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Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
Η συµβολή της φυσικής δραστηριότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
µαθητών/τριών της ΣΤ’ ∆ηµοτικού

Περίληψη
Η ύπαιθρος ενέχει ευκαιρίες στους µαθητές για εµπλουτισµό των γνώσεων και απόκτηση
βιωµατικών εµπειριών που συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών
αντικειµένων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις
γνώσεις των µαθητών/τριών και το βαθµό ευαισθητοποίησής τους σχετικά µε την αξία
της προστασίας των ακτών µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων. ∆είγµα της έρευνας
αποτέλεσαν οι 18 µαθητές/τριες (12 αγόρια) της Περιβαλλοντικής Οµάδας του ∆ηµοτικού
Σχολείου Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, ηλικίας 12 ετών. Οι γνώσεις και ο βαθµός
ευαισθητοποίησής τους αξιολογήθηκαν βάση ερωτηµατολογίου το οποίο συντάχθηκε για
τις ανάγκες της έρευνας και περιλάµβανε 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ανοιχτού. Η
παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας αποτέλεσε παράλληλη δράση στο τρέχον
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε θέµα: «Παιδική Helmepa: Προστασία
Ακτών και Θαλασσών» και περιλάµβανε διαδραστικές δράσεις στην ακτή πλαισιωµένες
µε σχετικό κάθε φορά γνωστικό αντικείµενο. Μέσω της ανάλυσης συχνοτήτων,
διαπιστώθηκε ενίσχυση της κατανόησης των µαθητών/τριών για την ανάγκη προστασίας
των ακτών, αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σε καταστροφές του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και απόκτηση νέων και χρήσιµων γνώσεων, µε µέσο όρο αύξησης των
γνώσεων περίπου 26.4%. Συµπερασµατικά, η παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας
είχε θετική επίδραση στην καλύτερη κατανόηση των µαθητών/τριών για την αξία
προστασίας των ακτών και διεύρυνε τις γνώσεις τους σε σχετικά γνωστικά αντικείµενα.
Ευελπιστούµε στη συνέχεια αυτών των προγραµµάτων και στη µέγιστη συµβολή τους
στην προετοιµασία µελλοντικών φορέων µετάδοσης περιβαλλοντικών µηνυµάτων.
Λέξεις κλειδιά: Παρέµβαση φυσικής δραστηριότητας στην ΣΤ ∆ηµοτικού, Φυσική
δραστηριότητα µαθητών στην ακτή, Φυσική δραστηριότητα και περιβαλλοντική
εκπαίδευση
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The contribution of physical activity in environmental education of 6th grade
primary students

Abstract
The countryside presents opportunities for students to enrich their knowledge and
acquire life experience that contribute to a better understanding of the subjects. The
purpose of this study was to record and evaluate the students' knowledge and the
degree of their awareness on the value of coastal protection through interactive
activities. Sample consisted of the 18 students (12 boys) of the Environmental Group of
the Primary School New Chilis Alexandroupolis, aged 12 years. The knowledge and the
degree of awareness were evaluated based on a questionnaire prepared for the purpose
of research and included 14 closed questions and 5 open. The intervention of physical
activity was a parallel action to the current environmental education program entitled
"Helmepa Junior: Protect Coasts and Seas" and included interactive activities on shore
fringed with relevant subject each time. Through frequency analysis, was found increase
of understanding of pupils for the need to protect the coast, increase of their awareness
on the marine environment disasters and acquisition of new and useful knowledge, with
an average increase of knowledge about 26.4%. In conclusion, the contribution of
physical activity had a positive effect on students' understanding the value of coastal
protection and broadened their knowledge on subjects. We hope that these programs
will be continued and contribute to the preparation of future broadcasters of
environmental messages.
Keywords: physical activity intervention in the sixth grade, students’ physical activity on
coast, Physical activity and environmental education

