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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η παπούζα έπεςνα διεπεςνά ηιρ ανηιλήτειρ ηυν εκπαιδεςηικών ππυηοβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ ζσεηικά με ηην επίδπαζη ηος διαθοπεηικού βαθμού παποςζίαρ θςζικού
ηοπίος ηυν ζσολικών αςλών (συπίρ παποςζία θςζικού ηοπίος , πποζπάθεια παποςζίαρ
θςζικού ηοπίος και μεγάλη παποςζία θςζικού ηοπίος) ζηην πεπιβαλλονηική
εςαιζθηηοποίηζη, ζηην ικανόηηηα μάθηζηρ και ηην κοινυνική ςγεία ηυν μαθηηών-ηπιών
δημοηικών ζσολείυν. Σηην έπεςνα ζςμμεηείσαν 77 εκπαιδεςηικοί ππυηοβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ όλυν ηυν ειδικοηήηυν , εννέα δημοηικών ζσολείυν από ηοςρ νομούρ
Θεζζαλονίκηρ και Ημαθίαρ. Τα ζσολεία επιλέσηηκαν ζύμθυνα με ηο βαθμό παποςζίαρ
θςζικού ηοπίος ζηιρ αςλέρ ηοςρ (3 ζσολεία από κάθε καηηγοπία). Ωρ όπγανο μέηπηζηρ
σπηζιμοποιήθηκε ηο επυηημαηολόγιο ηηρ Dyment (2005) πποζαπμοζμένο ζηην ελληνική
γλώζζα, ενώ η εγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηος ελέγσθηκε επιηςσώρ. Η ανάλςζη
διακύμανζηρ (One Way ANOVA), ανέδειξε ζηαηιζηικά ζημανηικέρ διαθοπέρ μεηαξύ
διαθοπεηικού βαθμού παποςζίαρ θςζικού ηοπίος ζηιρ ζσολικέρ αςλέρ και ηηρ ανηίλητηρ
ηυν εκπαιδεςηικών για ηην πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη, ηην ικανόηηηα μάθηζηρ και
ηην κοινυνική ςγεία ηυν μαθηηών/ηπιών. Η παπούζα έπεςνα μποπεί να σπηζιμοποιηθεί
για ηην εκηίμηζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν σαπακηηπιζηικών και ηος ζσεδιαζμού ηυν ζσολικών
αςλών ζηην πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη , ηη μάθηζη και ηην κοινυνική ςγεία ηυν
μαθηηών/ηπιών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ
ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη ζύγρξνλεο ηάζεηο ησλ θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ έρνπλ ηνλίζεη
όηη ν πιηθόο ρώξνο απνηειεί κηα πνιπδύλακε πξαγκαηηθόηεηα, θνξηηζκέλε κε
πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεδνκέλα. Έηζη, ππεξβαίλνληαο ηε
γεσκεηξηθή ηνπ δηάζηαζε, ν πιηθόο ρώξνο αλαδεηθλύεηαη ζε πεδίν αιιειεπίδξαζεο
αλάκεζα ζην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη ακθίδξνκεο δηεξγαζίεο απηήο ηεο
ζρέζεο , πνπ έρνπλ σο επίθεληξν θαη σο ππνθείκελν ηνπο ην παηδί, ζπλδένληαη κε

