλλη σχέση µε αυτά. Αυτό το βλέπω και
στα παιδιά. Μαθητές µου που αποφοίτησαν από το σχολείο δηµιούργησαν ή συµµετείχαν
σε οµάδες αργότερα στη ζωή τους επειδή τους άρεσε να δουλεύουν µε αυτό τον τρόπο»
(Σ1.2.11).
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