3

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
Η συµβολή της φυσικής δραστηριότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
µαθητών/τριών της ΣΤ’ ∆ηµοτικού
Εισαγωγή
Στις τελευταίες δύο δεκαετίες, ολοένα και περισσότερο, οι επιστήµονες τείνουν να
συνδέουν τη φύση µε την υγεία του ανθρώπου. Ο Abraham (2009) και οι συνεργάτες
του, υποστηρίζουν ότι το τοπίο έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πόρο για τη φυσική,
διανοητική και κοινωνική υγεία του ατόµου µέσα από τις θετικές συγκινήσεις που
παρέχει, τη µείωση της πίεσης, την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας καθώς και
την κοινωνική ευηµερία µέσα από την κοινωνική συµµετοχή. Σύµφωνα µε τον Abraham
(2009), πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το τοπίο γίνεται αντιληπτό µε δύο τρόπους.
Αφενός µε ένα πολυαισθητηριακό τρόπο και συγκεκριµένα µέσω της θέας, του ήχου, της
αφής και της µυρωδιάς και αφετέρου µε ένα προσωπικό τρόπο αντίληψης του ατόµου.
Αυτό σηµαίνει ότι το ίδιο τοπίο µπορεί να γίνει αντιληπτό εντελώς διαφορετικά από τα
άτοµα και αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το τοπίο είναι συνδεδεµένο µε έννοιες,
ταυτότητα, µνήµες, ιστορία και αίσθηση του ανήκει. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές δίνουν
έµφαση στο φυσικό τοπίο, τονίζοντας ότι είναι περισσότερο αναζωογονητικό από το
αστικό και ότι οι άνθρωποι προκειµένου να αποκαταστήσουν τη διανοητική τους
κούραση προτιµούν να βρίσκονται και να ασκούνται σε φυσικά τοπία όπως παραλίες,
νερά, δάση, πάρκα, και βουνά (Korpela & Hartig, 1996;

Korpela, Hartig, Kaiser &

Fuhrer, 2001; Staats & Hartig, 2004).
Είναι ενθαρρυντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι στο χώρο της εκπαίδευσης είναι
δηµοφιλή την τελευταία εικοσαετία τα περιβαλλοντικά προγράµµατα τα οποία δίνουν τη
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να έρθουν σε επαφή και να βιώσουν τη φύση. Οι
εµπειρίες στη φύση παρέχουν ευεργετικά οφέλη στους µαθητές όπως κοινωνικότητα,
ενεργητικότητα, ξεκούραση, αντιµετώπιση προκλήσεων και δηµιουργικότητα (Frumkin
2003). Επίσης, πολλά από αυτά τα προγράµµατα επικεντρώνονται στη συλλογική
εµπειρία της δυναµικής της οµάδας παρέχοντας την εµπειρία της ισότητας και της
κοινωνικότητας (Sharpe 2005), της λήψης αποφάσεων, της ευθύνης και της
αλληλοϋποστήριξης (Fredrickson & Anderson, 1999; Pohl, Borrie & Patterson, 2000). Η
έρευνα του Berto (2005), σε φοιτητές, αποκάλυψε ότι οι εικόνες των φυσικών τοπίων
είχαν µια ευεργετική επίδραση στη διανοητική τους κούραση, συµπέρασµα που
συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες των Kuo (2001) και

Tennessen και Cimprich

(1995), ότι το τοπίο επιδρά θετικά στη συγκέντρωση των φοιτητών.
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Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας µε τη συνεργασία και άλλων φορέων,
παρέχει στους Έλληνες µαθητές/τριες την δυνατότητα για υπαίθρια αναψυχή,
προωθώντας κάθε χρόνο περιβαλλοντικά προγράµµατα που δίνουν την ευκαιρία για
βιωµατικές εµπειρίες στη φύση. Ο όρος «Αγωγή Υπαίθρου» αναφέρεται στην
εκπαιδευτική

διαδικασία

κατά

την

οποία

οι

συµµετέχοντες

παραµένουν

και

δραστηριοποιούνται σε υπαίθρια περιβάλλοντα µε σκοπό αφενός την ενεργητική τους
συµµετοχή και αφετέρου την άµεση επαφή τους µε τη φύση και την ευαισθητοποίησή
τους σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος (Κουθούρης, 2009). Η φιλοσοφία των
προγραµµάτων της αγωγής υπαίθρου στηρίζεται στη θεωρία της βιωµατικής µάθησης
(Κουθούρης, 2009) σύµφωνα µε την οποία δίνεται έµφαση στην προσωπική εµπειρία
του ατόµου και στη σχέση µεταξύ της καθηµερινής ζωής του και της κοινωνικής
πραγµατικότητας. Η θεωρία της βιωµατικής µάθησης υποστηρίζει ότι το άτοµο µαθαίνει
µέσα από την εµπειρία, τη

δυναµική των οµάδων και την αλληλεπίδραση µε το

περιβάλλον (∆εδούλη, 2002).
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι τµήµα της αγωγής υπαίθρου (Priest, 1986).
Λαµβάνει χώρα στα σχολεία δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους µαθητές όσο και στους
εκπαιδευτικούς να εµπλακούν και να ενεργοποιηθούν

σε δράσεις υπέρ του

περιβάλλοντος. Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι «να συνειδητοποιήσουν
οι µαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να
ευαισθητοποιηθούν