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θη αλάπηπμεο θαη απνδίδνπλ ζηνλ πιηθό ρώξν ηελ παηδαγσγηθή
ηνπ πνηόηεηα (Γεξκαλόο ,1993).
Οη ζρνιηθέο απιέο απνηεινύλ πνιύηηκν πιηθό πόξν ηνπ ζρνιείνπ. Απαξηίδνπλ ηνλ
εμσηεξηθό πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη απνηεινύληαη από
ηξεηο ζπληζηώζεο : α)ην θπζηθό πεξηβάιινλ, β) ην ηερλεηό πεξηβάιινλ , πνπ
πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζεο θαη γ) ην θνηλσληθό
πεξηβάιινλ, πνπ δνκείηαη από ηα δηάθνξα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο θαη θνηλσληθώλ
ζρέζεσλ. Δίλαη ν ρώξνο όπνπ νη καζεηέο-ηξηεο θηλνύληαη, αζινύληαη θαη παίδνπλ,
πξνζεγγίδνληαο ειεύζεξα θαη απζόξκεηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνινγηθά
γεγνλόηα πνπ αγγίδνπλ ηε δσή ηνπο, πξνσζώληαο παξάιιεια ηε κάζεζε θαη ηελ πγηή
αλάπηπμή ηνπο (Malone & Tranter, 2003). Η «πξάζηλε» κε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ
δηακόξθσζε ησλ απιώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πνηθηιόκνξθσλ ρώξσλ κε
θύηεπζε δέληξσλ, ζάκλσλ, ινπινπδηώλ, ηελ θαηαζθεπή θήπσλ, αλαρσκάησλ,
θαηαθπγίσλ -κε ηξόπν πνπ νη ζθιεξέο επίπεδεο επηθάλεηεο κεηακνξθώλνληαη ζε
θηιόμελα κέξε- δηαηεξεί θαη εληζρύεη ηελ έκθπηε αίζζεζε θαη πεξηέξγεηά ησλ
παηδηώλ γηα επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ , πξνζθέξνληάο ηνπο παξάιιεια έλα
πεδίν παξαηήξεζεο θαη δξάζεο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη
αιιειεπηδξάζεσλ , κε δηαδηθαζίεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζην ίδην ην παηδί (Dyment &
Bell, 2007).
Σε κηα ηέηνηα αξρηηεθηνληθή παξέκβαζε αλαζρεδηαζκνύ ησλ ππαίζξησλ ζρνιηθώλ
ρώξσλ βαζηθό δεηνύκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο
αλζξώπνπ – θύζεο πνπ πξνσζεί ε ππάξρνπζα δηακόξθσζε , αιιά θαη ε δεκηνπξγία
αιιειεπηδξαζηηθνύ πεξηβάιινληνο πινύζηνπ ζε εξεζίζκαηα κε ιεηηνπξγηθή θαη
αηζζεηεξηαθή πνιππινθόηεηα , ελόο πεξηβάιινληνο πνπ ζα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθό
εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (Τακνπηζέιε, 2009).
Γίλνληαο ηε δπλαηόηεηα επαθήο θαη δηαδξαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ην θπζηθό
θόζκν, νη καζεηέο–ηξηεο πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο ζπλδπάδνληαο δηαζθέδαζε θαη
δεκηνπξγηθό παηρλίδη. Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία, ηθαλνπνηώληαο ηηο θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο, λα πεξπαηνύλ θαη λα ηξέρνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθό,
κε αληαγσληζηηθό, επηλνεηηθό, δεκηνπξγηθό, θηλεηηθό παηρλίδη, λα μεθνπξάδνληαη ζε
ζθηεξνύο ρώξνπο αλάπαπζεο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα παξαηεξνύλ
ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Από απηή ηε ζθνπηά νη «πξάζηλα»,
κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ, δηακνξθσκέλεο ζρνιηθέο απιέο κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ πεγή εξεζηζκάησλ αγσγήο , όζν θαη πεδίν δηδαζθαιίαο ,πνπ θέξλεη ην
ζρνιείν θνληά ζηε δσή, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο , ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πγείαο ησλ
καζεηώλ. Τα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα νθέιε ησλ «πξάζηλσλ» κε κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζρνιηθώλ απιώλ ζπλερώο απμάλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σπγθεθξηκέλα:

Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε
Τε ζρέζε κεηαμύ ησλ κε θπζηθό ηνπίν δηακνξθσκέλσλ ζρνιηθώλ απιώλ θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ εμέηαζε ζε έξεπλά ηεο ε
Dyment (2005). Αλαιύνληαο ηηο απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από
ζρνιεία κε δηαθνξεηηθό επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ
ηνπο, δηαπίζησζε όηη πάλσ από 90% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη ε πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ είρε απμεζεί κέζα από ηελ επαθή κε ην

