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Περίληψη
Την τελευταία δεκαετία η παγκόσµια έρευνα έχει εκδηλώσει ένα αυξανόµενο
ενδιαφέρον σε θέµατα γύρω από τα υπαίθρια περιβάλλοντα σε συνάρτηση µε τη
µάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Moser & Martinsen 2010, Mannion, Fenwick
& Lynch 2013, Christie, Higgins & McLaughlin 2014, Waller et al., 2017),
επισηµαίνοντας την εκπαιδευτική σηµασία των χώρων αυτών και την εγγενή ανάγκη
των παιδιών για άµεσες εµπειρίες µε το φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, έρευνες
έχουν αποδείξει πως τα φυσικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των υπαίθριων χώρων δεν
αρκούν αποκλειστικά για την αναβάθµιση αυτών των χώρων σε τόπους µάθησης,
καθώς εξίσου σηµαντικοί θεωρούνται και οι κοινωνικοί, πολιτισµικοί και προσωπικοί
παράγοντες (Γερµανός, 2015). Οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις αποδεικνύουν
πως σχέση χώρου - µάθησης δεν είναι µια ποσοτική σχέση από την οποία τα καλύτερα
περιβάλλοντα µάθησης "παράγουν" καλύτερες διαδικασίες µάθησης (Woolner et al.,
2012), και προτείνουν τη δηµιουργία υπαίθριων µαθησιακών περιβαλλόντων που θα
περιέχουν δυναµικές και ευπροσάρµοστες δυνατότητες για όλη τη σχολική κοινότητα.
Η µεγάλη έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων στην Ελλάδα, σχετικά µε: (1) τη
µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα, (2) το συµµετοχικό σχεδιασµό σε
σχολικά περιβάλλοντα και (3) τις συµµετοχικές µεθόδους ως εργαλεία για την
παιδαγωγική της ακρόασης και την ερµηνεία των παιδιών δηµιουργεί ένα επιτακτικό
πεδίο έρευνας στο οποίο έγκειται και η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας,
Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων
σχολικών χώρων και περιγράφει το σκεπτικό της βελτίωσης τους

και των

εκπαιδευτικών ευκαιριών που οι χώροι αυτοί προσφέρουν, ως πεδία µάθησης και
παιχνιδιού. Διερευνά αρχικά τη προσέγγιση της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε
Υπαίθρια Περιβάλλοντα (Outdoor Learning and Play), ως νέα έννοια, που
απεγκλωβίζει τις διαδικασίες τις µάθησης από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης
και προσαρµόζεται στις ανάγκες της καθηµερινής πραγµατικότητας της ζωής των
παιδιών, αξιοποιώντας τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, εξετάζει
πώς ορισµένοι παράγοντες, όπως είναι η συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας
(παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και
υλοποίησης αλλαγών, µπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα, χρήση, αξιοποίηση και
αντίληψη των υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου ως τόπους µάθησης και
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παιχνιδιού που θα διαπερνούν οριζόντια όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής
καθηµερινότητας στο νηπιαγωγείο.
Η εµπειρική έρευνα διαρθρώνεται σε τρία στάδια εξετάζοντας τα αναδυόµενα
ερευνητικά ερωτήµατα. Αρχικά µέσω της διεξαγωγής ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων
µε νηπιαγωγούς µελετήσαµε τις γνώσεις, τις απόψεις, τις εµπειρίες και τις πρακτικές
των νηπιαγωγών σχετικά µε την οργάνωση, τη χρήση και το ρόλο των υπαίθριων
περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα. Με βάση τα ερευνητικά
ερωτήµατα που αναδύθηκαν µέσω της ανάλυσης των συνεντεύξεων, προέκυψε η
διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου της έρευνας που αφορούσε την καταγραφή µηνιαίων
ηµερολογίων από τους νηπιαγωγούς προσφέροντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά
δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική
καθηµερινότητα. Εν συνεχεία, µε γνώµονα τα πορίσµατα των δύο πρώτων σταδίων
προέκυψε το τρίτο στάδιο της έρευνας που περιλάµβανε τη διεξαγωγή της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης (ΣΕΔ) σε δύο σχολικές µονάδες.
Τα πορίσµατα της έρευνας έρχονται να προσθέσουν νέα δεδοµένα στην διεθνή
τάση της επιστηµονικής έρευνας που αποσκοπεί στην συνεχή ενδυνάµωση όλων των
εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειµένου να συµµετάσχουν ενεργά
στην διαµόρφωση των περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού και των µαθησιακών
εµπειριών . Κατά τη διάρκεια της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης οι συµµετέχοντες
(παιδιά, νηπιαγωγούς, γονείς) ενδυναµώθηκαν προκειµένου να διερευνήσουν, να
ανακαλύψουν και να διαχειριστούν τις προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους µε
αποτέλεσµα να ξεκλειδώσουν αλλαγές τόσο στην (1) οργάνωση και σχεδιασµό των
υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου (αίσθηση ταυτότητας, πολλαπλές ευκαιρίες,
ευέλικτες δοµές), όσο και στην (2) εκπαιδευτική κουλτούρα (επανεκτίµηση της
εκπαιδευτικής

αξίας

του

υπαίθριου

παιχνιδιού,

κατασκευή

µιας

βιώσιµης

συµµετοχικής κουλτούρας µε παιδιά).
Λέξεις κλειδιά: Μάθηση και Παιχνίδι σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα, Συµµετοχική
Προσέγγιση, Ενδυνάµωση, Συµµετοχική Έρευνα Δράσης, Προσέγγιση του Μωσαϊκού
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Abstract
In an international perspective, there is a growing interest in outdoor environments
and how they are related to children's learning and development (Moser & Martinsen
2010; Mannion, Fenwick & Lynch 2013; Christie, Higgins & McLaughlin 2014, Waller
et al., 2017). All the above researchers agree that the cultural and physical environment
plays a vital role in children’s development and learning. At the same time, current
research approaches prove that the learning-space relationship is not a simple
quantitative relationship where better environments "produce" better learning (Woolner
et al., 2012), and propose the transformation of outdoor learning spaces into places that
contain dynamic and versatile possibilities and opportunities for the entire school
community.
The great lack of research data in Greece on: (1) outdoor learning and play
environments, (2) children’s participation in decision- making and in the designing
process, and (3) the participatory methods as tools for the pedagogy of listening and the
interpretation of children; creates an overriding field of research where the necessity of
this research lies.
The present PhD thesis explores the quality of the Greek kindergarten outdoor
environments and describes the rationale of their improvement and the educational
opportunities that they can offer as learning and playing spaces. The content of the
present thesis stresses the need for a systematic review of the perception of outdoor
play in Greek society and then the conduction of an empirical research consisting of
three emerging phases. Initially, we intended to study the perspectives, experiences and
practices of kindergarten teachers regarding the organization, use and role of outdoor
environments in the educational reality. Secondly, we examined how some factors, such
as the involvement of the entire school community (children, teachers, parents) in
decision-making, designing and implementation of changes, can influence the quality,
use and the perception of outdoor school environments as learning and play spaces that
are horizontally involved in all aspects of kindergarten’s everyday life.
The empirical research is structured in three phases, examining the emerging
research questions. Initially through conducting semi-structured interviews with
kindergarteners we studied the perspectives, views, experiences and practices of
kindergarten teachers regarding outdoor learning and play. Based on the research
questions that emerged after the analysis of the interviews, the second research- phase
v

consisted of the kindergarten teachers’ monthly calendars records and interviews,
offering both qualitative and quantitative data on the use of outdoor environments.
Subsequently, in view of the findings of the first two phases, the third research phase
involved the implementation of the Participatory Action Research (PAR) in two school
units.
The research findings add new data to the international scientific research, that
aims at the continuous empowerment of all those involved in the educational process
in order to involve them in designing the learning and play environments and their
learning experiences. The outcomes of the present research indicate that the participants
were enabled to explore and discover challenges that affected their lives, to motivate
change within themselves, as well as their surroundings. Our findings revealed that we
unlocked changes on (1) the outdoor settings (sense of identity, multiple affordances,
flexible structures), and (2) the educational culture (reappraisal of the educational value
of outdoor play, construction of a sustainable participatory culture with children
Keywords:

Outdoor

Learning

and

Play,

Participatory

Approach,

Empowerment, Participatory Action Research, Mosaic Approach
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Εισαγωγή
Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι για να αναλογιστούµε το σηµαντικό ρόλο που η φύση
διαδραµατίζει στην ανάπτυξη των παιδιών. Η διαίσθηση πολλών από εµάς οδηγεί στην άποψη
ότι η φύση «κάνει καλό στα παιδιά». Υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως, ότι «τα παιδιά
χρειάζονται αυλή για να παίζουν», «τα παιδιά έχουν ανάγκη από καθαρό αέρα» και άλλες
παρόµοιες. Πέρα, όµως, από αυτές τις διαισθήσεις υπάρχουν πολλά αιτιολογηµένα θεωρητικά
επιχειρήµατα σχετικά µε την εγγενή ανάγκη του ανθρώπου και κατά συνέπεια και των παιδιών
να βρίσκονται σε επαφή µε τη φύση. Ένα αυξανόµενο πεδίο ποιοτικής έρευνας περιλαµβάνει
αυτή την ιδέα, µε ένα µεγάλο µέρος αυτών των ερευνών να ασχολείται µε το γεγονός ότι η
πρόσβαση των παιδιών στη φύση συνεχώς περιορίζεται. Όχι µόνο οι φυσικοί χώροι για τα
παιδιά έχουν περιορισθεί, αλλά µειώνεται συνεχώς και η πρόσβαση των παιδιών σε αυτούς
τους χώρους. Ο φόβος για τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τα έντοµα, τις ασθένειες, τις διάφορες
µορφές ρύπανσης και ο φόβος των «ξένων» οδηγούν τους ενήλικες να περιορίσουν τα παιδιά
τους σε κλειστούς χώρους.
Τα παιδιά του σήµερα αντιµετωπίζουν µια ταχέως µεταβαλλόµενη κοινωνία µε νέες
προκλήσεις και δυνατότητες. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι οι ζωές των παιδιών είναι
προγραµµατισµένες από τους ενήλικες, που λανθασµένα πιστεύουν ότι απλά ένα άθληµα ή
παραπάνω µαθήµατα και φροντιστήρια θα κάνουν τα παιδιά τους εξυπνότερα και πιο
επιτυχηµένα ως ενήλικες. Οι ευκαιρίες των παιδιών για άµεση και αυθόρµητη επαφή µε τη
φύση αποτελεί µία εµπειρία προς εξαφάνιση για τα παιδιά. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες
των παιδιών για παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους είναι η ώρα του σχολείου και τα σχολικά
εδάφη. Η ανισορροπία στις έρευνες και στις αλλαγές που έχουν γίνει στα εσωτερικά
περιβάλλοντα µάθησης σε σχέση µε τα υπαίθρια, έχουν εγκλωβίσει τον πυρήνα της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας στις αίθουσες.
Ωστόσο, οι σύγχρονες καινοτόµες παιδαγωγικές µελέτες και νέοι κλάδοι επιστηµών
επισηµαίνουν την εκπαιδευτική σηµασία των χώρων αυτών και την εγγενή ανάγκη των
παιδιών για άµεσες εµπειρίες µε το φυσικό τους περιβάλλον. Μάλιστα, έρευνες έχουν
αποδείξει πως τα φυσικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των υπαίθριων χώρων δεν αρκούν
αποκλειστικά για την αναβάθµιση αυτών των χώρων σε τόπους µάθησης, αλλά εξίσου
σηµαντικοί θεωρούνται και οι κοινωνικοί, πολιτισµικοί και προσωπικοί παράγοντες. (Γκέσιου
Γ. & Σακελλαρίου Μ., 2015, Γερµανός Δ., 2015).
Η αναβάθµιση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων φαίνεται να έχει προσεγγίσει το
ενδιαφέρον των διεθνών διεπιστηµονικών ερευνών. Οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις
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στοχεύουν σε ένα µεταβαλλόµενο µαθησιακό περιβάλλον (µεταβαλλόµενη αρχιτεκτονική)
που θα περιέχει δυναµικές και ευπροσάρµοστες δυνατότητες για τα παιδιά· ένα ευέλικτο και
ευπροσάρµοστο περιβάλλον όπου θα ενισχύεται η παιδική δηµιουργικότητα, η κινητικότητα
και αντιληπτική ικανότητα (Ουγγρίνης, 2015). Διεθνή ερευνητικά πορίσµατα επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη σχέσης µεταξύ βαθµού ποιότητας και σχολικού κτιρίου (Ρέντζου Κ, &
Σακελλαρίου Μ., 2014). Άραγε τι συµβαίνει µέσα στα νηπιαγωγεία που παράγει αυτές τις
συνδέσεις; Αυτή η θεώρηση µπορεί να εξεταστεί υπό το πρίσµα των επιπέδων συµµετοχής των
κύριων πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
µάθησης. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο διάλογος µεταξύ χώρου και εκπαιδευτικής
διαδικασίας κρίνεται αναγκαία η συµµετοχή (συµµετοχικός σχεδιασµός) των κύριων χρηστών
(εκπαιδευτικοί – παιδιά - γονείς) στη διαµόρφωση των µαθησιακών περιβαλλόντων ώστε
αυτοί οι χώροι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις επιθυµίες, τα ενδιαφέροντα και τις
προτιµήσεις των πρωταγωνιστών της µάθησης.
Εντούτοις, στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης που κλυδωνίζεται από κοινωνικές και
πολιτισµικές αναταραχές, δυστυχώς, και στο χώρο της παιδείας, σε συνδυασµό µε την απουσία
των παιδιών από τη µελέτη της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, τείνουµε προς µια
ιδρυµατοποίηση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και στερεοτυπική και ενηλικοκεντρική
χρήση αυτών. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτύπωση της συµµετοχής των παιδιών
στην αναβάθµιση των σχολικών χώρων σε τόπους µάθησης µέσα από τις απόψεις των
εκπαιδευτικών. Στη χώρα µας το πρόβληµα του χώρου έχει αντιµετωπιστεί κυρίως ποσοτικά.
Η προτεραιότητα, όµως, της ανάγκης µας για τη µελέτη των τόπων µάθησης δεν θα πρέπει να
µας αποσπάσει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται και µε τους κοινωνικούς
πόρους. Σε προηγούµενη έρευνα (Γκέσιου Γ. & Σακελλαρίου Μ., 2015) φάνηκε πως µόνο τα
υλικά, αρχιτεκτονικά και γεωµετρικά στοιχεία των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης, δεν
αρκούν για να προσδιορίσουµε την εισαγωγή αυτών των περιβαλλόντων στην ελληνική
πραγµατικότητα καθώς ο χώρος διέπεται από µία ανθρωποκεντρική ποιότητα (Γερµανός,
2010).
Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την τεράστια έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνητικών
δεδοµένων στην Ελλάδα, όσον αφορά τόσο τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους, όσο και την ενεργητική συµµετοχή των κύριων χρηστών των σχολικών
περιβαλλόντων στη διαδικασία: (α) λήψης αποφάσεων, (β) σχεδιασµού και (γ)
µετασχηµατισµού, γίνεται αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, κατ’
επέκταση και η ανάγκη για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας. Η ποιότητα του
εκπαιδευτικού συστήµατος και των προγραµµάτων εκπαίδευσης θεωρείται συνάρτηση
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πολλών µεταβλητών (παραµέτρων ή παραγόντων). Εποµένως, ένα βασικό στοιχείο µεταξύ της
ενσωµάτωσης της µάθησης και του παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους µε βάση τα ελληνικά
θεσµικά πλαίσια είναι να αναζητήσουµε στα πλαίσια µιας νέας εποχής σε µαθησιακά
περιβάλλοντα τον τρόπο που ορισµένοι παράγοντες επιδρούν, όπως είναι η συµµετοχή όλης
της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
σχεδιασµού και υλοποίησης, στην ποιότητα αυτών των υπαίθριων περιβαλλόντων.
Στο θεωρητικό µέρος της παρούσας διατριβής πραγµατοποιείται η θεωρητική και η
εννοιολογική ερµηνεία του ερευνητικού πεδίου µέσω της ανασκόπησης της σχετικής
ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, σχετικά τόσο µε τη µάθηση και το παιχνίδι
στους υπαίθριους χώρους, όσο και µε την ενεργητική συµµετοχή των κύριων χρηστών των
σχολικών περιβαλλόντων στη διαδικασία: (α) λήψης αποφάσεων, (β) σχεδιασµού και (γ)
µετασχηµατισµού. Αναδύοντας την τεράστια έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνητικών
δεδοµένων όσον αφορά τις παραπάνω διερευνήσεις η παρούσα διατριβή προβάλλει επιτακτική
την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, η οποία επιχειρείται να καλυφθεί στη συνέχεια του
εµπειρικού µέρους της διατριβής.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η επισκόπηση της έρευνας µέσα
από την οποία αναδύεται το αντικείµενο της έρευνας, η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά της
καταλήγοντας στο σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήµατα βάση των οποίων διαµορφώθηκε όλη
η πορεία της διατριβής. Στη συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου εισάγεται ο αναγνώστης στο
θεωρητικό υπόβαθρο και τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. Εξετάζεται η σχέση του παιδιού
µε το περιβάλλον του µέσα από διάφορες θεωρίες, ο τρόπος που το παιδί αντιλαµβάνεται και
αξιολογεί το περιβάλλον και τις πληροφορίες που αυτό του προσφέρει και την επίδραση αυτής
της διαδικασίας στον τρόπο που µαθαίνει και αναπτύσσεται. Συγχρόνως, επικεντρώνεται στην
ανάλυση των εννοιολογικών προσεγγίσεων του «περιβάλλοντος», του «χώρου», του «τόπου»,
του «περιβάλλοντος φύσης» και την έννοια της «συµµετοχής» και εµβαθύνει στην ανάπτυξη
αυτών των όρων στα πλαίσια της προσχολικής ηλικίας.
Συνάµα, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα θεωρητικά θεµέλια της µάθησης και του
παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Ακολουθεί µια ιστορική αναδροµή αναφορικά µε την
εξέλιξη της σύνθετης και ευρείας αυτής έννοιας και παρέχονται διευκρινήσεις στις
διαφοροποιήσεις που έγιναν στη σχετική ορολογία ανάλογα µε τα εκάστοτε περιβαλλοντικά
και τοπολογικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, στο παρόν κεφάλαιο προσφέρονται πλούσια
ερευνητικά και σύγχρονα δεδοµένα σχετικά µε τα πολυδιάστατα οφέλη της µάθησης και του
παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται µία εκτενής
ιστορική αναδροµή για την περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα, µελετάται η θέση της
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µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα µε βάση τη δοµή και τις απαιτήσεις της
ελληνικής οικογένειας σε σχέση µε τα παιδιά καθώς, επίσης, και στο πώς εκλαµβάνεται η
έννοια του χώρου και του τόπου, µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα θεσµικά πλαίσια,
την προπτυχιακή εκπαίδευση των νηπιαγωγών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών εδαφών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η έννοια της ενεργητικής συµµετοχής των
παιδιών, η αναγκαιότητα της συµµετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως
ενεργητικοί συµµετέχοντες και όχι ως υποκείµενα προς µελέτη και λήψης δεδοµένων.
Μάλιστα, γίνεται ανάλυση σχετικά µε τις τεχνικές και τις µεθόδους εµπλοκής των παιδιών µε
αναφορές στη νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας που αναγνωρίζει τα παιδιά ως ενεργούς
συµµετέχοντες που εµπλέκονται σε αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις µε τους ανθρώπους και το
περιβάλλον τους.
Στη συνέχεια, στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται ζητήµατα σχετικά µε την ποιότητα της
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, τη µέτρηση της ποιότητας και των κλιµάκων
αξιολόγησης της ποιότητας των παιδαγωγικών περιβαλλόντων µάθησης. Ακόµα,
παρουσιάζονται διάφορες διεθνείς κλίµακες αξιολόγησης εστιάζοντας στην αξιολόγηση της
ποιότητας των υπαίθριων περιβαλλόντων και παρουσιάζεται διεξοδικά η κλίµακα POEMS,
Preschool Outdoor Environment Measurement Scale (DeBord et al., 2005). Η κλίµακα
POEMS αξιοποιήθηκε ως µεθοδολογικό εργαλείο για το εµπειρικό µέρος της διατριβής,
λειτουργώντας ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των
υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και της χρήσης τους και παράλληλα παρέχοντας
καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές των σχολικών περιβαλλόντων
προκειµένου να τους βοηθήσει να προβούν σε βελτιώσεις. Στο τέλος του κεφαλαίου αναδύεται
η σηµασία που έχουν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής
εκπαίδευσης και µάθησης στο να καθοδηγούνται από τις εµπειρίες και τις προοπτικές των
ίδιων των εµπλεκοµένων, των οποίων τη ζωή επιδιώκουµε να βελτιώσουµε: τα ίδια τα µικρά
παιδιά.
Το δεύτερο µέρος της διατριβής, το εµπειρικό, ξεκινάει µε την παρουσίαση του
σχεδιασµού της έρευνας και την επιλεγµένη µεθοδολογία. Περιγράφεται και τεκµηριώνεται η
ερευνητική διαδικασία και µέθοδος σύµφωνα µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα και η
προσέγγιση του παραδείγµατος που υιοθετεί η έρευνα. Παρουσιάζονται οι µεθοδολογικές
προσεγγίσεις της έρευνας και των συµµετεχόντων σε κάθε στάδιο της έρευνας. Ιδιαίτερα,
εστιάζει στις τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων, όπως και στο ρόλο του ερευνητή.
Τέλος, ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των δεδοµένων, όπως και µε
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τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήµατα που διατρέχουν το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και την
ανάλυση της έρευνας.
Στο έβδοµο κεφάλαιο παραθέτετε η ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων της
έρευνας. Αρχικά περιλαµβάνεται η καταγραφή, η ανάλυση και τα αποτελέσµατα του πρώτου
σταδίου της έρευνας, των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων. Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνάς
στο πρώτο στάδιο ήταν η διερεύνηση και αποσαφήνιση των απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά
µε τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Με βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα
που αναδύθηκαν µετά την ανάλυση των συνεντεύξεων, στο δεύτερο υποκεφάλαιο της
ανάλυσης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων αναλύονται τα αποτελέσµατα του δεύτερου
σταδίου της έρευνας που αφορούν στην καταγραφή µηνιαίων ηµερολογίων από τους
νηπιαγωγούς προσφέροντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση
των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα. Στο τέλος του κεφαλαίου
γίνεται συσχέτιση των αποτελεσµάτων των καταγραφών των ηµερολογίων µε τα
αποτελέσµατα των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων του πρώτου σταδίου της έρευνας.
Σηµαντική, επίσης, θεωρείται η συµβολή αυτού του σταδίου της έρευνας στην
ανατροφοδότηση των νηπιαγωγών για χρήση του ηµερολογίου ως ένα εργαλείο τεκµηρίωσης
και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου. Εν συνεχεία, στο τρίτο υποκεφάλαιο
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης (ΣΕΔ) σε δύο σχολικές
µονάδες. Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: (1) πριν την έναρξη
της ΣΕΔ, (2) κατά τη διάρκεια της ΣΕΔ και (3) η ανάλυση των δεδοµένων µετά την
ολοκλήρωση της ΣΕΔ.
Η παρούσα µελέτη ακολούθησε µία πολυµεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποιώντας
διαστάσεις τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών µοντέλων εµπλέκοντας ενεργά όλους τους
χρήστες του χώρου (παιδιά – εκπαιδευτικούς - γονείς). Στο πλαίσιο της ΣΕΔ, η παρούσα
µελέτη αποσκοπεί στην παροχή δεδοµένων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η προσέγγιση
του Μωσαϊκού (Clark & Moss, 2011), ως πλαίσιο πολλαπλών µεθόδων, µπορεί να ενθαρρύνει
την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εφαρµόστηκε η
προσέγγιση του Μωσαϊκού (Clark & Moss, 2001) τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, σε µια
συλλογική προσπάθεια αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων περιβαλλόντων στο νηπιαγωγείο.
Μέσα από τους θεµατικούς χάρτες ανάλυσης του κάθε σταδίου αναδύεται η
συµµετοχική αναδιαµόρφωση των χώρων και οι αλλαγές όχι µόνο στα υπαίθρια περιβάλλοντα,
αλλά και τις απόψεις και τις καθηµερινές πρακτικές στο νηπιαγωγείο. Μέσω της Συµµετοχικής
Έρευνας Δράσης επιχειρήθηκε η δηµιουργία πλαισίων µίας αληθινής συνεργασίας µεταξύ της
σχολικής κοινότητας προκειµένου οι συµµετέχοντες να βιώσουν την αλλαγή µέσω της
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ισχυρότερης αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησή τους, του καλύτερου ελέγχου και των
βελτιωµένων δεξιοτήτων τους (Strydom, & Puren, 2014). Οι συµµετέχοντες ενθαρρύνθηκαν
να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους προκειµένου
να ξεκλειδώσουν αλλαγές σχετικά µε: (1) την οργάνωση και το σχεδιασµό των υπαίθριων
χώρων του νηπιαγωγείου (αίσθηση ταυτότητας, πολλαπλές ευκαιρίες, ευέλικτες δοµές) και την
(2) εκπαιδευτική κουλτούρα (επανεκτίµηση της εκπαιδευτικής αξίας του υπαίθριου παιχνιδιού
ως κατασκευή µιας βιώσιµης συµµετοχικής κουλτούρας µε τα παιδιά).
Στα συµπεράσµατα του κεφαλαίου αναλύονται όλα τα δεδοµένα των τριών σταδίων
της έρευνας µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα επιχειρώντας συσχετίσεις µεταξύ των σταδίων
και εµβαθύνοντας στις βασικές θεµατικές που προέκυψαν γύρω από τη µάθηση και το παιχνίδι
στα υπαίθρια περιβάλλοντα και τις συµµετοχικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη
σχολική κοινότητα, στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των αλλαγών. Η
διατριβή ολοκληρώνεται µε τη σύνοψη και τις προτάσεις.
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφάλαιο Πρώτο
Επισκόπηση της έρευνας
1.1 Το Αντικείµενο της έρευνας
Συνήθως έχουµε την τάση να πιστεύουµε ότι τα όµορφα ανακαινισµένα υπαίθρια
περιβάλλοντα µπορεί να αποτελούν το βασικό παράγοντα για την είσοδο σε µια νέα εποχή
µάθησης, όπου η µάθηση και το παιχνίδι στα υπαίθρια περιβάλλοντα (outdoor learning and
play) θα ενσωµατωθούν στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Αν θεωρήσουµε ότι η παραπάνω
υπόθεση είναι έγκυρη, κινδυνεύουµε να αντιληφθούµε το σχολικό περιβάλλον ως ένα
ουδέτερο πλαίσιο µάθησης. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι η σχέση χώρου - µάθησης
δεν είναι µια ποσοτική σχέση από την οποία τα καλύτερα περιβάλλοντα µάθησης "παράγουν"
καλύτερες διαδικασίες µάθησης (Woolner et al., 2012). Τα προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα
(Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2015, 2017) υποδεικνύουν ότι τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
δεν επαρκούν ως καθοριστικοί παράγοντες µάθησης και παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους,
αφού οι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και προσωπικοί παράγοντες είναι εξίσου σηµαντικοί.
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο σχολικός χώρος είναι ένα οργανικό µικροσύστηµα που
αποτελείται από δυναµικές, συµµετοχικές και ενεργητικές σχέσεις µεταξύ πολιτιστικών,
κοινωνικών, χωρικών και ψυχολογικών παραγόντων. Το άτοµο και το περιβάλλον του δεν
είναι δύο ξεχωριστές οντότητες, αλλά συνθέτουν µια ενοποιηµένη κατάσταση ύπαρξης στον
κόσµο (Τσουκαλά, 2015). Η διαδικασία οικοδόµησης ή µετατροπής ενός σχολικού χώρου
είναι µια καθαρά κοινωνική διαδικασία (Dudek, 2005) και το ενδιαφέρον έχει ήδη µεταφερθεί
από το κτίριο στη διαδικασία. Η συµµετοχή της σχολικής κοινότητας είναι απαραίτητη
προκειµένου να δηµιουργηθούν τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα συµβαδίζουν µε τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των βασικών χρηστών τους. Ο
σχεδιασµός περνά πλέον σε µια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση (Ποζουκίδου
2000), ένα νέο υπόδειγµα, σύµφωνα µε το οποίο η εµπειρική γνώση των αποδεκτών του
σχεδιασµού -της κοινωνίας δηλαδή- αποκτά ιδιαίτερη αξία λειτουργώντας αλληλεπιδραστικά
και συµπληρωµατικά µε την επιστηµονική γνώση των σχεδιαστών του χώρου. Όπως
επισηµαίνεται και από τον Καµχή (2007), ο συµµετοχικός σχεδιασµός αποτελεί µια
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πλατφόρµα επικοινωνίας στην οποία τοποθετείται σε ισότιµη βάση η επιστηµονική γνώση,
αλλά και κάθε σύστηµα κατανόησης της πραγµατικότητας, όπως ηθικές αξίες, πολιτισµικές
παραδόσεις, ιστορική διαδροµή κ.ά.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνά την παιδαγωγική ποιότητα των υπαίθριων
περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου και περιγράφει το σκεπτικό της βελτίωσης τους και των
εκπαιδευτικών ευκαιριών που οι χώροι αυτοί προσφέρουν ως πεδία µάθησης και παιχνιδιού.
Παράλληλα, διερευνά την αντίληψη των χώρων µάθησης και παιχνιδιού ως νέα έννοια, που
απεγκλωβίζεται από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης και προσαρµόζεται στις ανάγκες της
καθηµερινής πραγµατικότητας των παιδιών αξιοποιώντας, συνάµα, τα φυσικά στοιχεία του
περιβάλλοντος ως ερεθίσµατα που προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες δράσης και µάθησης στα
παιδιά. Μάλιστα, ως προς το σκοπό της παρούσας διατριβής εξετάσαµε και ερευνήσαµε ποιες
αλλαγές µπορούν να ξεκλειδωθούν, όταν ακολουθούµε µια συµµετοχικά προσανατολισµένη
διαδικασία στην ενσωµάτωση των υπαίθριων σχολικών χώρων στην εκπαιδευτική
πραγµατικότητα.
Οι µεταµοντέρνες κοινωνίες εµφανίζουν ένα µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον για την
αξία των υπαίθριων χώρων σχετικά µε την ευηµερία των παιδιών. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι
υπαίθριοι σχολικοί χώροι εµφανίζονται αποσπασµένοι από την καθηµερινότητα των παιδιών
και η εκπαιδευτική κουλτούρα φαίνεται να υποτιµά την αξία του υπαίθριου παιχνιδιού. Τα
τελευταία χρόνια παίρνοντας ως σηµείο εκκίνησης την κεντρική ερευνητική µας ανησυχία:
«γιατί η µάθηση και το παιχνίδι στα υπαίθρια περιβάλλοντα (outdoor learning and play)
λείπουν από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα» καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι
είναι επιτακτική η ανάγκη να εισέλθουν περισσότεροι παράγοντες στην ερευνητική
διαδικασία. Το περιεχόµενο της παρούσας έρευνας τονίζει επιπλέον την ανάγκη για
συστηµατική ανασκόπηση της αντίληψης του υπαίθριου παιχνιδιού στην ελληνική κοινωνία,
των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών και των θεσµικών πλαισίων στην Ελλάδα σχετικά
µε την παρουσία των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα, καθώς
και της δοµής και της οργάνωσης των σχολικών εδαφών από το 1830 µέχρι σήµερα. Τα
παραπάνω πορίσµατα έθεσαν επιτακτική τη διεξαγωγή µιας εµπειρικής έρευνας που
περιλαµβάνει τρεις στόχους:
-

Πρώτη φάση: Την καταγραφή των απόψεων και εµπειριών των Ελλήνων νηπιαγωγών
σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα και την διαδικασία
σχεδιασµού αυτών των χώρων (Συνεντεύξεις).