για

τα

προβλήµατα

που

συνδέονται

µε

αυτό

και

να

δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη
προσπάθεια αντιµετώπισής τους» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) εισάγει τη διαθεµατική προσέγγιση της
γνώσης, σε µια προσπάθεια να επιτύχει τον εµπλουτισµό των γνωστικών αντικειµένων
µε θέµατα περιβάλλοντος και να συνδέσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση µε τις
φυσικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικό-οικονοµικές επιστήµες.
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές η συµµετοχή των µαθητών σε προγράµµατα
περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης,

σχετίζεται

θετικά

µε

υπεύθυνη

περιβαλλοντική

συµπεριφορά (Blake, 2001; Kaiser, 1998; Kaiser & Biel, 2000; La Trobe & Acott, 2000)
ενώ όταν τα προγράµµατα αυτά συνδυάζονται επιπλέον και µε την ενεργή συµµετοχή και
την κινητική δραστηριοποίηση των µαθητών (κύριος στόχος της αγωγής υπαίθρου),
συµβάλλουν στη µεγαλύτερη κοινωνική και οικολογική συνείδηση των συµµετεχόντων
(Heitzler, Martina, Dukeb & Huhmana, 2006), και ταυτόχρονα αναπτύσσουν ατοµικές και
κοινωνικές δεξιότητες (Palmberg & Kuru 2000).
5

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
Η παρούσα έρευνα, αφορά στην παρέµβαση ενός προγράµµατος φυσικής
δραστηριότητας σε ένα ήδη δοµηµένο πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε
τίτλο: «Παιδική Helmepa: προστασία ακτών και θαλασσών». Η προστασία ακτών και
θαλασσών συναντάται συχνά ως θέµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ελληνικά
σχολεία, αφενός γιατί είναι µεγαλειώδους σηµασίας και αφετέρου γιατί η χώρα µας όντας
παραθαλάσσια, έχει αρκετές χιλιάδες χιλιόµετρα µήκος ακτών, γεγονός που ευνοεί την
άµεση πρόσβαση πολλών µαθητών και των εθελοντών εκπαιδευτικών τους, παρέχοντας
αξιόλογες βιωµατικές εµπειρίες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις
γνώσεις των µαθητών και το βαθµό ευαισθητοποίησής τους σχετικά µε την αξία της
προστασίας των ακτών, µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.
Μεθοδολογία
Εξεταζόµενοι. Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν οι 18 µαθητές/τριες της Στ τάξης, (12
αγόρια και 6 κορίτσια) οι οποίοι/ες συγκροτούσαν την περιβαλλοντική οµάδα του
Σχολείου της Νέας Χηλής.
Όργανο µέτρησης. Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας συντάχθηκε ένα καινούριο
ερωτηµατολόγιο από οµάδα ειδικών επιστηµόνων τόσο της Φυσικής Αγωγής όσο και της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο διανεµήθηκε στους µαθητές πριν και µετά την
εφαρµογή του προγράµµατος. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 14 ερωτήσεις κλειστού
τύπου και 5 ανοιχτού τύπου. Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου εξετάστηκε µε δοκιµή –
επανέλεγχο στους µαθητές/τριες της Στ τάξης που δεν µετείχαν στην Περιβαλλοντική
οµάδα και συνεπώς στην έρευνα, και βρέθηκε ικανοποιητική (Intraclass correlation
coefficient=0.85).
∆ιαδικασία – σχεδιασµός έρευνας. Η έρευνα διήρκησε συνολικά εφτά εβδοµάδες εκ
των οποίων την πρώτη και την τελευταία εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκαν οι αρχικές και
τελικές µετρήσεις αντίστοιχα ενώ το παρεµβατικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε
διάστηµα 5 εβδοµάδων. Η παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας εφαρµόστηκε ως
παράλληλη δράση στο ήδη τρέχων περιβαλλοντικό πρόγραµµα των µαθητών/τριών µε
θέµα: «Παιδική Helmepa: Προστασία Ακτών και Θαλασσών».
Η Helmepa (Hellenic Marine Environment Protection Association - Ελληνική
Ένωση

Προστασίας

Θαλασσίου

Περιβάλλοντος)

δηµιουργήθηκε

το

1983

µε

πρωτοβουλία των ανθρώπων της Ελληνικής ναυτιλίας έχοντας ως σκοπό την
ενηµέρωση των ανθρώπων για την περιβαλλοντική ρύπανση των ακτών και θαλασσών.
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Κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες µαθητές/τριες να ενηµερωθούν και να
αναλάβουν δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας µας,
µε σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον των
ακτών και των θαλασσών, την ανάπτυξη οικολογικής συµπεριφοράς, τη δηµιουργία
αποτελεσµατικών φορέων για τη µετάδοση περιβαλλοντικών µηνυµάτων στην τοπική
κοινωνία καθώς και τη δηµιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων αυριανών πολιτών.
Η παρέµβαση της Φυσικής ∆ραστηριότητας συνδυάστηκε µε τις δράσεις του
προγράµµατος και έλαβε µέρος στη γειτονική ακτή του σχολείου των µαθητών/τριών.
Περιλάµβανε 5 επισκέψεις στην ακτή µε διαφορετικό, στοχευόµενο περιεχόµενο φυσικών
δραστηριοτήτων