δηακνξθσκέλν κε θπζηθό ηνπίν έδαθνο ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
(94%) όηη νη καζεηέο-ηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο σο
κέξνο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ.
Οη Waliczek θαη Zajicek (1999), εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ε δηακόξθσζε,
ε ζπληήξεζε θαη ε θαιιηέξγεηα ελόο ζρνιηθνύ θήπνπ ζηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ. Οη καζεηέο-ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο θεπνπξηθήο εκθάληζαλ πην ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο κεηά ηελ
ελαζρόιεζή ηνπο κε ηνλ θήπν, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ δαπαλήζεθε ή ηνπ
αξηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νινθιεξώζεθαλ ζηνλ θήπν.
Παξόκνηα ε Harvey (1989), ζε έξεπλά ηεο δηαπίζησζε όηη νη καζεηέο-ηξηεο πνπ
είραλ εθηεζεί ζε ηνπία κε πεξηζζόηεξε βιάζηεζε θαη πνηθηινκνξθία παξνπζίαζαλ
πςειόηεξα ζθνξ ζηελ απόιαπζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ρακειόηεξεο
βαζκνινγίεο ζηελ αλζξώπηλε θπξηαξρία.

Μάζεζε
Σε έξεπλά ηνπο νη Faber-Taylor, Kuo θαη Sullivan (2001) εμεηάδνληαο παηδηά κε
δηαγλσζκέλε δηαηαξαρή- ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (Attention Deficit Disorder –
ADD), δηαπίζησζαλ όηη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο είλαη ιηγόηεξν
έληνλα θαη θαιύηεξα δηαρεηξίζηκα κεηά από δξαζηεξηόηεηεο ζε δηακνξθσκέλνπο
ρώξνπο κε θπζηθά ηνπία. Σε αλάινγε έξεπλα νη Faber-Taylor θαη Kuo (2009),
δηαπίζησζαλ όηη νη καζεηέο-ηξηεο κε ADD ζπγθεληξώλνληαη θαιύηεξα ύζηεξα από
κηα βόιηα ζε έλα πξάζηλν πάξθν ζε ζύγθξηζε κε κηα βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο ή
ζε κηα γεηηνληά. Σε κειέηε ηνπο νη Lieberman θαη Hoody (1998), εμέηαζαλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα από έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην κάζεζεο θαηά ην
νπνίν καζεηέο-ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί δε ζα πεξηνξίδνληαλ ζηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο , αιιά ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ην πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα κηα
αλαθαιππηηθή , δηεπξελεηηθή κάζεζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαλέξσζαλ
όηη ηόζν νη επηδόζεηο όζν θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ-ηξηώλ ζηα ζρνιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνύζαλ ην πεξηβάιινλ σο έλα εληαίν πιαίζην κάζεζεο είραλ βειηησζεί.
Παξόκνηα νη Ernst θαη Monroe (2008) δηαπίζησζαλ όηη έλα πεξηβαιινληηθά
πξνζαλαηνιηζκέλν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θξηηηθή
ζθέςε θαζώο θαη ζηε δηάζεζε γηα θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ-ηξηώλ.

Κνηλσληθή πγεία
Σε κειέηε ησλ Malone θαη Tranter (2003), εμεηάζηεθε ε ύπαξμε ησλ
δηακνξθσκέλσλ κε θπζηθά ηνπία ζρνιηθώλ απιώλ σο ρώξσλ γηα κάζεζε θαη
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ
παηδηώλ θαλέξσζαλ όηη ζηα ζρνιεία κε ηε κεγαιύηεξε πνηθηινκνξθία ηνπίνπ νη
καζεηέο-ηξηεο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιύηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε κηθξέο
νκάδεο ησλ 3-6 αηόκσλ. Σε έξεπλά ηνπο νη Lucas θαη Dyment (2010), εμέηαζαλ ην
ρώξν πνπ επηιέγνπλ λα παίμνπλ ηα παηδηά όηαλ έρνπλ λα δηαιέμνπλ από κηα πνηθηιία
πεξηνρώλ παηρληδηνύ. Τα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ όηη νη πεξηνρέο κε θπζηθό ηνπίν
ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο-ηξηεο κε δεύηεξε ηελ πεξηνρή αζιεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ. Σύκθσλα κε ηε Dyment (2005), ε πξάζηλε θπζηθή πεξηνρή ηνπ
ζρνιείνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο παηρληδηνύ. Σηε θπζηθή κε κεγαιύηεξε
πνηθηινκνξθία ηνπίνπ πεξηνρή ηα παηδηά επηιέγνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο
ηθαλόηεηεο θαη δπλαηόηεηέο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη θαιύηεξα, αληαγσλίδνληαη ιηγόηεξν
ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα
ηνπο θαη πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ
δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ , πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε , ηε κάζεζε θαη
ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ-ηξηώλ.