-

Δεύτερη φάση: Την καταγραφή των καθηµερινών πρακτικών στα υπαίθρια περιβάλλοντα
των νηπιαγωγείων (Ηµερολόγια).
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-

Τρίτη φάση: Την υποστήριξη της µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα
µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των µελών της σχολικής κοινότητας στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και µετασχηµατισµού του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος (Συµµετοχική Έρευνα Δράσης).

1.2 Διατύπωση του προβλήµατος
Η µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα ως αναγκαιότητα;
Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας, είµαστε σχεδιασµένοι, βιολογικά
και κοινωνικοπολιτισµικά ώστε να «χωρέσουµε» στο περιβάλλον που θα συναντήσουµε µέσω
της δυνατότητας της «αυτοοργάνωσης» µε απώτερο σκοπό την προσαρµογή µας στην
πολυπλοκότητα του όχι και τόσο σταθερού περιβάλλοντος (Lester, 2005). Ειδικότερα,
καθίσταται σηµαντικό για τα πρώτα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης οι υπαίθριοι χώροι να
είναι καλώς σχεδιασµένοι και κατάλληλα οργανωµένοι ώστε να διεγείρουν την έµφυτη
περιέργεια των παιδιών και να τους προσφέρουν µία τεράστια ποικιλία εµπειριών και
ερεθισµάτων συγκριτικά µε την παρουσία τους σε ένα σύνθετο κλειστό χώρο (Lester &
Maudsley, 2007; White & Stoecklin, 1998; Moore & Young, 1978). Ωστόσο, ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, η έλλειψη χώρων πρασίνου και η αστικοποίηση έχουν οδηγήσει τα παιδιά στην
αποµάκρυνση τους από τη φύση και στον περιορισµό της µάθησης στα στενά πλαίσια της
σχολικής τάξης και των προκατασκευασµένων περιβαλλόντων.
Σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται ένα αυξανόµενο πεδίο έρευνας σχετικά µε την
ανάγκη των παιδιών να παίζουν σε υπαίθριους χώρους (Waller et al., 2017) επισηµαίνοντας
την εκπαιδευτική σηµασία τους για τη φυσική περιέργεια των παιδιών και την ανάγκη άµεσης
εµπειρίας µε το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, βασικό σηµείο εκκίνησης αντίστοιχων ερευνών
αποτελεί η αποσύνδεση και η αποξένωση των παιδιών από τη φύση και τα υπαίθρια
περιβάλλοντα (Kahn & Kellert, 2002, Louv, 2008, 2011), τα οποία φαίνεται να περνούν το το
95% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους (Orr, 2004: 212). Ο David Orr επέκρινε τη
µάθηση στους εσωτερικούς χώρους διατυπώνοντας την παρακάτω άποψη
«Οι εσωτερικές τάξεις δηµιουργούν την ψευδαίσθηση ότι η µάθηση γίνεται µόνο µέσα σε
τέσσερις τοίχους, αποµονωµένους από αυτό που οι µαθητές αποκαλούν, χωρίς προφανή
ειρωνεία, τον« πραγµατικό κόσµο» (Orr, 2004: 14).
Παρόµοια, ο Pretty και η οµάδα του (2009: 16) υποστηρίζουν ότι τα µικρά παιδιά
περιπλανιούνται λιγότερο, ανακαλύπτουν λιγότερα και ίσως χάνουν κάποιες σηµαντικές
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ευκαιρίες για να δηµιουργήσουν δεσµούς µε τη φύση και τον τόπο τους. Με τα παιδιά να
δαπανούν λιγότερο χρόνο σε υπαίθριους χώρους σήµερα ... υπάρχει µια ανησυχία ότι τα παιδιά
έχουν αποσυνδεθεί περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον.
Η απώλεια των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για πολλά παιδιά αποτελεί µια πτυχή της
περίπλοκης αλληλεπίδρασης των νοµοθετικών, κοινωνικών, πολεοδοµικών σχεδιασµών,
καθώς και τεχνολογικών και παιδαγωγικών παραγόντων. Η Karsten (2005) υποστηρίζει ότι
αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει σε έναν «νέο τύπο της παιδικής ηλικίας» και πως τα
παιδιά περνούν λιγότερο χρόνο από τον χρόνο που περνούσαν σε υπαίθριους χώρους και πως
οι µελλοντικές γενιές των παιδιών µπορεί να έχουν στις ζωές τους όλο και χαµηλότερες
προσδοκίες του χρόνου της επαφής µε τη φύση. O Louv (2005) αναφερόµενος στο φαινόµενο
‘nature-deficit disorder’ εν συντοµία προσπαθεί να δηλώσει τις επιπτώσεις που µπορεί να
επιφέρει η συνεχώς µειωµένη επαφή των παιδιών µε τη φύση, όπως είναι η «µειωµένη χρήση
των αισθήσεων, η απόσπαση προσοχής και υψηλότερα ποσοστά στις σωµατικές και ψυχικές
αρρώστιες». Οι επιπτώσεις του παραπάνω φαινοµένου µπορούν να γίνουν ορατές σε ατοµικό,
οικογενειακό ή και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο Gill (2008), σε µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας
που βασίζεται σε µακροχρόνιες µελέτες της παιδικής ανάπτυξης, επισηµαίνει ότι οι
περιορισµοί που επιβάλλονται στο ελεύθερο παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους χωρίς την
επίβλεψη ενηλίκων µπορεί να έχουν επιζήµια αποτελέσµατα για την ψυχική υγεία των παιδιών.
Συνεπώς, προτείνει ότι τα παιδιά που δεν έχουν ευκαιρίες για να δράσουν αυτόνοµα σε
αυθεντικά υπαίθρια περιβάλλοντα θα αγωνιστούν για να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής
υπονοµεύοντας την ανθεκτικότητα τους και την αίσθηση της αυτο-αποτελεσµατικότητας (Gill,
2008: 138).
Υπάρχουν τρεις τύποι εµπειριών που σχετίζονται µε τη φύση (Kellert, 2002: 118):
άµεσες, έµµεσες και συµβολικές. Οι άµεσες εµπειρίες είναι φυσικές επαφές µε "φυσικά
περιβάλλοντα και µη ανθρώπινα είδη". Αυτό περιλαµβάνει το παιχνίδι σε εγκαταλελειµµένα
µέρη, πάρκα της γειτονιάς, δασικές εκτάσεις κ.λπ. Αντίστοιχα, οι έµµεσες εµπειρίες
περιλαµβάνουν τη φυσική επαφή, αλλά πιο περιορισµένες, προγραµµατισµένες και προοργανωµένες είδους επαφές. Η συµβολική εµπειρία είναι οποιαδήποτε εµπειρία δεν έχει
φυσική επαφή, για παράδειγµα µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Παρά το γεγονός ότι
κάθε ένας από αυτούς τους τύπους επαφών είναι σηµαντικός για τα παιδιά, η άµεση επαφή
αποδεικνύεται πιο σηµαντική για την εξερεύνηση των φυσικών στοιχείων και των βιωµατικών
εµπειριών.
Η µάθηση στα υπαίθρια περιβάλλοντα είναι µια προσέγγιση που στοχεύει στην
προώθηση της µάθησης µέσω της αλληλεπίδρασης µεταξύ εµπειρίας και προβληµατισµού µε
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βάση την πρακτική παρατήρηση σε αυθεντικές καταστάσεις. Ο Blatchford (1998) τονίζει ότι
το υπαίθριο παιχνίδι στο σχολείο είναι µία από τις λίγες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παιδιά
µπορούν να αλληλεπιδρούν σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον µε ελάχιστο έλεγχο των
ενηλίκων και όπου το παιχνίδι και οι κοινωνικές σχέσεις βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό υπό τον
έλεγχό των ίδιων των παιδιών (Blatchford, 1998).
Οι Kellert (2005) και Orr (2004) υποστηρίζουν την πεποίθηση ότι η απλή κατανόηση
των περιβαλλοντικών θεµάτων έχει ελάχιστη µεταβίβαση ή αντίκτυπο στη συµπεριφορά των
παιδιών. Αυτό το «χάσµα» ανάµεσα στις περιβαλλοντικές γνώσεις και την περιβαλλοντική
συµπεριφορά έχει ερευνηθεί αρκετά (Kollmuss & Agyeman 2002), ωστόσο, απλά η γνώση της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος δεν αρκεί. Αν θέλουµε να κάνουµε βήµατα προς βιώσιµες
πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξεκινήσουν µελετώντας τα παιδιά των προσχολικών
χρόνων (Phenice & Grifore, 2003). Τα παιδιά πρέπει να φροντίσουν αρκετά ώστε να
δηµιουργήσουν αρµονικά αµοιβαίες σχέσεις µε τη φύση και τους άλλους ανθρώπους. Ο Kellert
δηλώνει µε ακρίβεια
... η παιδική ηλικία θεωρείται η στιγµή όπου η εµπειρία της φύσης είναι απαραίτητη για
την σωµατική και πνευµατική ωρίµανση... Δυστυχώς, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους
ενήλικες, τα φτωχά φυσικά περιβάλλοντα έχουν γίνει ευρέως κοινά, ειδικά στις αστικές περιοχές
(2005:3).
Οι τρέχουσες ερευνητικές ανησυχίες και µελέτες έρχονται να αποκαταστήσουν την
ισορροπία των κυρίαρχων βασικών προτύπων στα περιβάλλοντα µάθησης. Οι τάξεις και οι
εσωτερικοί χώροι φαίνεται να φιλοξενούν τις κύριες εκπαιδευτικές διαδικασίες, ωστόσο η
ανάγκη επανασύνδεσης των παιδιών µε το φυσικό περιβάλλον και οι παιδαγωγικές
δυνατότητες και οι προοπτικές που µπορεί να προσφέρουν τα υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης
έχουν ανακατευθύνει το παγκόσµιο παιδαγωγικό ενδιαφέρον προς τη διεύρυνση της µάθησης
και του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα (Outdoor Learning and Play) (Waller et. al.,
2017; Higgins, 2010; Broda, 2007). Εντούτοις, σε µια εποχή όπου τα υπαίθρια περιβάλλοντα
ανατρέπουν τη θεώρηση της τάξης του 21ου αιώνα ως το κύριο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η
εκπαιδευτική αξία της µάθησης και του παιχνιδιού στην ύπαιθρο παραµένει υπό αµφισβήτηση
από τους γονείς, τους δασκάλους και την ευρύτερη κοινότητα. Δυστυχώς, τόσο οι επίσηµες
όσο και οι ανεπίσηµες εµπειρίες σε υπαίθρια περιβάλλοντα εξακολουθούν να θεωρούνται από
πολλούς ως «µία χωρο-χρονική ενότητα ανάπαυλας» ή ως «διάλειµµα» (Malone & Tranter,
2003: 289) από την «πραγµατική» µάθηση που λαµβάνει χώρα στην εσωτερική αίθουσα
διδασκαλίας, ένα «διάλειµµα» που προσφέρει στο παιδί µια προσωρινή επιστροφή στα
φυσιολογικά, για το ίδιο, καθηµερινά πλαίσια, ιδίως στο παιχνίδι.
13