καθώς

και

θεωρητικό

υπόβαθρο

µε

εµπλοκή

διαφορετικών

επιστηµονικών πεδίων.
Κατά την πρώτη επίσκεψη στην ακτή, οι συµµετέχοντες εκτίµησαν την
υπάρχουσα κατάσταση. Εντόπισαν τα προβλήµατα της ακτής και κατέγραψαν τα είδη
των ρύπων. Ακολούθησε συζήτηση για την αξία της προστασίας των ακτών και
καταγράφηκαν προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων καθώς και ποια από
αυτά µπορούσαν να επιλυθούν από τους ίδιους και ποια από τη ∆ηµοτική Αρχή.
Στη δεύτερη επίσκεψη στην ακτή, πραγµατοποιήθηκε ο καθαρισµός της και η
ταξινόµηση των σκουπιδιών κατά είδος για ανακύκλωση. Παράλληλα, η επίσκεψη
ενισχύθηκε θεωρητικά µε το φαινόµενο της παλίρροιας και το ρόλο της Σελήνης σ’
αυτήν, χρησιµοποιώντας τις στοιχειώδεις γνώσεις της φυσικής. Επιπλέον, µε τις βασικές
γνώσεις της αστρονοµίας για τις κινήσεις του πλανήτη µας γύρω από τον Ήλιο,
αναπτύχθηκε το θέµα προσανατολισµός στο φυσικό περιβάλλον. Συζητήθηκαν οι τρόποι
προσανατολισµού των ναυτικών στη θάλασσα από τα παλαιά χρόνια µέχρι σήµερα και
αναφέρθηκαν φυσικά στοιχεία που βοηθούν στον προσανατολισµό του ανθρώπου. Κατά
την τρίτη επίσκεψη των συµµετεχόντων στην ακτή, πραγµατοποιήθηκαν κινητικές
δραστηριότητες και παιχνίδια, εντοπίζοντας διαφορές της κίνησης του ανθρώπου στην
άµµο και στην άσφαλτο. Ταυτόχρονα υπογραµµίστηκε η ορθή χρήση της ακτής κατά τη
δραστηριοποίηση του ανθρώπου χωρίς την πρόκληση καταστροφών και τη δηµιουργία
ρύπων. Η επίσκεψη αυτή συνδέθηκε θεωρητικά µε την «ήλιο-προστασία» ενισχύοντας
τις γνώσεις των µαθητών/τριών για την προστασία τους από τους κινδύνους των
υπεριωδών ακτινοβολιών του Ήλιου. Στην τέταρτη επίσκεψη στην ακτή, οι µαθητές/τριες
αφέθηκαν στη µαγεία του φυσικού περιβάλλοντος και κλήθηκαν να αποτυπώσουν στην
άµµο οτιδήποτε επιθυµούσαν χρησιµοποιώντας φυσικά και ανακυκλώσιµα υλικά από
την ακτή, καλλιεργώντας έτσι τη φαντασία τους και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.
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Κατά την τελευταία επίσκεψη στην ακτή, οι µαθητές/τριες ανέπτυξαν τις δραµατικές και
κατασκευαστικές τους ικανότητες, αφού χρειάστηκε να δραµατοποιήσουν δύο σενάρια
ναυαγίων. Σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο, οι ναυαγοί βρέθηκαν σε ένα νησί όπου
ζούσαν πρωτόγονοι λαοί και έπρεπε να επιστρατεύσουν τις γνώσεις τους για
επικοινωνία µε τη νοηµατική γλώσσα και τη γλώσσα του σώµατος ενώ σύµφωνα µε το
δεύτερο σενάριο, οι ναυαγοί βρέθηκαν σε ένα ερηµονήσι, όπου έπρεπε να βρουν
τρόπους διαβίωσης αλλά και διαφυγής από αυτό. Οι µαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στα δύο σενάρια, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους και
ανακαλώντας

προϋπάρχουσες

γνώσεις

από

βιβλία

που

είχαν

διαβάσει

και

κινηµατογραφικές ταινίες που είχαν δει. Στο τέλος, οι συµµετέχοντες κατάφεραν να
κατασκευάσουν µία σχεδία διαφυγής, µε ανακυκλώσιµα υλικά (µπουκάλια νερού) και
καλάµια που συλλέχθηκαν από τον περιβάλλοντα χώρο της ακτής.
Στατιστική ανάλυση. Η

επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε

µέσω της

περιγραφικής στατιστικής και συγκεκριµένα της ανάλυσης συχνοτήτων, στο στατιστικό
πακέτο SPSS for windows 15.0.
Αποτελέσµατα
Σχεδόν όλοι οι µαθητές/τριες είχαν ξανασυµµετάσχει σε πρόγραµµα για την
προστασία των ακτών και θαλασσών (94,4%). Εντούτοις, ο συνδυασµός της φυσικής
δραστηριότητας µε το πρόγραµµα «Helmepa: Προστασία ακτών και θαλασσών» τους
άρεσε σε ποσοστό 94,4% και κρίθηκε πολύ αρµονικός (94,4%) και πρωτότυπος (94,4%)
αφού το 72,2% των µαθητών/τριών οµολόγησε ότι δεν περίµενε κάτι παρόµοιο και ότι το
είχαν φανταστεί διαφορετικά όπως για παράδειγµα, να κάνουν ασκήσεις γυµναστικής
µπροστά στην ακτή.
Όσον αφορά τις απόψεις τους για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σύµφωνα µε
τις µαρτυρίες τους, έχει εισχωρήσει στη συνείδηση των παιδιών µε συνέπεια να
απολαµβάνουν τη συµµετοχή τους στα διάφορα ετήσια προγράµµατα. Αυτό που τους
αρέσει ιδιαίτερα είναι ότι εργάζονται σε οµάδες (77,8%), έχουν ενεργή ίδια συµµετοχή
(44,4%) και πραγµατοποιούν αρκετές επισκέψεις έξω από το σχολείο (27,8%). Θεωρούν
ότι µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση αποκτούν ποικίλες γνώσεις γιατί αφενός
αναζητούν µόνοι τους τις πληροφορίες (100%), και αφετέρου επειδή επισκέπτονται
διάφορους χώρους, σχετικούς κάθε φορά µε το θέµα που επεξεργάζονται, έτσι ώστε να
αποκτούν προσωπικά βιώµατα και εµπειρίες ( 61,1%) και να εµπλέκονται περισσότερο
σε πραγµατικές κοινωνικές και εργασιακές καταστάσεις. Επιπλέον το 38,9% δήλωσε ότι
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αποκτούν πολλές νέες γνώσεις γιατί µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
εµπλέκονται γνωστικά αντικείµενα και άλλων επιστηµονικών πεδίων βοηθώντας τους να
αποκτήσουν µία πιο σύνθετη εικόνα της αλληλοσυσχέτισης και αλληλοεξάρτησης των
επιστηµών.
Στην παρούσα έρευνα, όλοι ανεξαιρέτως οι µαθητές/τριες (100% έναντι 88,8%
πριν την εφαρµογή) δήλωσαν ότι έλαβαν πολλές και καινούριες γνώσεις µέσω της
συγκεκριµένης παρέµβασης, πολλές από τις οποίες θα τους φανούν χρήσιµες στην
ενήλικη ζωή τους όπως για παράδειγµα οι γνώσεις για την επιβίωση σε δύσκολες
συνθήκες και οι γνώσεις προσανατολισµού. Η ιεράρχηση της χρησιµότητας των νέων
γνώσεων που έλαβαν οι συµµετέχοντες αναπαρίσταται στο σχήµα 1.

ΣΧΗΜΑ 1. Η χρησιµότητα των νέων γνώσεων που έλαβαν οι µαθητές από την
παρέµβαση της Φυσικής ∆ραστηριότητας.

Επίσης, το 94,4% των µαθητών/τριών δήλωσε ότι η παρέµβαση της φυσικής
δραστηριότητας ενίσχυσε την άποψή τους για την αξία της προστασίας και της
διατήρησης των ακτών καθαρών ενώ παράλληλα αυξήθηκε και το ενδιαφέρον τους για
φυσική δραστηριότητα (83,3%).
Σχετικά µε τις καταστροφικές δραστηριότητες του ανθρώπου που λαµβάνουν
χώρα στην ακτή, η παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας πράγµατι ενίσχυσε την
αντίληψη των µαθητών/τριών εφόσον εµφανίστηκε αύξηση του ποσοστού, πριν και µετά,
στις ίδιες δραστηριότητες. Ιεραρχώντας τις αντιλήψεις των παιδιών για τις καταστροφικές
δραστηριότητες του ανθρώπου στην ακτή, την πρώτη θέση καταλαµβάνει το πικνίκ στην
ακτή µε πέταγµα των σκουπιδιών τριγύρω (από 83,3% πριν σε 100% µετά), το πέταγµα
τσιγάρων στην ακτή (από 77,7% πριν σε 94,4% µετά), το άναµµα της φωτιάς (από
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44,4% πριν σε 61,1% µετά) και η ελεύθερη κατασκήνωση (από 22,2% πριν σε 38,8%
µετά). Σχήµα 2.