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ
1ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο
θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε
ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ.
2ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο
θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε
ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ- ηξηώλ.
3ε Υπόζεζε: Υπάξρεη επίδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ παξνπζίαο
θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε
ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ- ηξηώλ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Γείγκα: Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 24 άληξεο θαη 53 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (n=77), 9
επηιεγκέλσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ησλ λνκώλ Θεζζαινλίθεο θαη Ηκαζίαο, ζύκθσλα
κε ην βαζκό παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο. Η κεηαβιεηή απηή
θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε 3 επίπεδα: α) απιέο «ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ», β)
απιέο κε «πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ» θαη γ) απιέο κε «κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ».
Όξγαλα κέηξεζεο: Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε,
πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα,
εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο Dyment (2005) θαη ηνπ νξγαληζκνύ evergreen.
Η κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθήο πγείαο κεηξήζεθε κε 4 εξσηήκαηα ηα νπνία
αμηνιόγεζαλ ηελ επηθνηλσλία , ηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθή κε επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Η κεηαβιεηή ηεο κάζεζεο κεηξήζεθε κε 4 εξσηήκαηα ηα νπνία
αμηνιόγεζαλ ηε βησκαηηθόηεηα, ηελ ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα
,ηνλ πινπξαιηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξεζηζκάησλ. Η κεηαβιεηή ηεο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κεηξήζεθε κε 3 εξσηήκαηα ηα νπνία
αμηνιόγεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ θαηαλόεζε ,ην ζεβαζκό, ηελ εμεξεύλεζε ηνπ
θπζηθνύ θόζκν. Η εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ 3 ππό εμέηαζε θιηκάθσλ
ειέγρζεθε επηηπρώο (Cronbach’s a = .73; a = .69). Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε
5βάζκηα θιίκαθα Likert, όπνπ 1 = δηαθσλώ απόιπηα έσο 5 = ζπκθσλώ απόιπηα. Γηα
ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 11.0 θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε
δηαθύκαλζεο (t-test) γηα αλεμάξηεηεο κεηξήζεηο σο πξνο έλαλ παξάγνληα θαη ε
αλάιπζε δηαθύκαλζεο (One way Anova) σο πξνο έλαλ αλεμάξηεην παξάγνληα. Με
ηελ ηειεπηαία δηαπηζηώζεθε όηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ ζπγθξηλόκελσλ κέζσλ όξσλ . Τν ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαπηζησζεί πνπ αθξηβώο ππήξμαλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα
δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ.

Γηαδηθαζία κέηξεζεο: Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
εθπαηδεπηηθνύο έγηλε ζην ζρνιηθό ρώξν παξνπζία ησλ εξεπλεηώλ .

από

ηνπο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο
Δθπαηδεπηηθνί
Άληξεο
Γπλαίθεο
Σρνιεία ρσξίο παξνπζία
θπζηθνύ ηνπίνπ
Σρνιεία κε πξνζπάζεηα
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ
Σρνιεία
κε
κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ

πρλόηεηα
24
53
21

Πνζνζηά
31.2%
68.8%
27.27%

30

38.96%

26

33.77%

Από ηηο αλαιύζεηο (t-test) γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, δε δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ππννκάδσλ ηνπ θύινπ (άληξεο- γπλαίθεο) σο
πξνο ηελ αληίιεςε ηνπο γηα α) ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, β) ηε κάζεζε
θαη γ) ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Από ηηο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA), κε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ,
δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ , ζε όιεο ηηο παξαθάησ εμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο.

Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο
Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ,
πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο
πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ-ηξηώλ (F(2,74)=30.039, p< .05). Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη
πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο
πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη
εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο
ηηκέο (Μ.Ο.=1.69, SD=0.77) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε
πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.08, SD=0.91) θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.74,
SD=0.99) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 1)
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Σχήμα 1. Γηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο πξνο
ηνλ κέζν όξν ηεο αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.