Η ανάγκη της επανασύνδεσης των παιδιών µε το περιβάλλον, τη φύση και οι
παιδαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης, έχουν
αναζωπυρώσει το παγκόσµιο παιδαγωγικό ενδιαφέρον για τη διεύρυνση της µάθησης και του
παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους. Σήµερα, στα µεταµοντέρνα χρόνια, οι έρευνες για τα
µαθησιακά περιβάλλοντα στην παιδική ηλικία επικεντρώνονται περισσότερο στις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού πλαισίου και
σχολικών εγκαταστάσεων. Η οικεία αντίληψη ότι η εκπαίδευση αντιστοιχεί στην απόκτηση
όλο και περισσότερης γνώσης απέτυχε. (Σακελλαρίου, 2016). Πρέπει να προχωρήσουµε προς
ένα µη συµβατικό και δηµοκρατικό σχολείο που θα προσφέρει δυνατότητες και θα υποστηρίζει
την ανάγκη των παιδιών να αλληλεπιδρούν και να προσαρµόζονται στα συνεχώς
µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα. Η εµφάνιση νέων, βιωµατικών διδακτικών προσεγγίσεων
αντιτίθεται στο υφιστάµενο παιδαγωγικό µοντέλο που σύµφωνα µε τον Freire αποµονώνει τις
εµπειρίες και οδηγεί τους δασκάλους να «µειώσουν την παιδαγωγική τους σε µια µορφή
µεσοαστικού ναρκισσισµού» (Οικονόµου, 2012: 1, Freire, 2005: xiv).
Τα φαινόµενα του «άµορφου χώρου» της αυλής, η ανελαστικότητα της οργάνωσης του
υλικού περιβάλλοντος και η συνηθισµένη έλλειψη σηµείων αναφοράς στο χώρο, δεν
διευκολύνουν την ανάπτυξη παιδαγωγικών και ψυχοκοινωνικών παραµέτρων της σχολικής
ζωής, όπως η οικειοποίηση του χώρου, η έκφραση και η δηµιουργικότητα µέσα σ’ αυτόν.
(Δερµεντζόγλου, 2009). Βέβαια, έχει διαπιστωθεί ερευνητικά, ότι τα ανελαστικά
χαρακτηριστικά και οι περιορισµοί οργάνωσης και λειτουργίας του µοντέλου του υπαίθριου
σχολικού χώρου, δεν εµποδίζουν το παιδί να διαµορφώσει το δικό του σύστηµα τοπο-χρόνου,
να εκφραστεί και να δηµιουργήσει σε αυτό. Το πρόβληµα είναι ότι όλο αυτό το δυναµικό και
καθηµερινό έργο της παιδικής φαντασίας, έκφρασης και δηµιουργικότητας δεν εντάσσεται σε
κάποια προοπτική µάθησης, αλλά, αντίθετα, λειτουργεί ως µοχλός φυγής από το υφιστάµενο
πλαίσιο µάθησης (Γερµανός, 1993: 160-166).
Από το χώρο στο τόπο του παιδιού
Στη χώρα µας το πρόβληµα του χώρου έχει αντιµετωπιστεί κυρίως ποσοτικά. Η
προτεραιότητα όµως της ανάγκης µας για τη µελέτη των τόπων µάθησης δε θα πρέπει να µας
αποσπάσει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται και µε τους κοινωνικούς πόρους.
Σε προηγούµενη έρευνά µας (Γκέσιου Γ. & Σακελλαρίου Μ., 2015) φάνηκε πως µόνο τα υλικά,
αρχιτεκτονικά και γεωµετρικά στοιχεία των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης δεν είναι
αρκετά για να προσδιορίσουµε την εισαγωγή αυτών των περιβαλλόντων στην ελληνική
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πραγµατικότητα η οποία διέπεται από µία ανθρωποκεντρική ποιότητα (Γερµανός, 2010). Η
σηµασία της ακρόασης των εκπαιδευτικών και των µαθητών κατά τη διαδικασία σχεδιασµού
τονίζεται, µέσω της έννοιας της συµµετοχής των χρηστών. Ο Woolner (2012) ισχυρίζεται ότι
η αξιολόγηση ενός σχολικού χώρου δεν είναι στατική, αλλά είναι µια συνεχής διαδικασία που
εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. Το συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον αποτελεί µέρος
ενός ευρύτερου, δυναµικού ιστού πολιτιστικών και κοινωνικών πτυχών µέσα στον οποίο
πρέπει να είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη διδασκαλία και µάθηση που
πραγµατοποιείται στο περιβάλλον.
Ο Gislason προτρέπει να ερευνηθούν καλύτερα τα σχολεία για να υποδείξουν «πώς
µπορούν να ευθυγραµµιστούν αυτά τα στοιχεία [σχολικός χώρος, οργάνωση και κουλτούρα]
ώστε να εξασφαλιστεί ένα θετικό µαθησιακό περιβάλλον (Gislason, 2010: 145) και αυτή η
πολύπλοκη αλληλεξάρτηση προτείνει την ανάγκη προσαρµογής και αλλαγών στις πρακτικές
και στο περιβάλλον. Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον
καµία λύση σχεδιασµού δεν θα διαρκέσει για πάντα, οπότε η διαδικασία της συµµετοχής των
χρηστών πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς και να επαναλαµβάνεται για να υποστηρίζει τις
συνεχείς αλλαγές (Higgins et al. 2005).
Τα δικαιώµατα των παιδιών και η συµµετοχή τους στην έρευνα και τη λήψη
αποφάσεων έχουν τραβήξει την προσοχή τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, πολλοί επιστήµονες
προτείνουν την ενεργητική συµβολή των µαθητών στη διαµόρφωση χώρων µάθησης, καθώς
οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα αυτό που χρειάζονται (Τonucci & Rissotto, 2001; Clark, A. &
Moss, P., 2001). Ωστόσο, παρατηρούνται λίγες έρευνες που έχουν αφιερωθεί στη συµµετοχή
παιδιών ηλικίας κάτω των 10 ετών (Shamrova & Cummings, 2017) και ακόµα λιγότερες που
προσπάθησαν να τα εµπλέξουν και να συνεργαστούν πραγµατικά µαζί τους (Jacquez et al.,
2012, στο Shamrova & Cummings, 2017). Τα πρότυπα συµµετοχής ήταν ένα ζήτηµα που
γίνεται εµφανές µέσα από τα πορίσµατα πολλών ερευνών. Τα παιδιά και η νεολαία τείνουν να
συµµετέχουν στα τελευταία στάδια της έρευνας και δεν συµπεριλαµβάνονται στα πρώτα
στάδια και στα στάδια ανάλυσης δεδοµένων. Αυτή η τάση θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια
κατάσταση στην οποία τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διακόσµηση ή οι φωνές
τους να χειραγωγηθούν (Hart, 1992).
Λαµβάνοντας υπόψη την τεράστια έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνητικών δεδοµένων
στην Ελλάδα, όσον αφορά τόσο τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους, όσο και
την ενεργητική συµµετοχή των κύριων χρηστών των σχολικών περιβαλλόντων στη
διαδικασία: (α) λήψης αποφάσεων, (β) σχεδιασµού και (γ) µετασχηµατισµού, έγινε αντιληπτή
η αναγκαιότητα για περαιτέρω ερευνητική προσέγγιση µέσα από την πραγµατοποίηση της
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παρούσας έρευνας. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος και των προγραµµάτων
εκπαίδευσης θεωρείται συνάρτηση πολλών µεταβλητών (παραµέτρων ή παραγόντων), οπότε
ένα βασικό στοιχείο µεταξύ της ενσωµάτωσης της µάθησης και του παιχνιδιού στους
υπαίθριους χώρους προσαρµοσµένη µε βάση τα ελληνικά θεσµικά πλαίσια για µια νέα εποχή
στα µαθησιακά περιβάλλοντα είναι να εξετάσουµε πώς ορισµένοι παράγοντες, όπως είναι η
συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς) στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και υλοποίησης, επιδρούν στην ποιότητα αυτών των
υπαίθριων περιβαλλόντων.

1.3 Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της έρευνας
Ως επί το πλείστων, η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται στους δύο προβληµατισµούς
που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Αρχικά, διατυπώνεται ο προβληµατισµός της δραµατικής
µείωσης των ευκαιριών που έχουν τα παιδιά για άµεση επαφή µε υπαίθρια περιβάλλοντα και
ο περιορισµός της καθηµερινότητάς τους στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης και των
προκατασκευασµένων περιβαλλόντων. Τα σχολικά εδάφη και συγκεκριµένα οι υπαίθριοι
χώροι τους, µέχρι τα πρώτα δηµόσια εξωτερικά περιβάλλοντα όπου τα παιδιά µπορούν να
έχουν καθηµερινή πρόσβαση µε συνεχείς και διαρκείς εµπειρίες, αποτελούν τα πρώτα και πιο
σηµαντικά πεδία προς διερεύνηση και εξέταση, ως αφετηρία αυτής της προσπάθειας, ώστε τα
αποτελέσµατα αυτής της έρευνας να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση όσον
αφορά την τοπολογία της µάθησης και του παιχνιδιού και πέρα από τα σχολικά εδάφη.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα και τα προαναφερθέντα το φαινόµενο του
«άµορφου χώρου» της αυλής, η ανελαστικότητα της οργάνωσης του υλικού περιβάλλοντος
και η συνηθισµένη έλλειψη σηµείων αναφοράς στο χώρο, δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη
παιδαγωγικών και ψυχοκοινωνικών παραµέτρων της σχολικής ζωής, όπως η οικειοποίηση του
χώρου, η έκφραση και η δηµιουργικότητα µέσα σ’ αυτόν (Δερµεντζόγλου, 2009).
Έτσι, προκύπτει και ο δεύτερος προβληµατισµός που η συγκεκριµένη έρευνα έρχεται να
εξετάσει σχετικά µε τους κύριους χρήστες του χώρου (παιδιά - εκπαιδευτικοί) οι οποίοι δεν
έχουν την δυνατότητα να διαµορφώσουν το δικό τους σύστηµα χωρο-χρόνου στο σχολικό
χώρο και να αλληλεπιδράσουν µε τα στοιχεία του αποδίδοντας την υποκειµενική τους εκδοχή
και µετασχηµατίζοντάς τον από το χώρο στον τόπο τους. Η µεγάλη έλλειψη ερευνητικών
δεδοµένων στην Ελλάδα, σχετικά µε: (1) τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα,
(2) το συµµετοχικό σχεδιασµό σε σχολικά περιβάλλοντα και (3) τις συµµετοχικές µεθόδους
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ως εργαλεία για την παιδαγωγική της ακρόασης και την ερµηνεία των παιδιών δηµιουργεί ένα
επιτακτικό πεδίο έρευνας στο οποίο έγκειται και η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας.
Η σπουδαιότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στην πρωτοτυπία της µεθοδολογικής της
προσέγγισης (αναλυτική παρουσίαση στο 2ο µέρος) και ανάλυσης. Επιδιώκει να ανταποκριθεί
στην έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων διεθνώς, όσον αφορά την ενεργητική εµπλοκή όλης της
σχολικής κοινότητας στις διαδικασίες: (α) λήψης αποοφάσεων, (β) σχεδιασµού και (γ)
µετασχηµατισµού των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού, µέσω της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσθέσει στην
ερευνητική βιβλιογραφία, ποιοτικά δεδοµένα και διαδικασίες ανάλυσης που ξεφεύγουν από το
υποθετικό - παραγωγικό υπόδειγµα των ποσοτικών ερευνών που τείνουν να επικρατούν στις
παιδαγωγικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών.
Η επιλογή της µεθοδολογίας της παρούσας έρευνας δεν περιορίζεται στην επικύρωση της
θεωρίας (παραγωγική), αλλά προχωράει από την ανακάλυψη της επαγωγικής διαδικασίας στο
µετασχηµατιστικό ρόλο της απαγωγικής ανάλυσης (Udo Kelle, 1992) των δεδοµένων. Ο
ερευνητής αναπτύσσοντας «θεωρητική ευαισθησία» (Glaser & Strauss, 1967: 272) µέσω της
εννοιολογικής και θεωρητικής εστίασης της διατριβής (1ο µέρος) έχει τη δυνατότητα να θέσει
σε τάξη τις εµπειρικές παρατηρήσεις του και να αναγνωρίζει όσα εµπειρικά δεδοµένα
παρουσιάζουν

θεωρητικό

ενδιαφέρον

αναπτύσσοντας

αφηρηµένες

κατηγορίες

και

εγκαθιστώντας σχέσεις µεταξύ τους. Στη συνέχεια, επιχειρεί τον µετασχηµατισµό των
σχέσεων αυτών ώστε να «εµπεδωθούν» στα δεδοµένα και να αποδώσουν τις νέες παραµέτρους
που θα αναδείξει η ανάλυση.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήθηκε το 2017 (Shamrova D. & Cummings
C., 2017: 404) και η οποία ερευνούσε άρθρα από το 2000 - 2016 σχετικά µε τη Συµµετοχική
Έρευνα Δράσης σε παιδιά αναφέρει πως τα περισσότερα από τα παιδιά και τους νέους που
ενεπλάκησαν στις ΣΕΔ ήταν από 10 - 18 ετών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο το 8% (n = 4) των
άρθρων περιγράφει έρευνες που περιλαµβάνουν παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών και 20% (n
= 9) των ερευνών συµπεριέλαβαν παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Επίσης, µόνο το 16% από
τα 40 άρθρα που µελετήθηκαν προέρχονταν από παιδαγωγικά τµήµατα. Μόνο λίγες µελέτες
αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εστίασαν στην ενεργητική συµµετοχή αποκλειστικά
µικρών παιδιών (π.χ. ηλικίας κάτω των 7 ετών). Η Clark (2011) πρότεινε την προσέγγιση του
µωσαϊκού για τη συµµετοχή πολύ µικρών παιδιών, η οποία ενσαρκώνει «µεθόδους που είναι
ενεργές και προσβάσιµες και δεν εξαρτώνται από το γραπτό ή προφορικό λόγο». Οµοίως, η
Malone (2013) διεξήγαγε έρευνα µε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών για την απόκτηση δεδοµένων
σχετικά µε τη γνώµη τους για τη γειτονιά αξιοποιώντας το σχέδιο και τη συνέχεια της
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συζήτησης. Τα µικρά παιδιά εξακολουθούν να εξαρτώνται από τους σηµαντικούς ενήλικες στη
ζωή τους, εποµένως η Clark (2011) προτείνει να συµπεριληφθούν και αυτοί οι ενήλικες στην
ερευνητική διαδικασία.

1.4 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας
Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης η έννοια µάθηση στους υπαίθριους χώρους
εννοείται ως το σύνολο των µαθησιακών εµπειριών που σχεδιάζονται για να προάγουν τη
µάθηση και λαµβάνουν χώρα έξω από τα σχολικά κτίρια (ένας ορισµός που συµπεριλαµβάνει
τις δραστηριότητες που εκτυλίσσονται και στο χώρο της αυλής του νηπιαγωγείου). Ορισµένες
από αυτές τις δραστηριότητες µπορεί να αφορούν στη µάθηση µέσα στα στοιχεία του
περιβάλλοντος φύσης αλλά µπορεί και όχι. Οι µελέτες που πραγµατοποιούνται σε αστικές
περιοχές διερευνούν αστικά και κατασκευασµένα περιβάλλοντα, ωστόσο στη συγκεκριµένη
έρευνα επικεντρωνόµαστε στη µελέτη τόσο των φυσικών όσο και των κατασκευασµένων
στοιχείων ως ένα σύνολο που αντικατοπτρίζει και το περιβάλλον της κοινωνίας πέρα από τα
σχολικά όρια.
Ο σκοπός της έρευνας είναι διττός. Αρχικά, επιθυµούσαµε να µελετήσουµε τις γνώσεις,
τις απόψεις, τις εµπειρίες και τις πρακτικές των νηπιαγωγών σχετικά µε την οργάνωση, τη
χρήση και το ρόλο των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα.
Δεύτερον, θέλαµε να εξετάσουµε πώς ορισµένοι παράγοντες, όπως είναι η συµµετοχή όλης
της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
σχεδιασµού και υλοποίησης, µπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα, στη χρήση και
αξιοποίηση των υπαίθριων περιβαλλόντων του σχολείου ως τόπους µάθησης και παιχνιδιού
που θα διαπερνούν οριζόντια όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής καθηµερινότητας στο
νηπιαγωγείο.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, µετά τη συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση,
η εµπειρική έρευνα διαρθρώθηκε στις εξής τρεις φάσεις:
-

Πρώτη φάση: Την καταγραφή των απόψεων και εµπειριών των Ελλήνων νηπιαγωγών
σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα και τη διαδικασία
σχεδιασµού αυτών των χώρων (Συνεντεύξεις).

-

Δεύτερη φάση: Την καταγραφή των καθηµερινών πρακτικών στα υπαίθρια περιβάλλοντα
των νηπιαγωγείων (Ηµερολόγια- Συνεντεύξεις).

-

Τρίτη φάση: Την υποστήριξη της µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα
µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των µελών της σχολικής κοινότητας στις διαδικασίες
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λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και µετασχηµατισµού του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος (Συµµετοχική Έρευνα Δράσης).
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που διαµορφώθηκαν µε βάση τον πρώτο σκοπό κατά το 1ο
στάδιο της έρευνας, των συνεντεύξεων:
1.

Πώς αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί το λόγο ύπαρξης και τον τρόπο λειτουργίας
του χώρου της σχολικής αυλής;

2.

Ποιες είναι οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη µάθηση και το παιχνίδι στους
υπαίθριους χώρους;

3.

Ποια είναι η δυνατότητα σύνδεσης-στήριξης του χώρου της σχολικής αυλής µε το
τυπικό και άτυπο πρόγραµµα σπουδών;

4.

Ποιες είναι οι πρακτικές που πραγµατοποιούνται στους υπαίθριους χώρους;

5.

Ποια είναι τα κριτήρια χρήσης του χώρου της σχολικής αυλής και εφαρµογής
υπαίθριων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ποιοι είναι οι παράγοντες που δρουν
ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;

6.

Πραγµατοποιούνται τροποποιήσεις στους υπαίθριους χώρους από τα υποκείµενα (
παιδαγωγούς και παιδιά) σκόπιµα για την καλύτερη διεξαγωγή των ελεύθερων ή
οργανωµένων δραστηριοτήτων;

7.

Ποια είναι η συµµετοχή των κύριων χρηστών των υπαίθριων σχολικών
περιβαλλόντων (νηπιαγωγοί- παιδιά) στη λήψη αποφάσεων και στη διαµόρφωση
αυτών;

8.