ΣΧΗΜΑ 2. Οι γνώσεις των µαθητών/τριών (πριν και µετά) για τις πιο καταστροφικές
δραστηριότητες του ανθρώπου για την ακτή.

Παροµοίως, αύξηση του ποσοστού κατανόησης των µαθητών/τριών πριν και
µετά την εφαρµογή εµφανίστηκε και στις καταστροφικές δραστηριότητες του ανθρώπου
στη θάλασσα. Η κατάταξη των καταστροφικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου για τη
θάλασσα σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των παιδιών όπως διαµορφώθηκαν µετά την
εφαρµογή, φέρνει στην πρώτη θέση µε µεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού, το ψάρεµα
µε δυναµίτη (από 88,8% σε 100%), ακολουθούµενο από τη ρίψη πλαστικών και άλλων
σκουπιδιών στη θάλασσα (από 94,4% σε 100%), ενώ διατηρήθηκε το ίδιο ποσοστό πριν
και µετά στις θαλάσσιες βόλτες µε κρισκράφτ - εννοώντας όλα τα βενζινοκίνητα σκάφη
που ρυπαίνουν τη θάλασσα µε τα καύσιµά τους, τα λάδια τους αλλά και ηχητικά (από
77,7% σε 77,7%). Τέλος, µικρή αύξηση του ποσοστού εµφανίστηκε στην ανεξέλεγκτη
συλλογή θαλάσσιων ζώων, όπως µυδιών και άλλων οστρακοειδών από 27.7% (πριν) σε
33,3% (µετά). Αναλυτικά τα ποσοστά παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.
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ΣΧΗΜΑ 3. Οι γνώσεις των µαθητών/τριών (πριν και µετά) για τις πιο καταστροφικές
δραστηριότητες του ανθρώπου για τη θάλασσα.

Σε ότι αφορά τη σύνδεση της παρέµβασης της φυσικής δραστηριότητας µε άλλα
γνωστικά αντικείµενα, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την
εµπλοκή αρκετών επιστηµονικών πεδίων τα οποία συνδέθηκαν άρρηκτα µέσω της
φυσικής δραστηριότητας µε το γνωστικό αντικείµενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
διευκολύνοντας τους µαθητές/τριες να κατανοήσουν τη σχέση και την αλληλοεξάρτηση
των

διαφόρων

επιστηµονικών

πεδίων.

Τα

εµπλεκόµενα

επιστηµονικά

πεδία

ταξινοµήθηκαν από τους µαθητές ανάλογα µε το µέγεθος της εµπλοκής τους και
εµφανίζονται στο σχήµα 4.

ΣΧΗΜΑ 4: Οι Απόψεις των παιδιών για την εµπλοκή άλλων γνωστικών αντικειµένων
πριν και µετά την εφαρµογή.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη διαδικασία εκµάθησης σε υπαίθριο περιβάλλον, η
αξιολόγηση των µαθητών/τριών στο τέλος των δύο (από τις 5) εκπαιδευτικών
διαδικασιών, έδειξε ότι οι µαθητές/τριες παρακολουθούσαν σε ολόκληρη τη διάρκεια της
διαδικασίας και ήταν συγκεντρωµένοι σε όσα λέγονταν σε ποσοστό (76,7%).
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Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στις 5
επισκέψεις, αυτές που τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών ήταν οι
κατασκευαστικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην άµµο, η κατασκευή σχεδίας και οι
κινητικές δραστηριότητες. Οι ποσοστιαίες αναλογίες αυτών των δράσεων εµφανίζονται
στο σχήµα 5.

ΣΧΗΜΑ 5: Ποσοστιαία αναλογία (%) των δραστηριοτήτων που εντυπωσίασαν
περισσότερο τους συµµετέχοντες.
Τελειώνοντας την ανάλυση των αποτελεσµάτων, αξίζει να αναφερθεί ότι σε
σχετική ερώτηση αν θα σύστηναν σε φίλους τους την παρακολούθηση αυτής της
παρέµβασης, το 88,9 % απάντησε ότι θα τη σύστηνε ανεπιφύλακτα λέγοντας ότι η
παρέµβαση ήταν καταπληκτική και διασκεδαστική, ότι ο συµµετέχων βιώνει πολύ ωραίες
εµπειρίες και ότι µαθαίνει καινούρια και χρήσιµα πράγµατα τα οποία θα του
χρησιµεύσουν στην υπόλοιπη ζωή του. Όσο για το υπόλοιπο ποσοστό (16.7%) των
συµµετεχόντων απλά δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση.
Συζήτηση – Συµπεράσµατα
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει τις
γνώσεις των µαθητών και το βαθµό ευαισθητοποίησής τους σχετικά µε την αξία της
προστασίας των ακτών, µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων. Από τα αποτελέσµατα
φάνηκε ότι η συγκεκριµένη παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας συνέβαλλε θετικά
στην καλύτερη κατανόηση των µαθητών/τριών για την ανάγκη προστασίας των ακτών.
Είναι γεγονός ότι η χρόνια συµµετοχή των µαθητών/τριών σε περιβαλλοντικά
προγράµµατα τους έχει διδάξει την οµαδική εργασία και την ενεργή συµµετοχή ενώ
12