Αλαιπηηθόηεξα, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο (F(2,74)=25.887, p< .05) παξνπζηάζηεθαλ
ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
καζεηέο-ηξηεο λα εμεξεπλήζνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ;» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ
ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο
(Μ.Ο.=1.85, SD=0.85) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε
πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.36, SD=0.99) θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.88,
SD=1.07) (Πίλαθαο 2)
Πίλαθαο 2. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ
σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
Αληίιεςε
αλαθνξηθά γηα θάζε
έλα ζέκα ηεο έλλνηαο
ηεο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο
Θέκα 1ν ;
Θέκα 2ν
Θέκα 3ν

Δπίπεδν
παξνπζίαο
θπζηθνύ
ηνπίνπ
ζρνιηθώλ
απιώλ
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν

Αξηζκόο
ζπκκ/λησλ

21
30
26
21
30
26
21
30
26

Μέζνο
Όξνο

1.85
3.36
3.88
1.71
2.96
3.73
1.52
2.93
3.61

ηαζεξή
Απόθιηζε

0.85
0.99
1.07
0.90
1.03
1.07
0.74
1.08
1.09

Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Μάζεζεο
Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ,
πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο
πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
(F(2,74)=29.672, p< .05).
Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη
δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο
θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.82, SD=0.67) ζε
ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ
ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.22, SD=0.69) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.33, SD=0.83) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε
κάζεζή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 2)
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Σχήμα 2. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο
πξνο ηε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ .

Αλαιπηηθόηεξα, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο (F(2,74)=24.804, p< .05) παξνπζηάζηεθαλ
ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
καζεηέο-ηξηεο λα έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιά εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα;» κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ
ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=1.71, SD=0.90) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ
ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.26, SD=1.08) θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.80,
SD=1.09) (Πίλαθαο 3)
Πίλαθαο 3. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ
σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Αληίιεςε
αλαθνξηθά γηα

Δπίπεδν
παξνπζίαο

Αξηζκόο
ζπκκ/λησλ

Μέζνο
Όξνο

ηαζεξή
Απόθιηζε

θάζε έλα ζέκα
ηεο έλλνηαο
κάζεζε
Θέκα 1ν
Θέκα 2ν
Θέκα 3ν
Θέκα 4ν

θπζηθνύ
ηνπίνπ
ζρνιηθώλ.
απιώλ
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν

21
30
26
21
30
26
21
30
26
21
30
26

1.71
3.26
3.80
1.80
3.23
3.69
2.09
3.43
2.92
1.66
2.96
2.92

0.90
1.08
1.09
0.67
1.07
1.08
0.76
1.04
1.09
0.91
1.09
1.19

Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηεο Κνηλσληθήο πγείαο
Γηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ (ρσξίο παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ,
πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ θαη κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ) σο
πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
(F(2,74)=23.737, p< .05).
Σπγθεθξηκέλα, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη
δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην επίπεδν παξνπζίαο
θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ απιώλ ηνπο, ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ρσξίο
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζεκείσζαλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=2.45, SD=0.89) ζε
ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ
ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.88, SD=0.46) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=3.61, SD=0.89) σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ
θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. (Σρήκα 3)
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Σχήμα 3. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ σο
πξνο ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ.

Αλαιπηηθόηεξα, γηα θάζε αληίιεςε μερσξηζηά, νη κεγαιύηεξεο δηαθνξέο
(F(2,74)=27.387, p< .05) παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αληίιεςε «Βνεζά όπσο είλαη ζήκεξα
δηακνξθσκέλε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο καζεηέο-ηξηεο λα έρνπλ ην δηθό ηνπο ρώξν
θαη λα θάλνπλ ηηο παξέεο ηνπο;» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ρσξίο
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ λα ζεκεηώλνπλ ρακειόηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=2.42, SD=1.43)
ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε πξνζπάζεηα παξνπζίαο θπζηθνύ
ηνπίνπ (Μ.Ο.=4.40, SD=0.67) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ κε κεγάιε
παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ (Μ.Ο.=4.34, SD=0.97). (Πίλαθαο 5)
Πίλαθαο 5. Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ
σο πξνο ηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θνηλσληθή πγεία ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ.
Αληίιεςε
αλαθνξηθά
γηα θάζε έλα
ζέκα ηεο
έλλνηαο ηεο
θνηλσληθήο
πγείαο
Θέκα 1ν
Θέκα 2ν
Θέκα 3ν