Ποιες είναι οι προτάσεις των νηπιαγωγών προκειµένου η «Μάθηση στους
υπαίθριους χώρους» να αποτελέσει στοιχείο της καθηµερινότητας στο ελληνικό
νηπιαγωγείο;
Η διαδικασία σχεδιασµού και προετοιµασίας της ηµιδοµηµένης συνέντευξης

ακολούθησε την παρακάτω µορφή: µετά τη µελέτη της βιβλιογραφίας διατυπώθηκε ο γενικός
σκοπός της έρευνας, τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα και ακολούθησαν οι ερωτήσεις της
συνέντευξης. Στην παρούσα δοµή της συνέντευξης, σχεδιάστηκαν, έξι κύριες θεµατικές που
σχετίζονταν άµεσα µε το ζήτηµα της ΜΠΥΠ και του σχεδιασµού και οργάνωσης αυτών των
περιβαλλόντων. Οι άξονες της συνέντευξης βασίστηκαν στη βιβλιογραφία, σε κλίµακες που
αφορούν την ποιότητα των περιβαλλόντων µάθησης (NAEYC, 2015; ECERS, 2011; POEMS,
2005) και σε πορίσµατα προηγούµενων ερευνών. Οι άξονες ήταν οι εξής:
1. Δηµογραφικές- εισαγωγικές ερωτήσεις
2. Προσωπικά επαγγελµατικά χαρακτηριστικά
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3. Παιδαγωγικοί µέθοδοι και αναλυτικό πρόγραµµα
4. Περιβάλλον, φυσικός χώρος, διαµόρφωση και οργάνωση της αυλής
5. Συνεργασία σχολείου µε την οικογένεια και τη κοινότητα
6. Μάθηση και παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του σταδίου των συνεντεύξεων υπήρξαν κάποια
κενά όσον αφορά τα ερευνητικά µας ερωτήµατα τα οποία η συνέντευξη δεν κατάφερε να
γεµίσει. Συγκεκριµένα θέλαµε να καταγράψουµε τον χρόνο που τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να βρίσκονται σε υπαίθρια περιβάλλοντα (σχολικά ή µη), τον τύπο των
δραστηριοτήτων αλλά και να ελέγξουµε πως ορισµένοι ανασταλτικοί παράγοντες που
αναδύθηκαν από τα πορίσµατα των συνεντεύξεων του πρώτου σταδίου, επιδρούν στο χρόνο
που τα παιδιά περνούν συ υπαίθρια περιβάλλοντα. Προέκυψαν επίσης και κάποια πορίσµατα
που θεωρήσαµε πως χρήζουν περισσότερης διερεύνησης προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή να
διαψευσθούν. Ως σκοπός λοιπόν σε αυτό το στάδιο τέθηκε η καταγραφή των πρακτικών του
παιχνιδιού και της µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα, τόσο εντός (σχολική αυλή) όσο και
εκτός των σχολικών χώρων.
Επιπρόσθετα το δεύτερο στάδιο της έρευνας διαµορφώθηκε προκειµένου να
ωθήσει τους νηπιαγωγούς σε µία πιο συστηµατική καταγραφή δεδοµένων που σκοπό είχε να
λειτουργήσει και ως αναστοχαστική διαδικασία, ενισχύοντας την αυτογνωσία τους και
συµβάλλοντας στη διερεύνηση, την κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης
(Αυγητίδου, 2011), καθώς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων σε πολλά σηµεία οι
νηπιαγωγοί δεν µπορούσαν να ανακαλέσουν ή να περιγράψουν µε σαφήνεια τις πρακτικές
τους στα υπαίθρια περιβάλλοντα σε σχέση µε τα εσωτερικά. Σκοπός µας ήταν η «από µέσα»
καταγραφή της πρακτικής τους έτσι ώστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να παρατηρήσουν µέσα
από τις µεθοδικές καταγραφές τους τις πρακτικές τους, να προβληµατιστούν και να
αντιληφθούν την ανάγκη για µετασχηµατισµό.
Για τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν µετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων,
θεωρήσαµε ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ήταν σε καλύτερη θέση να κάνουν προσωπική
καταγραφή των πρακτικών τους. Ο σχεδιασµός της έρευνας διακρίνεται από το γεγονός ότι
ζητήσαµε από τα σχολεία να καταθέσουν καταγραφές για κάθε µεµονωµένη πρακτική
αναφορικά µε το παιχνίδι και τη µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα για ένα µήνα.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα, που διαµορφώθηκαν µε βάση τον πρώτο σκοπό κατά το 2ο
στάδιο της έρευνας, των µηνιαίων ηµερολογίων:
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1.

Πόσο χρόνο περνούν τα παιδιά στα υπαίθρια περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου;

2.

Τι ποσοστό του χρόνου που περνούν τα παιδιά έξω αντιστοιχεί στο διάλειµµα και
τι ποσοστό αναλογεί στις οργανωµένες δραστηριότητες;

3.

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές πρακτικές στους υπαίθριους χώρους βάση των
καταγραφών των ηµερολογίων;

4.

Τι προβλήµατα αντιµετωπίζουν κατά τη διαµονή τους στο χώρο της αυλής;

5.

Αυξάνεται η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα στους υπαίθριους χώρους σε σχέση µε τους εσωτερικούς;

6.

Θα είναι σε θέση οι νηπιαγωγοί να χρησιµοποιήσουν το ηµερολόγιο ως ένα
εργαλείο τεκµηρίωσης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου όσον
αφορά στη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους;
Τα πορίσµατα των δύο πρώτων σταδίων της έρευνας αποκάλυψαν πως η

εκπαιδευτική και χωρική αλλαγή αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων που
επηρεάζουν το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα θέλαµε να
εξετάσουµε πως η συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικοί,
γονείς) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και υλοποίησης αλλαγών,
µπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα, στη χρήση και αξιοποίηση των υπαίθριων
περιβαλλόντων του σχολείου ως τόπους µάθησης και παιχνιδιού. Η ερευνητική
προσέγγιση που επιλέξαµε δεν θα µας επέτρεπε ποτέ να ξεκινήσουµε το τρίτο στάδιο
της έρευνας, της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης, χωρίς να προηγούταν τα πρώτα δύο
στάδια της έρευνας όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Από το πρώτο στάδιο της έρευνας οι
νηπιαγωγοί (80% του δείγµατος) συµφώνησαν πως η επιµόρφωση και η επιστηµονική
υποστήριξη θα πρέπει να προέλθει από βιωµατικά εργαστήρια όπου θα µαθαίνουν από
πρώτο χέρι πως να χειρίζονται και να οργανώνουν τη µάθηση έξω. Εν συνεχεία
Νηπιαγωγοί που συµµετείχαν και στα δύο πρώτα στάδια της έρευνας και έπειτα του
πρακτικού και αναστοχαστικού σταδίου των ηµερολογίων, εξέφρασαν την επιθυµία
τους να προχωρήσουν στην αναδιαµόρφωση των υπαίθριων περιβαλλόντων των
νηπιαγωγείων έτσι ώστε να µπορέσουν να διευρύνουν τη µάθηση και το παιχνίδι έξω.
Αυτή η πρόταση των νηπιαγωγών βοήθησε την ερευνήτρια να εµβαθύνει στο δεύτερο
σκοπό της έρευνας και να διαµορφώσει τα ερευνητικά ερωτήµατα του τρίτου σταδίου,
Ο προβληµατισµός και η ανησυχία που προέκυψε από τα δύο πρώτα στάδια, δηλαδή η
µη αξιοποίηση των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα και
η έλλειψη συµµετοχικής διαµόρφωσης αυτών των περιβαλλόντων, προήλθε από τους
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ίδιους τους συµµετέχοντες, οι οποίοι εξέτασαν, ανέλυσαν το πρόβληµα και κατέληξαν
στη λύση αναζήτησης υποστήριξης από την ερευνήτρια στη διαδικασία του
µετασχηµατισµού. Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξης ο ρόλος της ερευνήτριας αποτέλεσε
σηµαντική ερευνητική και ερµηνευτική παράµετρο στις επιλογές και τη διαµόρφωση
του τρόπου υποστήριξης και ενδυνάµωσης τόσο του συνόλου όσο και του κάθε
συµµετέχοντα στην έρευνα ξεχωριστά (νηπιαγωγούς – παιδιά- γονείς).
Τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής µας ανασκόπησης υποδηλώνουν ότι η
Συµµετοχική Έρευνα Δράσης ωφελεί τη διαδικασία σχεδιασµού, καθώς κινείται πέρα
από τον µετασχηµατισµό του φυσικού χώρου, στην κοινωνική αλλαγή, αποσκοπώντας
στην ανάπτυξη ίσης κατανοµής εξουσίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων,
υιοθετώντας αξίες όπως η ενδυνάµωση, οι σχέσεις συνεργασίας και η αµοιβαία µάθηση.
Ως εκ τούτου, επιλέξαµε την Συµµετοχική Έρευνα ως µια διαδικασία που στοχεύει να
υποστηρίξει και να επιτρέψει στους ανθρώπους να απελευθερωθούν από πράξεις που
καθορίζονται από τη συνήθεια, τη ψευδαίσθηση ή τον εξαναγκασµό, που µπορεί να
είναι αντίθετες µε εκείνες που αναζητούνται, χρειάζονται, αναµένονται ή επιθυµούνται
από τους ίδιους τους ανθρώπους και άλλους (Habermas, 1972; Outhwaite,, 1994).
Οι επιµέρους στόχοι του δεύτερου σκοπού κατά το στάδιο της ΣΕΔ:
1.

Η εξέταση της ποιότητας των υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων πριν και µετά
την παρέµβαση.

2.

Η διαπίστωση των παραγόντων που συµβάλλουν θετικά ή αρνητικά στη διεύρυνση
της µάθησης και του παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους.

3.

Η καταγραφή των απόψεων των παιδιών σχετικά µε το παιχνίδι στην αυλή και τη
συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του χώρου.

4.

Η καταγραφή και διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και στις πρακτικές
των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους.

5.

Η καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων των γονέων σχετικά µε τη µάθηση και
το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους.

6.

Η καταγραφή και διερεύνηση πιθανών αλλαγών στις απόψεις και στις πρακτικές
σχετικά µε την ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
σχεδιασµού και υλοποίησης των αλλαγών στους υπαίθριους χώρους του
νηπιαγωγείου.
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7.

Η διερεύνηση της εµπλοκής της σχολικής κοινότητας (νηπίων, οικογένειας,
εκπαιδευτικών και αρχιτεκτόνων) και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινό πεδίο
δράσης και συνεργασίας για τον εντοπισµό, τη µελέτη και τη διατύπωση
σχεδιαστικής πρότασης βελτίωσης των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου.

8.

Ο ρόλος της συµµετοχικής έρευνας δράσης στην ενδυνάµωση εκείνων των
δεξιοτήτων προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να υποστηρίξουν τη µάθηση
και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους.

9.

Η δηµιουργία ενός νέου ευέλικτου µεταβαλλόµενου προτύπου διαµόρφωσης των
υπαίθριων τόπων µάθησης που θα: α) διατηρεί και θα ενισχύει το ενδιαφέρον των
παιδιών, β) θα αντανακλά την ταυτότητα και τις προτιµήσεις των κύριων χρηστών
του (παιδιά – εκπαιδευτικοί).

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που διαµορφώθηκαν µε βάση το δεύτερο σκοπό κατά το
στάδιο της ΣΕΔ:
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
1.

Ποιες είναι οι εµπειρίες και απόψεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για την
οργάνωση και τη χρήση των υπαίθριων χώρων στην εκπαιδευτική διαδικασία πριν
την ερευνητική παρέµβαση;

2.

Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών σχετικά µε το παιχνίδι στην αυλή και τη
συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του χώρου;

3.

Ποιες είναι οι εµπειρίες και απόψεις των γονέων του δείγµατος για την οργάνωση
και τη χρήση των υπαίθριων χώρων στην εκπαιδευτική διαδικασία, πριν την
ερευνητική παρέµβαση;

4.

Ποια είναι η διαµόρφωση, η δοµή και η ποιότητα των υπαίθριων χώρων µάθησης
και παιχνιδιού του δείγµατος;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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5.

Θα είναι δυνατή η κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου δράσης και επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών έτσι ώστε να γνωρίσουν πώς να δηµιουργούν κατάλληλα,
βοηθητικά, γεµάτα προκλήσεις και ερεθίσµατα περιβάλλοντα µάθησης σε
υπαίθριους χώρους και να κατανοούν τα στοιχεία και τους λόγους για τους οποίους
το κάνουν; Όπως αναφέρει και η Sue Waite (2010), µόνο µε επαρκή επίπεδα
εµπιστοσύνης στα νέα πλαίσια προγραµµάτων σπουδών το προσωπικό θα
µπορέσει να είναι ευέλικτο και να προσαρµοστεί στις νέες διευρυµένες έννοιες της
µάθησης. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο αυτό το είδος της
κατάρτισης και της εµπειρίας απαιτείται για να επηρεάσει και να υποστηρίξει τις
θετικές αξίες και την εµπιστοσύνη των εκπαιδευτικών.

6.

Θα είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να «ακούσουν» και να ερµηνεύσουν τα παιδιά
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και αλλαγών;

7.

Θα µπορέσουν οι γονείς να εµπλακούν στα στάδια: (1) λήψης αποφάσεων, (2)
σχεδιασµού, (3) υλοποίησης αλλαγών;
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

8.

Ποιες είναι οι γνώσεις, απόψεις, και πρακτικές των νηπιαγωγών του δείγµατος για
την οργάνωση και τη χρήση των υπαίθριων χώρων στην εκπαιδευτική διαδικασία
µετά την ερευνητική παρέµβαση;

9.

Ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για το χώρο της αναδιαµορφωµένης αυλής και
του παιχνιδιού τους σε αυτήν;

10.

Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων του δείγµατος για την οργάνωση και τη χρήση
των υπαίθριων χώρων µετά την ερευνητική παρέµβαση;

11.

Ποια είναι η διαµόρφωση, η δοµή και η ποιότητα των υπαίθριων χώρων µάθησης
και παιχνιδιού του δείγµατος µετά την παρέµβαση;

12.

Αντικατοπτρίζουν οι υπαίθριοι χώροι τις ανάγκες και προτιµήσεις των κύριων
χρηστών τους (παιδιά – νηπιαγωγούς - γονείς) µετά την παρέµβαση;
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13.