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
παράλληλα τους έχει εξοικειώσει µε την αναζήτηση πληροφοριών και την απόκτηση
προσωπικών εµπειριών. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, σκοπός της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης δεν είναι µόνο να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές/τριες σε θέµατα
περιβάλλοντος και να τους κάνει υπεύθυνους περιβαλλοντικά αυριανούς πολίτες αλλά
και να συνδέσει την εκπαίδευση των µαθητών/τριών µε την καθηµερινή τους ζωή και µε
πραγµατικά κοινωνικά προβλήµατα. Με τη συγκεκριµένη παρέµβαση της φυσικής
δραστηριότητας στο πρόγραµµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δόθηκε η ευκαιρία
στους συµµετέχοντες αφενός να έρθουν περισσότερες φορές σε επαφή µε το φυσικό
περιβάλλον της ακτής και αφετέρου να αντιµετωπίσουν, να προβληµατιστούν και να
δώσουν λύσεις σε καίρια κοινωνικά ζητήµατα όπως είναι ο προσανατολισµός και η
επιβίωση σε αφιλόξενα µέρη. Οι συγκεκριµένες γνώσεις ενθουσίασαν ιδιαίτερα τα παιδιά
και ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους αφού τις κατέταξαν πρώτες στη χρησιµότητα
κατά τη διάρκεια της ζωής τους ακόµα και σαν ενήλικες.
Η ενεργή συµµετοχή των συµµετεχόντων στην ακτή, τους ευαισθητοποίησε και
τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την αξία της καθαριότητας των ακτών αλλά και των
θαλασσών. Η ποικιλία των δράσεων και η υπόδειξη των τρόπων χρήσεως της ακτής
χωρίς την επιβάρυνσή της µε φυσικές καταστροφές ή σκουπίδια, συνέβαλλε στη
µεγαλύτερη

οικολογική

τους

συνείδηση,

συµπέρασµα

που

συµφωνεί

µε

τα

συµπεράσµατα προηγούµενων ερευνητών όπως των Heitzler και των συνεργατών του
(Heitzler, et al., 2006). Οι συµµετέχοντες φάνηκαν απόλυτα ενηµερωµένοι για τις
καταστροφικές δραστηριότητες του ανθρώπου στις ακτές και τις θάλασσες, γνωρίζοντας
ταυτόχρονα τους τρόπους συµπεριφοράς στους προαναφερόµενους χώρους αφού
όπως αποδείχτηκε, καθ’

όλη τη διάρκεια της παρέµβασης, ήταν πρόθυµοι,

πειθαρχηµένοι και συνεργάσιµοι, ενισχύοντας τα συµπεράσµατα των Palmberg και συν.
(2000), ότι η βιωµατική εµπειρία των µαθητών/τριών στη φύση εκθέτει καλύτερη
κοινωνική συµπεριφορά.
Όσον αφορά την εµπλοκή άλλων γνωστικών αντικειµένων την οποία επιδιώκει το
Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

ως

διαθεµατική

προσέγγιση

της

γνώσης

µέσω

της

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας όχι µόνο δεν
αναχαίτισε αλλά ενίσχυσε και προώθησε γνώσεις από άλλα επιστηµονικά πεδία. Η
φυσική παρουσία και δραστηριοποίηση των παιδιών στο περιβάλλον της ακτής,
προκάλεσε αβίαστα διάφορα θέµατα δίνοντας ευκαιρίες για αναζήτηση και απόκτηση
νέων γνώσεων. Για παράδειγµα, το φαινόµενο της παλίρροιας, εντοπίστηκε από τους
ίδιους τους µαθητές/τριες µε συνέπεια να προκύψει η συζήτηση για την επιρροή της
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Σελήνης στη Γη, δίνοντας την ευκαιρία να ερµηνευτούν οι όροι της βαρύτητας και της
έλξης των σωµάτων. Η κίνηση της σελήνης, εύκολα συνδέθηκε µε τον ήλιο, δίνοντας τη
δυνατότητα να αναφερθούν θέµατα προσανατολισµού µε τον ήλιο. Η δραστηριοποίηση
στην ακτή, οδήγησε στις γνώσεις για το ασφαλές παιχνίδι και την ηλιοπροστασία κ.ο.κ.
Τα προηγούµενα παραδείγµατα επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν ότι η φυσική
δραστηριοποίηση