Δπίπεδν
παξνπζίαο
θπζηθνύ
ηνπίνπ
ζρνιηθώλ.
απιώλ
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν
Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν

Αξηζκόο
ζπκκ/λησλ

21
30
26
21
30
26
21
30
26

Μέζνο
Όξνο

2.46
4.40
4.34
2.33
3.70
3.26
2.76
3.63
3.38

ηαζεξή
Απόθιηζε

1.43
0.67
0.97
1.01
0.70
1.25
1.17
0.85
1.29

Θέκα 4ν

Φσξίο
Πξνζπάζεηα
Μεγάιν

21
30
26

2.28
3.80
3.46

1.05
0.80
0.94

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηήξημαλ όηη ε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζηηο
ζρνιηθέο απιέο επηδξά ζεηηθά ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηε κάζεζε θαη ηελ
θνηλσληθή πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηώζεηο ε πξνζπάζεηα
παξνπζίαο θπζηθνύ ηνπίνπ επηδξά πην ζεηηθά αθόκα θαη όηαλ ε παξνπζία θπζηθνύ
ηνπίνπ είλαη κεγάιε. Τν απνηέιεζκα απηό ίζσο θαλεξώλεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί
δέρνληαη κε ελζνπζηαζκό ηελ αλακόξθσζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ν νπνίνο ζα κπνξνύζε
λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνύ θαη θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ
ζρνιείνπ. Από ηελ άιιε κεξηά ην ρακειόηεξν, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ζθνξ
εθπαηδεπηηθώλ από ζρνιεία κε κεγάιε παξνπζία θπζηθνύ ηνπίνπ ζα κπνξνύζε λα
εξκελεπηεί κέζα από ηελ αδπλακία ηεο δαζθαινθεληξηθήο πηνζεηεκέλεο κεζόδνπ
δηδαζθαιίαο λα «εθκεηαιιεπηεί» ην δηακνξθσκέλν κε θπζηθό ηνπίν αύιεην ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ πξνάγνληαο ηε βησκαηηθή ,ζπκκεηνρηθή , ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη
αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.
Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε δηεζλέο επίπεδν ζαθώο ππνδεηθλύνπλ κηα ηζρπξή
ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κάζεζε, ηε ζπκπεξηθνξά,
ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ,
θαζώο ζε θάζε πεξηβάιινλ ν βαζκόο επηλνεηηθόηεηαο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη επζέσο αλάινγνο κε ηνλ αξηζκό θαη ηα είδε ησλ
κεηαβιεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηό. Με ηε ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ- ηξηώλ θαη ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπ Οξγαληζκνύ Σρνιηθώλ Κηηξίσλ, ησλ
δήκσλ, ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ, γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
νη ζρνιηθέο απιέο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ θαη λα εμειηρζνύλ ζε ηνπνζεζίεο πνπ
ζα ζπλδέζνπλ ηε κάζεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ /ηξηώλ , ζα
απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ηελ ελδνζρνιηθή δσή, ζα ελζαξξύλνπλ ηε
ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε θνηλέο δξάζεηο , ζα αλνίμνπλ ην ζρνιείν
ζηνλ ηνπηθή θνηλσλία βγάδνληάο ην από ην καθξνρξόλην απνκνλσηηζκό θαη
απνμέλσζε από ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν (Shallcross et al.,2009).
Πεξηνξηζκνί & πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο
Σηελ παξνύζα έξεπλα δείγκα απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
πνπ πξνέξρνληαλ από (9) δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ λνκνύ
Ηκαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνύλ λα
γεληθεπζνύλ γηα όια ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Θα ήηαλ ζσζηό ζην κέιινλ λα
αθνινπζήζνπλ παξόκνηεο έξεπλεο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο κε δηαθνξεηηθά
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα πξνθύςεη έλα ζπλνιηθό απνηέιεζκα πνπ λα
επηηξέπεη ζπγθξίζεηο κε άιιεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνύλ λα εζηηάζνπλ ζηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη κέηξεζε
ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ πξάζηλσλ, δηακνξθσκέλσλ κε θπζηθό ηνπίν
ρώξσλ από ηνπο καζεηέο- ηξηεο.
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