Ποιες αλλαγές παρατηρούνται µετά την εφαρµογή µιας συµµετοχικά
προσανατολισµένης

διαδικασίας

στην

ενσωµάτωση

των

υπαίθριων

περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα;
Όπως θα αναλύσουµε και εκτενέστερα στο κεφάλαιο 6 η παρούσα έρευνα υιοθετεί µία
ποιοτική προσέγγιση µε ορισµένα ποσοτικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν
συµπληρωµατικά στο πλαίσιο της τριγωνοποίησης των δεδοµένων. Η σχέση που ανέπτυξε η
ερευνήτρια µεταξύ της θεωρίας και της έρευνας ήταν ανοικτή και αλληλεπιδραστική
αποκτώντας µία «θεωρητική ευαισθησία» που αποτέλεσε (Glaser και Strauss, 1967) ένα
λανθάνον εννοιολογικό σύστηµα, που πρόσφερε τη δυνατότητα να θέσουµε σε τάξη τις
εµπειρικές µας παρατηρήσεις του αλλά και να αναγνωρίσουµε όσα εµπειρικά δεδοµένα
παρουσιάζουν θεωρητικό ενδιαφέρον (Charmaz, 2006 στο Ίσαρη και Πουρκός, 2015). Στην
ποσοτική έρευνα είναι τυπικό για τον ερευνητή να ξεκινήσει µε µια θεωρία, να αντλήσει µια
υπόθεση από αυτή τη θεωρία και στη συνέχεια να συλλέξει δεδοµένα για να επιβεβαιώσει ή
να ακυρώσει αυτή τη συγκεκριµένη υπόθεση. Στην ποιοτική έρευνα που χρησιµοποιεί την
Εµπειρικά Θεµελιωµένη Θεωρία (grounded theory), οι ερευνητές ξεκινούν µε τα δεδοµένα και
αναπτύσσουν µια θεωρία ή µια ερµηνεία που «βασίζεται» στα δεδοµένα αυτά. Έτσι και στη
παρούσα έρευνα προσπαθήσαµε να αποστασιοποιηθούµε από το υποθετικό- παραγωγικό
υπόδειγµα, το οποίο επιβάλλει στα εµπειρικά δεδοµένα κατηγορίες που προϋπάρχουν στο
θεωρητικό οπλοστάσιο (Glaser και Strauss, 1967, στο Τσιώλης, 2015: 11) και προσπαθήσαµε
σταδιακά, να εντοπίσουµε τις ιδέες που επαναλαµβάνονται σε όλα τα δεδοµένα. Στη συνέχεια
οργανώσαµε αυτές τις ιδέες σε µικρότερο αριθµό ευρύτερων θεµάτων. Τέλος, καταγράψαµε
µια ερµηνεία των δεδοµένων µε βάση τα θέµατα που εντοπίστηκαν. Αυτή η ερευνητική
διαδικασία και ανάλυση επικεντρώνεται στην υποκειµενική εµπειρία των συµµετεχόντων και
συνήθως υποστηρίζεται από πολλές άµεσες αναφορές από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Ο
ρόλος της ποιοτικής έρευνας θα λέγαµε πως είναι να χτίσει και να διαµορφώσει την θεωρία
παρά να την ελέγξει µε βάση επιβεβαίωση υποθέσεων.
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Κεφάλαιο Δεύτερο
Θεωρητικό υπόβαθρο και εννοιολογικές προσεγγίσεις
2.1 Εισαγωγή
Είναι σηµαντικό στην αρχή κάθε έρευνας ο αναγνώστης να εισάγεται στο θεωρητικό
πλαίσιο, στις βασικές έννοιες και λέξεις κλειδιά στις οποίες στηρίζεται η βιβλιογραφική
έρευνα και βάση των οποίων εξελίσσεται η ερευνητική µελέτη. Η σχέση µεταξύ της θεωρίας
και της έρευνας στη συγκεκριµένη διατριβή είναι ανοικτή, αλληλεπιδραστική. Το θεωρητικό
πλαίσιο της εργασίας προσφέρει ένα βοηθητικό και επικουρικό ρόλο στην ερευνήτρια. Η
ερευνήτρια αποκτά µία «θεωρητική ευαισθησία» που αποτελεί (Glaser και Strauss, 1967) ένα
λανθάνον εννοιολογικό σύστηµα, που της παρέχει τη δυνατότητα να θέσει σε τάξη τις
εµπειρικές παρατηρήσεις και να αναπτύξει αφηρηµένες κατηγορίες και να δηµιουργήσει
σχέσεις µεταξύ τους. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, λοιπόν, ως βασικός στόχος τίθεται η
αποσαφήνιση ορισµένων όρων που θα βοηθήσουν στην οµαλή εισαγωγή και ενασχόληση µε
το θέµα της έρευνας.
Συγκεκριµένα, θα εξετάσουµε τη σχέση του παιδιού µε το περιβάλλον του µέσα από
διάφορες θεωρίες, τον τρόπο που το παιδί αντιλαµβάνεται και αξιολογεί το περιβάλλον και τις
πληροφορίες που αυτό του προσφέρει και το είδος της επίδρασης που έχει αυτή η διαδικασία
στη µάθηση και την ανάπτυξή του. Τέλος, θα επικεντρωθούµε στην ανάλυση των
εννοιολογικών προσεγγίσεων του «περιβάλλοντος», «χώρου», «τόπου», «περιβάλλοντος
φύσης» και την έννοια της «συµµετοχής» και θα εµβαθύνουµε στην ανάπτυξη αυτών των όρων
στα πλαίσια της προσχολικής ηλικίας.

2.2 Περιβαλλοντική ψυχολογία
Σύµφωνα µε τους ψυχολόγους Bloom και Deutsch, ειδικά κατά την παιδική ηλικία τα
περιβάλλοντα και οι εµπειρίες ασκούν σηµαντική επίδραση στη σωµατική και ψυχική υγεία
του ανθρώπου. Τα ερεθίσµατα που λαµβάνουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον τους
επηρεάζουν τη φυσική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη και µάθηση.
Δεν είναι δυνατόν να σκεφτόµαστε ένα ανθρώπινο ον ως ξεχωριστή οντότητα από το
περιβάλλον του. Ένα άτοµο βρίσκεται στο κέντρο του περιβάλλοντός του και αποτελεί
οργανικό στοιχείο του. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται και από το περιβάλλον του και επηρεάζει
το περιβάλλον του µε τις δραστηριότητές του. Σχηµατίζει το δικό του τόπο µέσα σε αυτό.
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Εποµένως, το περιβάλλον και η συµπεριφορά αλληλοσυνδέονται και το φυσικό περιβάλλον
επηρεάζει τη συµπεριφορά και τη µάθηση µε διαφορετικές προσφορές που έχει (Acar, 2009).
Στο παρελθόν, η µάθηση θεωρούνταν ως µία "παθητική δραστηριότητα". Αυτή η αντίληψη
ανήκει σε ένα ντετερµινιστικό µοντέλο αντίληψης της µαθησιακής διαδικασίας που
υποδηλώνει ότι η µάθηση, οι δραστηριότητες ή οι απαντήσεις παράγονται προκαλώντας
συγκεκριµένα ερεθίσµατα στο αντιληπτικό περιβάλλον του παιδιού. Ωστόσο, σε αυτή την
αντίληψη δε λαµβάνεται υπόψη η πρόθεση και η ανάγκη του ανθρώπου να αλληλεπιδρά
ελεύθερα µε το περιβάλλον του.
Θέµατα σχετικά µε τις εµπειρίες και τις ανάγκες του παιδιού στο περιβάλλον που τους
πλαισιώνει µπορούν να βρεθούν στις µελέτες των κλάδων της οικολογικής ψυχολογίας, της
αναπτυξιακής ψυχολογίας και της περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Από αυτά, ειδικά το πεδίο της
περιβαλλοντικής ψυχολογίας ασχολείται µε ζητήµατα αντίληψης, γνωστικής και κοινωνικής
µάθησης µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ίσως η πιο θεµελιώδης εικόνα της
περιβαλλοντικής ψυχολογίας προέρχεται από την ευρεία εννοιολόγηση του τι συνιστά ένα
περιβάλλον (De Young, R., 2013: 18). H περιβαλλοντική ψυχολογία δανείζεται από τη
γνωστική ψυχολογία τη νόηση πως όλα τα περιβάλλοντα είναι πλαίσια πληροφοριών και ότι
οι άνθρωποι είναι κατά βάση οργανισµοί που επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες καθώς
είναι βαθιά παρακινούµενοι να παραµείνουν περιβαλλοντικά «ικανοί». Για την επίτευξη των
στόχων τους οι άνθρωποι πρέπει τόσο να κατανοήσουν τα τρέχοντα περιβαλλοντικά πλαίσια,
όσο και να επεκτείνουν συνεχώς τη γνώση τους, την περιβαλλοντική «ικανότητα»
ανακαλύπτοντας και µαθαίνοντας από νέα περιβαλλοντικά πλαίσια.
Η περιβαλλοντική ψυχολογία ενδιαφέρεται για το συνολικό περιβάλλον και
περιλαµβάνει τη µελέτη των αλληλεπιδράσεων του ατόµου και του φυσικού περιβάλλοντος,
αντιµετωπίζει το άτοµο όχι σαν ένα παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος, αλλά ως µία ύπαρξη
που επενεργεί στο περιβάλλον και που µε τη σειρά του επηρεάζεται από αυτό. Οι Kaplan και
Kaplan αναφέρουν ότι οι άνθρωποι έχουν µια αξιοσηµείωτη δυνατότητα να επεξεργάζονται
πληροφορίες και ότι οι πληροφορίες και οι επιδράσεις βρίσκονται σε στενή προσαρµοστική
σχέση µεταξύ τους. Στο σύνολό τους αυτές οι παρατηρήσεις παρέχουν τη βασική αρχή του
εύλογου µοντέλου του ατόµου. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι λογικοί και
συνεργατικοί σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τις πληροφοριακές ανάγκες τους (Kaplan &
Kaplan 2005)
Η περιβαλλοντική ψυχολογία εξετάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ του περιβάλλοντος
και τις ανθρώπινης επίδρασης, νόησης, αντίληψης και συµπεριφοράς (Bechtel & Churchman
2002; Gifford 2007; Stokols & Altman 1987). Ο τοµέας αυτός της ψυχολογίας ασχολούνταν
27

πάντα τόσο µε το χτιστό όσο και µε το φυσικό περιβάλλον, µε τις πρώτες έρευνες να δίνουν
έµφαση στο χτιστό. Ωστόσο, το ενδιαφέρον πλέον αρχίζει να εστιάζεται στην αλληλεπίδραση
του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, βασίζεται στην αλληλεπίδραση µε άλλους κλάδους, προκειµένου να
προσεγγίσουν τα προβλήµατα µέσω πολλαπλών προοπτικών. Ο πρώτος κλάδος είναι η
κατηγορία των επιστηµών της συµπεριφοράς, οι οποίες περιλαµβάνουν: την κοινωνιολογία,
τις πολιτικές επιστήµες, την ανθρωπολογία και την οικονοµία. Η περιβαλλοντική ψυχολογία
αλληλεπιδρά επίσης µε τις εξειδικευµένες δραστηριότητες στον τοµέα της ψυχολογίας, οι
οποίες περιλαµβάνουν: την αναπτυξιακή ψυχολογία, τη γνωστική επιστήµη, τη θεωρία
οργάνωσης, την ψυχο-βιολογία και την κοινωνική νευροεπιστήµη. Η περιβαλλοντική
ψυχολογία συνεργάζεται, επίσης, µε το πεδίο εκείνου του σχεδιασµού που περιλαµβάνει τις
µελέτες της αρχιτεκτονικής, του εσωτερικού σχεδιασµού, της πολεοδοµίας, την αρχιτεκτονική
τοπίου και τη διατήρηση.
Ο όρος “πλαίσια συµπεριφοράς” καθιερώθηκε από τους Barker και Wright () και
αναφέρεται στις οικολογικές µονάδες µέσα στις οποίες συντελείται η συµπεριφορά, αποτελεί
τα σταθερά σαφώς ορατά χαρακτηριστικά του οικολογικού περιβάλλοντος. Τα πλαίσια
συµπεριφοράς δεν είναι απλώς φυσικά περιβάλλοντα, αλλά συµβολικοί κώδικες που
αντιπροσωπεύουν κοινωνικές νόρµες και προσδοκίες για κατάλληλες ή µη κατάλληλες
συµπεριφορές. Σύµφωνα µε τις καταγραφές των Barker και Wright (1955, 1971) ορισµένες
συµπεριφορές παιδιών θα µπορούσαν να προβλεφτούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια αν γνωρίζαµε
τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονταν παρά αν γνωρίζαµε τα ατοµικά χαρακτηριστικά των
παιδιών.
Κατά τη θεωρία των πλαισίων συµπεριφοράς, η συµπεριφορά µας εξαρτάται από το
πλαίσιο στο οποίο βρισκόµαστε κάθε φορά και είναι σύµφωνη µε τους κανόνες που ταιριάζουν
στο συγκεκριµένο πλαίσιο (Συγκολλιτού, 1993). Ο De Young, R. (2013: 18) αναφέρει πως το
περιβαλλοντικό πλαίσιο συµπεριφοράς θα µπορούσε να είναι φυσικό (π.χ. σπίτι, γραφείο,
πάρκο), κοινωνικό, εννοιολογικό (π.χ., σχεδιασµός, αφήγηση), µεγάλο ή µικρό. Θα µπορούσε
να είναι γνωστό από την άµεση εµπειρία ή από την προ-εξοικείωση ή έµµεσα µέσω ιστοριών
ή προσοµοιώσεων. Η τελευταία περίπτωση είναι δυνατόν να συµβεί χάρη στην ικανότητα του
ατόµου να επεξεργάζεται πληροφορίες, λόγου χάρη το να µπορέσουµε να νιώσουµε σαν στο
σπίτι µας σε ένα µέρος που δεν έχουµε ακόµη βρεθεί.
Η περιβαλλοντική ψυχολογία, λοιπόν, ερευνά το περιβαλλοντικό πλαίσιο της
συµπεριφοράς και της ευηµερίας. Οι Wohlwill & Kohn µελετούν το περιβάλλον όχι σαν ένα
πλαίσιο που περιβάλλει το άτοµο, αλλά ως µία πηγή από ποικίλα είδη ερεθισµάτων τα οποία
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επιδρούν σε αυτό. Σύµφωνα µε τον De Young (2013) µπορούµε να κατανοήσουµε τη
συµπεριφορά του ατόµου όχι µόνο µελετώντας το πλαίσιο αυτής της συµπεριφοράς (δηλαδή,
το περιβάλλον) αλλά τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του ατόµου, της οµάδας των οποίων
η συµπεριφορά µας ενδιαφέρει. Μπορούµε να κατανοήσουµε και ίσως να επηρεάσουµε τη
συµπεριφορά πιο αποτελεσµατικά µε τη µελέτη της αλληλεπίδρασης του πλαισίου και των
χαρακτηριστικών, των προσφερόµενων δυνατοτήτων (affordances) των γνωστικών τάσεων,
και των στόχων. Στις αλληλεπιδράσεις αυτές µπορούµε να κατανοήσουµε την προέλευση των
λογικών (και παράλογων) ανθρώπινων συµπεριφορών.
Η επιβίωση του ανθρώπου, όντας ένα ζώο που βασίζεται σε πληροφορίες, απαιτεί τη
διανοητική ικανότητα να αναγνωρίζει τι συµβαίνει και να προβλέπει τι µπορεί να συµβεί στη
συνέχεια, ενώ υπάρχει ακόµη χρόνος για να δραστηριοποιηθεί κατάλληλα. Αυτή η ανάγκη
τοποθετεί µια υψηλή προτεραιότητα για εξερεύνηση. Ασφαλώς, ενώ είναι πρόθυµος να
εξερευνήσει, το ίδιο πρόθυµος είναι και να επιστρέψει γρήγορα σε αυτό που είναι
εξοικειωµένος. Το άτοµο ταυτόχρονα, έχει την ανάγκη να κατανοεί τη σηµερινή του
κατάσταση και να αποκτά, µε το δικό του ρυθµό, τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε τις
τρέχουσες και τις µελλοντικές ανησυχίες του. Έτσι, η εξερεύνηση, εάν επιδιώκεται κοντά στο
γνωστό, γίνεται ένα ισχυρό µέσο για την επέκταση της κατανόησης µας.
Ο De Young (2013: 24) µελετώντας τη λογική και παράλογη συµπεριφορά αναφέρει
πως η λογική συµπεριφορά είναι πιο πιθανό να συµβεί όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η
συµµετοχή τους έχει σηµασία. Η συµπεριφορά των ατόµων προβλέπεται λογική και
συνεργατική όταν το περιβάλλον υποστηρίζει την ανάγκη τους για πληροφορίες. Οι
πληροφορίες που µας περιβάλλουν είναι κάτι παραπάνω από το χρήµα και τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, ενδεχοµένως να είναι πηγές γνώσεων και κινήτρων. Αντίθετα, εφόσον το
περιβάλλον σε όλες τις µορφές του µεταφέρει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών (π.χ., η
συµπεριφορά των άλλων, η ποικιλία των αντικειµένων που συναντάµε, τα γεγονότα που
εκτυλίσσονται) πολλές πληροφορίες προέρχονται από το προφορικό και γραπτό υλικό. Το
καλύτερο κοµµάτι στους ανθρώπους είναι πιο πιθανό να αναδειχτεί όταν το περιβάλλον
υποστηρίζει την κατανόηση και την εξερεύνηση, αναπτύσσει τις ικανότητές τους και επιτρέπει
ουσιαστική και µε νόηµα δράση.
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Το λογικό µοντέλο του άτοµου εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των τριών
µεγάλων τοµέων των ανθρώπινων πληροφοριακών αναγκών.