των

παιδιών

σε

φυσικό

περιβάλλον

ενέχει

ευκαιρίες

για

διεπιστηµονικές προσεγγίσεις ενώ ταυτόχρονα προάγει την ψυχική ευεξία τους. Το
γεγονός της συνεχούς παρακολούθησης των συµµετεχόντων στη διαδικασία εκµάθησης
και της συγκέντρωσής τους στα νέα γνωστικά αντικείµενα ενισχύει τα συµπεράσµατα
των Kuo (2001) και Tennessen και Cimprich (1995), για την ευεργετική επίδραση του
τοπίου στη συγκέντρωση των παιδιών.
Η πρόσφατη εισαγωγή της φυσικής δραστηριότητας στο αναλυτικό πρόγραµµα
των (ΕΑΕΠ) ενιαίων σχολείων (Πρόγραµµα Σπουδών ΥΠΕΠΘ, 2010) µε σκοπό την
απόκτηση θετικής στάσης των µαθητών προς τις φυσικές δραστηριότητες αναψυχής
καθώς και την ευαισθητοποίησή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει τη
συµβολή της φυσικής δραστηριότητας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών/τριών
και ενθαρρύνει την εµπλοκή της µε άλλα γνωστικά πεδία. Από την παρούσα έρευνα
διαπιστώθηκε ότι η παρέµβαση της φυσικής δραστηριότητας στο πρόγραµµα της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εµπλούτισε τις γνώσεις τους για το περιβάλλον και τον
εαυτό τους γεγονός που συνάδει µε τη φιλοσοφία των προγραµµάτων ΠΕ (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο) και συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση των διδακτικών αντικειµένων µέσω
της άµεσης προσωπικής εµπλοκής, γεγονός που συνάδει µε τη φιλοσοφία της υπαίθριας
εκπαίδευσης Κουθούρης, (2009).
Σχετικά µε τις δραστηριότητες που εντυπωσίασαν τα παιδιά, αυτές που τράβηξαν
περισσότερο το ενδιαφέρον τους, όπως προαναφέρθηκε, ήταν οι κατασκευαστικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην άµµο, η κατασκευή σχεδίας και οι κινητικές
δραστηριότητες. Αυτές οι επιλογές σε συνδυασµό µε τα όµορφα έργα που δηµιούργησαν
στην ακτή κατά την 4η επίσκεψη, δηλώνουν σαφώς ότι οι µαθητές/τριες όταν βρίσκονται
σε υπαίθριο περιβάλλον γίνονται ακόµη πιο δηµιουργικοί και εκτιµούν τη βιωµατική
εµπειρία και τη µοναδική ατµόσφαιρα που παρέχει το φυσικό περιβάλλον ενισχύοντας τα
συµπεράσµατα του Frumkin (2003). Είναι µια πραγµατικότητα ότι τα παιδιά λειτουργούν
πολύ καλύτερα όταν αισθάνονται σχετικά ελεύθερα έχοντας µόνο έναν αρχικό στόχο,
και όσο το δυνατόν λιγότερους περιοριστικούς κανόνες δράσης.
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Συµπερασµατικά, η εµπλοκή της φυσικής δραστηριότητας σε περιβαλλοντικά
προγράµµατα, παρακινεί τους συµµετέχοντες, τους ενεργοποιεί και προσθέτει µοναδικές
βιωµατικές εµπειρίες που δίνουν µια ακόµα διάσταση στις περιβαλλοντικές δράσεις
ισχυροποιώντας την ενοποίηση του ανθρώπου µε τη φύση και την άρρηκτη σχέση τους.
∆εδοµένου ότι η φυσική δραστηριότητα συµβάλλει τεκµηριωµένα στην ψυχική και
σωµατική υγεία του ατόµου (Cavill, Biddle & Sallis, 2001; Hagger, Chatzisarantis, Biddle
& Orbell, 2001; Papacharisis & Goudas, 2003) εάν συνδυαστεί µε τα προγράµµατα
περιβαλλοντικής
ενεργητικής

εκπαίδευσης

συµµετοχής

παρέχει

των

τη

δυνατότητα,

εµπλεκόµενων,

για

µέσω

της

µεγιστοποίηση

µεγαλύτερης
της

µάθησης

συµβάλλοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη των µαθητών στον διανοητικό και
ψυχοκινητικό τοµέα.
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