Ανάγκη οικοδόµησης νοητικών
µοντέλων
(κατανόηση και εξερεύνηση)

Πληροφοριακές
ανάγκες
Ανάγκη για
αποτελεσµατικότητα (καθαρό
µυαλό και ικανότητα να
διαχειριστεί την αφθονία των
πληροφοριών)

Ανάγκη για αποτελεσµατική δράση
( να είµαστε ενεργητικοί, οι
πράξεις µας να έχουν
µακροπρόθεσµη βάση)
Σχήµα 1. Μοντέλο λογικού ανθρώπου

Η

περιβαλλοντική

ψυχολογία

περιλαµβάνει

οπωσδήποτε

τη

µελέτη

των

αλληλεπιδράσεων µεταξύ του ατόµου και του φυσικού του πλαισίου (Gifford 2007 Gifford, R.
(2007a). Environmental psychology: Principles and practice (4th ed.). Colville, WA: Optimal
Books). Σ’ αυτήν την αλληλεπίδραση τα άτοµα αλλάζουν το περιβάλλον τους και το
περιβάλλον αλλάζει τις εµπειρίες και τις συµπεριφορές των ατόµων. Γίνεται έτσι εµφανές πως
η Περιβαλλοντική Ψυχολογία ( Συγκολλίτου, 1997: 23) δεν είναι µία θεωρία ντετερµινισµού,
δεν αντιµετωπίζει τον άνθρωπο σαν ένα παθητικό προϊόν του περιβάλλοντος αλλά ως µία
ύπαρξη που επενεργεί στο περιβάλλον και που µε τη σειρά της επηρεάζεται από αυτό. Η
αλληλεπίδραση ανάµεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι δυναµική και εισέρχεται µία
οικολογική άποψη του περιβάλλοντος που δίνει έµφαση στο ρόλο του οργανισµού για τη
δηµιουργία του δικού του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Ψυχολογία περιλαµβάνει
θεωρία, έρευνες και πρακτικές που στοχεύουν στη δηµιουργία πιο ανθρώπινων δοµηµένων
περιβαλλόντων και στη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων µε το φυσικό περιβάλλον.
Ως άνθρωποι προτιµούµε κάποια µέρη αντί άλλων. Προτιµούµε και προσεγγίζουµε
µέρη όπου αναµένουµε να βιώσουµε θετικά συναισθήµατα και να αποφύγουµε τα µέρη που
περιµένουµε να µας προκαλέσουν αρνητικά συναισθήµατα. Ένα µέρος που ένα άτοµο το
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αντιλαµβάνεται ως όµορφο, µπορεί από κάποιο άλλο άτοµο να θεωρείται επικίνδυνο λόγω
προηγούµενων εµπειριών του. Οι Kaplan, Ivancich and De Young (2007) περιγράφουν τους
πολλαπλούς ρόλους της φύσης στα αστικά τοπία τονίζοντας τη σηµασία της λέγοντας πως “η
αστική φύση δεν είναι απλά µία άνεση αλλά µία αναγκαιότητα”.
2.2.1 Η περιβαλλοντική αντίληψη και αξιολόγηση

Όταν µελετάµε τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο άτοµο απαραίτητο είναι να
αντιληφθούµε πώς το άτοµο αντιλαµβάνεται το περιβάλλον και µε ποιον τρόπο επηρεάζεται η
συµπεριφορά του ως συνέπεια αυτής της αντίληψης. Οι περιβαλλοντικοί ψυχολόγοι θεωρούν
ότι η αντίληψη παίζει πρωταρχικό ρόλο στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος (
Συγκολλίτου, 1997: 50). Η αντίληψη µας προσφέρει κάθε πληροφορία που έχουµε για το
περιβάλλον, εντούτοις, δεν είναι το ίδιο πράγµα µε την αίσθηση, καθώς αποτελεί το
αποτέλεσµα φιλτραρίσµατος που κάνει το άτοµο. Οι νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου
είναι το αποτύπωµα της αντιληπτικής σχέσης του παιδιού µε το σχολικό χώρο, σχέση η οποία
υπερβαίνει την οπτική ανάγνωση του χώρου εµπλέκοντας στην αντιληπτική διαδικασία τη
συνολική σωµατική-υπαρξιακή εµπειρία του χώρου. Σε µία τέτοια συνθήκη οι κοινωνικοπαιδαγωγικές συνιστώσες της σχολικής ζωής καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
παιδιού συνιστούν τα φίλτρα επεξεργασίας των χωρικών ερεθισµάτων τα οποία καλείται να
αναπαραστήσει το παιδί.
Η αντίληψη θεωρείται βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου περιβάλλοντος,
όµως, η περιβαλλοντική προσέγγιση ενδιαφέρεται και για τα ερεθίσµατα που επιρεάζουν την
αντίληψη. Η συµπεριφορά και η εµπειρία του κάθε ατόµου είναι µέρος της συνολικής
περιβαλλοντικής διαδικασίας και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την περιβαλλοντική
άποψη στη µελέτη της αντίληψης του περιβάλλοντος είναι το γενικό πρόβληµα πως η
αντίληψη βοηθάει τα άτοµα στην ενεργητική διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε το
περιβάλλον ( Ittelson, 1978Kul).
Κατά συνέπεια, βασική κατεύθυνση των µελετών της περιβαλλοντικής προσέγγισης
αποτελεί το περιβάλλον ως παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη του ατόµου αλλά και τη
διαδικασία µάθησης. Η αντίληψη αναγνωρίζεται ως ένας σηµαντικός τοµέας µελέτης καθώς
αποτελεί πηγή πληροφοριών για το περιβάλλον το οποίο συνδέεται µε τη λειτουργία
προσαρµογής του οργανισµού. Συχνά στην αντιληπτική διαδικασία είναι δύσκολο να
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ξεχωρίσεις το άτοµο από το περιβάλλον, εφόσον τα δύο βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση
και η αντίληψη εξαρτάται από το τι κάνει το άτοµο µέσα σε αυτό.
Η περιβαλλοντική αξιολόγηση έχει άµεση σχέση µε τις επιπτώσεις που έχουν τα
περιβάλλοντα στον άνθρωπο, όπως αναφέρει και η Συγκολλίτου (1997: 57), παραδείγµατος
χάρη, χώροι που προκαλούν άγχος στη παιδική ηλικία αργότερα θεωρούνται φοβικοί. Οι
περισσότερες έρευνες σχετικά µε την περιβαλλοντική αξιολόγηση έχουν επικεντρωθεί στις
εκτιµήσεις και περιγραφές που κάνουν τα άτοµα για το γύρω περιβάλλον (Kaplan & Kaplan
1982) και εξετάζουν τρεις κυρίως διαστάσεις:
-

Την ευχαρίστηση ( αρεστό - µη αρεστό, προσεγγίσιµο - µη προσεγγίσιµο),

-

Την κινητοποίηση ( ενδιαφέρον - ανιαρό) και

-

Τη δυνατότητα (ευρύχωρος - άνετος).
Χρειάζεται να τονιστεί πως τα φυσικά χαρακτηριστικά των φυσικών πλαισίων µπορεί

να επηρεάσουν την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Μεταξύ των σηµαντικότερων φυσικών
µεταβλητών είναι:
-

Η πολυπλοκότητα. Αναφέρεται στον αριθµό και την ποικιλία των διαφόρων στοιχείων σε
ένα ορισµένο σκηνικό.

-

Η συνοχή. Περιγράφει το βαθµό της δοµής ή της οργάνωσης αυτών των στοιχείων.

-

Η φυσικότητα. Ορίζεται από την ποσότητα των φυσικών στοιχείων που είναι παρόντα στο
πλαίσιο.

-

Ο περίγυρος. Αναφέρεται στους κλειστούς ή µικρούς και σαφώς προσδιορισµένους
χώρους.
Η φυσικότητα και ο περίγυρος φαίνεται να συνδέονται µε περισσότερες θετικές

αξιολογήσεις των πραγµατικών πλαισίων. Τόσο η πολυπλοκότητα όσο και η χωρική
διευθέτηση των αντικειµένων στο χώρο αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επιρεάζουν
την περιβαλλοντική προτίµηση παιδιών και ενηλίκων. Η χωρική διευθέτηση ενός πλαισίου
είναι συνδεδεµένη µε αναµνήσεις κοινωνικών και ατοµικών ενεργειών που εκτελούνται σε ένα
παρόµοιο πλαίσιο µε αποτέλεσµα αναµνήσεις τέτοιου είδους να υπεισέρχονται στα χωρικά
«σχήµατα» του ατόµου και να καθοδηγούν την προτίµησή του.
Το µοντέλο αξιολόγησης που πρότειναν οι Kaplan και Kaplan (1982) θεωρεί πως η
εµπλοκή ή ο βαθµός στον οποίο τα άτοµα ενδιαφέρονται για ένα πλαίσιο αποτελεί µία πολύ
σηµαντική διάσταση και πως η πολυπλοκότητα, δηλαδή το ποσό της ποικιλίας και της
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εναλλαγής είναι καθοριστικός παράγοντας της εµπλοκής. Μέτρια επίπεδα πολυπλοκότητας
συνδέονται µε περισσότερο θετικές περιβαλλοντικές µετρήσεις. Η ισορροπία ανάµεσα στην
κατανόηση και την εµπλοκή καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Τα
άτοµα προτιµούν πλαίσια στα οποία οι προβλέψεις είναι δυνατές, αλλά όχι και αυτονόητες. Η
πολυπλοκότητα και η ύπαρξη κάποιου µυστηρίου στο πλαίσιο εισάγουν αρκετή αβεβαιότητα
και πρόκληση ώστε να µετατρέπουν την κατάσταση σε ενδιαφέρουσα και να δίνουν τη
δυνατότητα να γίνουν προβλέψεις.
Επιπλέον, η αξιολόγηση συνδέεται µε τη γνώση στην περίπτωση που τα περιβάλλοντα
δεν παρέχουν κατάλληλη δοµή και ευδιάκριτα χαρακτηριστικά ώστε το άτοµο να µπορεί να
σχηµατίσει καλούς γνωστικούς χάρτες. Ο προσανατολισµός είναι παράγοντας που παίζει
σηµαντικό ρόλο στο πώς θα εκτιµήσει το άτοµο ένα πλαίσιο (Συγκολλίτου, 1993: 59). Γενικά,
υποστηρίζεται (Συγκολλίτου, 1993: 59) πως θετικά και αρνητικά συναισθήµατα επηρεάζουν
την προσέγγιση µας ή την αποφυγή ενός πλαισίου. Τα παιδιά συνηθίζουν να επισκέπτονται
περισσότερο µέρη που αγαπούν, όπως οι παιδικές χαρές, τα οποία τα ανακαλούν περισσότερο
όταν σχεδιάζουν στοιχεία της γειτονιάς τους. Τα συναισθήµατα παίζουν ένα βασικό ρόλο στην
αξιολόγηση του περιβάλλοντος.
Ο Kuller (1991) χρησιµοποιώντας τη συναισθηµατική διαδικασία ως επίκεντρο
προτείνει ένα µοντέλο αλληλεπίδρασης ανθρώπου - περιβάλλοντος το οποίο περιγράφει το
πώς µπορεί τα άτοµο να αισθάνεται και να δρα υπό την επίδραση του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος, στο οποίο µεσολαβούν οι δικές του ατοµικές τάσεις αντίληψης. Σύµφωνα µε
το µοντέλο του Kuller, η βασική συναισθηµατική διαδικασία επηρεάζεται εν µέρει από το
φυσικό περιβάλλον και εν µέρει από το κοινωνικό περιβάλλον. Βέβαια, το άτοµο επηρεάζεται
και από τις δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή του
ελεύθερου χρόνου του.
Ο Kuller (1988a, στο Kuller 1991) µελετώντας ερευνητικά την επίδραση διαφόρων
µεταβλητών του περιβάλλοντος επί της συµπεριφοράς κατέληξε στο συµπέρασµα πως ο
σχεδιασµός του περιβάλλοντος σύµφωνα µε το οικείο στα άτοµα τρόπο έχει ως αποτέλεσµα
τη δραστηριοποίησή τους. H δραστηριοποίηση από διάφορες πηγές πρέπει να προσαρµόζεται
στις δυνάµεις του ατόµου. Η µη κατάλληλη δραστηριοποίηση µπορεί µακροπρόθεσµα να
δηµιουργήσει συναισθηµατικές διαταραχές . Από την άλλη πλευρά η δραστηριοποίηση δεν
πρέπει να είναι πολύ έντονη καθώς µπορεί τα άτοµο να χάσει τον έλεγχο. Το ότι η
δραστηριοποίηση πρέπει να προσαρµοστεί στις ανάγκες και στις δυνάµεις του ατόµου αυτό
µπορεί να δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων στρατηγικών επίτευξης.
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Μέσα από την µελέτη του µοντέλου περιβαλλοντικής αξιολόγησης του Kuller η
Συγκολλίτου (1993: 65) προτείνει την αναγκαιότητα για έρευνα του τύπου εργαστήριο - πεδίο,
δηλαδή µε τη µορφή παρέµβασης µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα.
Η έννοια της δράσης νοείται ως η διαδικασία εκείνη κατά την οποία τα άτοµα παίρνουν
αποφάσεις και δρουν σε περιβάλλοντα του πραγµατικού κόσµου. Οι δράσεις αυτές γίνονται
αντιληπτές ως µία διαδικασία κατά την οποία το άτοµο διαµορφώνει και καταλήγει στις
προτιµήσεις του για ποικίλες εναλλακτικές δράσεις. Επιλέγει και αποφασίζει. Γνωστικοί
παράγοντες, όπως: α) η παρελθούσα εµπειρία, β) οι αντιληπτικές ικανότητες, γ) οι ικανότητες
αναπαράστασης, δ) οι ιεραρχικά οργανωµένοι στόχοι και ε) οι κανόνες που µεσολαβούν για
τη λήψη απόφασης επηρεάζουν τόσο την αναπαράσταση του περιβάλλοντος όσο και τις
επιλογές που κάνει το άτοµο.
Η αποτελεσµατική δράση ( De Young, 2013: 24) είναι η ευκαιρία µας για να κάνουµε
µια χρήσιµη συµβολή σε ένα πραγµατικό πρόβληµα. Μπορεί να περιλαµβάνει την
αποτελεσµατικότητα σε µεγάλες κλίµακες (π.χ., η επιλογή των προς το ζην, ένας δια βίου
αγώνας για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη ή την ασφάλεια των τροφίµων), αλλά ίσως και πιο
συχνά περιλαµβάνει δράσεις σε ένα χαµηλότερο επίπεδο (για παράδειγµα, συµµετοχή σε µια
δραστηριότητα διαχείρισης, συµµετοχή στην κοινότητα, δικαίωµα ψήφου). Η εµπειρία που θα
έχει νόηµα δεν έχει σχέση τόσο µε την κλίµακα των προσπαθειών όσο µε την αίσθηση της
µοναδικότητας, το ότι η γνώµη µας ακούγεται και είναι σεβαστή και το αίσθηµα ότι έχουµε
ένα ασφαλές µέρος µέσα στη κοινωνική µας οµάδα. Μία σειρά από µελέτες δείχνουν πως η
έννοια της αποτελεσµατικής δράσης εµφανίστηκε ως µία από τις πιο σηµαντικές πηγές
ικανοποίησης.
Η Περιβαλλοντική περιγραφή περιλαµβάνει την περιγραφή ενός τόπου. Αυτόµατα
αυτό οδηγεί σε µία περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πριν γίνει η αλλαγή που πιθανόν επιζητούµε
σ’ ένα πλαίσιο πρέπει να υπάρχει µία αξιολόγηση των συνθηκών, δηλαδή µία λίστα των
στοιχείων και αντικειµένων που περιέχει το πλαίσιο. Η περιγραφή ενός φυσικού πλαισίου είναι
µια επίπονη δουλειά, γι’ αυτό η ύπαρξη κατηγοριών µε στοιχεία βοηθάει στην αξιολόγηση
ενός τέτοιου πλαισίου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όµως, τίθεται το θέµα περί των
στοιχείων εκείνων που πρέπει να συµπεριληφθούν σ’ αυτές της κατηγορίες. Αυτό που προέχει
σ’ αυτή την περίπτωση είναι το τι ενδιαφέρει τον ερευνητή και τι έχει σηµασία. Παρόλο όµως
που τέτοιου είδους λίστες- κλίµακες µε κατηγοριοποιήσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών
τονίζουν γενικά τα φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, η προσέγγιση αυτή πρέπει να
περιέχει και αρκετά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα έρευνα συνοδεύει την
παρατήρηση των υπαίθριων χώρων αγωγής και παιχνιδιού µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις των
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νηπιαγωγών – εκπαιδευτικών και των γονέων που χρησιµοποιούσαν τους χώρους αυτούς και
την ακρόαση των παιδιών µέσω της προσέγγισης του Μωσαϊκού.
Ένας σηµαντικός παράγοντας που διαχωρίζει τα παιδιά από τους ενήλικες ως προς την
περιβαλλοντική αξιολόγηση, εκτός από τη γνωστική αναπαράσταση του ρόλου είναι και ο
ρόλος των συναισθηµάτων. Για παράδειγµα, τα µικρότερα παιδιά έχουν την τάση να
οργανώνουν τα συναισθήµατά τους για τα περιβάλλοντα µε απλούς συνειρµούς, όπως καλά
περιβάλλοντα έναντι κακών. Τα µικρότερα παιδιά που έχουν πιο περιορισµένη γνώση του
κόσµου εξαρτώνται περισσότερο από τους συναισθηµατικούς δεσµούς. Αν συγκριθεί η
περιβαλλοντική αξιολόγηση των παιδιών µ’ αυτή των ενηλίκων µάλλον είναι περισσότερο
φορτωµένη µε συναισθηµατικές πληροφορίες. Εκτός από αυτό, αποδεικνύεται ότι τα παιδιά
είναι λιγότερο ικανά από τους ενήλικες να δώσουν υψηλού επιπέδου εκτιµήσεις του
περιβάλλοντος, αφού για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται µία πολύπλοκη ενσωµάτωση της
γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής γνώσης. (Axia et al. 1991). Ο τρόπος µε τον
οποίο το παιδί αντιλαµβάνεται το χώρο διαφέρει κυρίως λόγω της διαφοράς στην κλίµακα
κίνησης και εξοικείωσής του µε αυτόν (Ward, 1978: 22).
Είναι γεγονός πως ο τρόπος που τα παιδιά προσλαµβάνουν τα µηνύµατα που τους
προσφέρει ο περιβάλλον χώρος εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες τους και τις
προηγούµενες εµπειρίες τους, οπότε είναι σηµαντικό ο χώρος του σχολείου να αντανακλά την
προσωπική τους ταυτότητα, τις εµπειρίες, τα βιώµατά τους, να γίνει ο «δικός» τους χώρος.
Είναι σηµαντικό ο σχολικός χώρος να ικανοποιεί την ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών, όπως
είναι το αίσθηµα της ασφάλειας, η ανάγκη του ανήκειν κάπου, η αυτοεκτίµηση, η αναγνώριση
από τους τρίτους, η αυτοπραγµάτωση.
Σχετικά µε τους χώρους του περιβάλλοντος του παιδιού, που σταδιακά
χρησιµοποιούνται ως χώροι παιχνιδιού, οι Harloff, et al. (1998:60- 65) διακρίνουν τέσσερα
επίπεδα αναγνωρισιµότητας: α) την κατοικία, β) το άµεσο περιβάλλον αυτής, γ) τη γειτονιά
και δ) την πόλη ως σύνολο.
α. Η κατοικία θεωρείται το πρωταρχικό και συγχρόνως το πιο σηµαντικό σκηνικό της
ζωής του παιδιού, καθώς περνά σε αυτήν ένα πολύ µεγάλο µέρος της ηµέρας, κυρίως µέχρι
την ηλικία των πέντε ετών. Δε λειτουργεί µόνο ως χώρος που το παιδί ανακαλύπτει τις φυσικές
και πνευµατικές του ικανότητες, αλλά και ως µέρος που διαπλάθει την κοινωνική και χωρική
ταυτότητά του. Επίσης, στην κατοικία το παιδί µαθαίνει να προσανατολίζεται και να
αναγνωρίζει τους χώρους, αλλά και τις συνδέσεις τους, γεγονός που το προετοιµάζει για την
προσαρµογή στο υπαίθριο περιβάλλον (Harloff et al., 1998: 60-62).
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β. Το επόµενο στάδιο της επαφής του παιδιού µε την πόλη είναι ο άµεσος περίγυρος
της κατοικίας. Η περιοχή αυτή περιλαµβάνει το χώρο γύρω από την κατοικία, την είσοδο, το
κλιµακοστάσιο, τον κήπο -εφόσον υπάρχει-, το πεζοδρόµιο κ.ά. Το µέρος αυτό αποτελεί έναν
ηµιδηµόσιο χώρο, όπου το παιδί δεν ξεφεύγει από την άµεση επίβλεψη των ενηλίκων, αλλά
έχει κάποια µορφή ανεξαρτησίας. Όπως αναφέρει ο Flade, ο χώρος αυτός του προσφέρει την
αίσθηση της ασφάλειας, αλλά συγχρόνως αναπτύσσει την ανεξαρτησία του. Σύµφωνα µε τον
Rivlin αλλά και τον Cooper, αποτελεί το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται σε µεγάλο βαθµό η
κοινωνική και χωρική ταυτότητα του παιδιού, καθώς επιτυγχάνεται η επαφή µε ενήλικες και
άλλα παιδιά και η αναγνώριση του περίγυρου της κατοικίας (Harloff et al., 1998: 62-63).
γ. Η γειτονιά, σύµφωνα µε τους Harlof,. et al., (1998), περιλαµβάνει τις περιοχές στις
οποίες µπορεί να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος µε τα πόδια σε χρονικό διάστηµα 20 λεπτών ή µε
ποδήλατο σε 10 λεπτά. Τα παιδιά γνωρίζουν την περιοχή αυτή αρχικά µε τη συνοδεία ενήλικα,
όπως για παράδειγµα κατά τη µετάβαση στο σχολείο, το εµπορικό κατάστηµα, το πάρκο ή και
το πεδίο, µαθαίνει να ενσωµατώνεται σε µεγαλύτερες κοινωνικές οµάδες και να εξερευνά την
περιοχή που διαµένει, να έρχεται σε πρώτη επαφή µε το δρόµο, ο οποίος για τα παιδιά
λειτουργεί ως τη µετάβαση από τον προστατευόµενο χώρο της κατοικίας και του άµεσου
περίγυρου αυτής στο δηµόσιο χώρο και την κοινωνική ζωή (Harloff et al., 1998: 64).
δ. Τέλος, η επαφή του παιδιού µε το σύνολο της πόλης είναι εξίσου σηµαντική.
Απεναντίας, αυτή εξαρτάται άµεσα από τις επιλογές των ενηλίκων, αφού αυτοί καθορίζουν τη
δυνατότητα των παιδιών να κινούνται ελεύθερα και ανεξάρτητα, κάτι που παρέχεται κατά
κανόνα µετά την ηλικία των 10 ετών (Harloff et al., 1998: 65).
Επιπρόσθετα, µπορεί να σηµειωθεί και η διάκριση που παρουσιάζεται από τον Derr
(2002). Υποστηρίζει ότι η αντίληψη που έχουν τα παιδιά για το χώρο διαχωρίζεται σε τρεις
διαφορετικές κλίµακες:
-

η κλίµακα των παιδιών, χώρος που βιώνεται µέσα από τις δραστηριότητές, όπως το
παιχνίδι µε φίλους, το σκαρφάλωµα δέντρων, την κατασκευή κάστρων κ.ά.,

-

η κλίµακα της οικογένειας µέσα στην οποία αποκτούν εµπειρίες µε ιστορικό και
πολιτισµικό περιεχόµενο και

-

η κλίµακα της κοινωνίας που στηρίζεται σε πιο ευρείες πολιτισµικές αξίες.
Κάθε κλίµακα της αντίληψης του χώρου είναι σηµαντική, καθώς το παιδί διδάσκεται

από την καθεµιά διαφορετικά πράγµατα και διαµορφώνει άλλου τύπου επαφή µε το χώρο και
τη φύση.
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Συµπληρωµατικά, τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί εκτενής έρευνα για τους
χώρους που χρησιµοποιεί το παιδί στην πόλη και γενικά για τη σχέση του µε αυτούς. Η
εµπλοκή της γεωγραφίας στη µελέτη των παιδιών έγινε µε την προτροπή της Sarah James
(1990) να δει την πραγµατικότητα µέσα από τα µάτια των παιδιών. Το ίδιο υποστήριζε και η
Smith (2004), και αυτή ήταν η αρχή για τη δηµιουργία ενός καινούριου τοµέα της γεωγραφίας,
στα πλαίσια της ‘ανθρώπινης’ γεωγραφίας (human geography), που άρχισε να ασχολείται και
να διερευνά τη σχέση αποκλειστικά του παιδιού µε το χώρο.
Ο τοµέας της γεωγραφίας, λοιπόν, που ασχολείται µε τα παιδιά, η γεωγραφία των
παιδιών, εκτός από τους χώρους που χρησιµοποιούν τα παιδιά, εξετάζει αυτούς που επιθυµούν
και φαντάζονται και αυτούς από τους οποίους αποκλείονται κ.ά. (Matthews et al. 1998,
Matthews and Limb 1998, Phillips 2001, Matthews 2003, Matthews 2005, Kraftl et al. 2007).
Μία από τις βασικές επιδιώξεις της έρευνας στο πεδίο της γεωγραφίας των παιδιών είναι η
ανάλυση του αποκλεισµού των παιδιών από τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες της
κοινωνίας αλλά και από τον αστικό χώρο (Vanderbeck και Dunkley 2003), ένα φαινόµενο που
παρατηρείται πολύ έντονα στις µέρες µας και αποτελεί σηµείο µελέτης της παρούσας έρευνας.
Με το ίδιο αντικείµενο ασχολούνται και οι κοινωνικοί γεωγράφοι και, όπως αναφέρει ο Sibley
(2002) θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο της δηµιουργίας ειδικής κατηγορίας στα πλαίσια
της γεωγραφίας µε το όνοµα ‘γεωγραφίες του αποκλεισµού’ (geographies of exclusion).
Η γεωγραφία των παιδιών στηρίζει την έρευνά της κυρίως στην υπόδειξη, καθώς
βασίζεται τόσο σε δηλώσεις-υποδείξεις των χώρων που χρησιµοποιούν τα παιδιά όσο και σε
συνεντεύξεις παιδιών και ενηλίκων. Πολλοί και αξιόλογοι γεωγράφοι (ενδεικτικά
αναφέρονται οι Aitken, Valentine, Matthews, Limb, Pain, Vanderbeck, Thomson, Philo,
Chawla, Percy-Smith, Tranter) έχουν ασχοληθεί µε τη γεωγραφία των παιδιών και µε
αντίστοιχες µελέτες για τον τρόπο που βλέπουν τον αστικό χώρο και τους χώρους, που
χρησιµοποιούν τα παιδιά.
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2.3

Η

οικολογική

οπτική

στην

προσέγγιση

των

υπαίθριων

περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού
Η οικολογική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας που
ενσωµατώνει στις θεωρητικές και ερευνητικές της προσεγγίσεις την έννοια του συστήµατος
και του πλαισίου µε τις ποικίλες προσωπικές, κοινωνικές, φυσικές και χρονικές παραµέτρους
του. Κεντρική παραδοχή αποτελεί η έννοια της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης και δυναµικής
συνεξάρτησης του οργανισµού και του περιβάλλοντός του, η οποία και αποτελεί τη µονάδα
ανάλυσης (Πουρκός 2010: 128, Kulikowich & Young 2001: 167). Η οικολογική ψυχολογία
επιτρέπει µια λειτουργική ανάλυση των συναλλαγών του ατόµου µε τα στοιχεία του
περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι συναλλαγές αποτελούν το βασικό µέσο για την
εκπλήρωση µιας ουσιαστικής ανθρώπινης ιδιότητας: αυτής της αναζήτησης νοήµατος.
2.3.1 Η θεωρία των οικολογικών συστηµάτων τoυ Urie Bronfenbrenner
Η θεωρία των οικολογικών συστηµάτων τoυ Urie Bronfenbrenner, που πρόσφατα
µετανοµάστηκε σε Θεωρία των Βιο-Οικολογικών Συστηµάτων, υπογραµµίζει µια
διεπιστηµονική προσέγγιση στην πρώιµη κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης
(Bronfenbrenner, 2005). Η θεωρία του Bronfenbrenner προσφέρει ένα µοντέλο ανάλυσης των
υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου το οποίο είναι ολιστικό, αφού επιτρέπει την
εξέταση τους ως οργανισµό εµπλαισιωµένο και αλληλοσυνδεόµενο µε επάλληλες κοινωνικές
δοµές. Συνοπτικά θα λέγαµε πως το οικολογικό µοντέλο είναι παιδοκεντρικό και πως η αρχική
του έµφαση δίνεται στις εµπειρίες των παιδιών, αφού αυτές είναι οι κινητήριες δυνάµεις της
ανάπτυξης και συµπεριλαµβάνει το είδος των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα διάφορα
πλαίσια οι οποίες επηρεάζουν τις εµπειρίες τον παιδιών (Doll- Yogerst, 2004, στο Ρέντζου,
2011).
Σύµφωνα µε τον Bronfenbrenner (1979), το «οικολογικό περιβάλλον» είναι κατανοητό
ως µια διευθέτηση δοµών που η µία εµπεριέχεται στην επόµενη µε τη µορφή οµόκεντρων
κύκλων (Σχήµα 1).
-

Το µικροσύστηµα περιλαµβάνει τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτοµο µέσα σε ένα
δεδοµένο πλαίσιο µε ιδιαίτερα φυσικά και υλικά χαρακτηριστικά και τις δοµές µε τις
οποίες το παιδί έρχεται σε άµεση επαφή. Οι δοµές που εντάσσονται στο µικροσύστηµα
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είναι η οικογένεια, το σχολείο, η γειτονιά, το νηπιαγωγείο και χαρακτηρίζονται από
διαπροσωπικές σχέσεις. Το µικροσύστηµα στη συγκεκριµένη έρευνα περιλαµβάνει τα
φυσικά χαρακτηριστικά του υπαίθριου περιβάλλοντος και τους υλικούς πόρους, καθώς και
τους κοινωνικούς πόρους (παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς), που εµπλέκονται σε
συγκεκριµένες δραστηριότητες µε συγκεκριµένους ρόλους και διαπροσωπικές σχέσεις,
τόσο µεταξύ τους όσο και µε διαφορετικές οµάδες κοινού, για µια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο.
-

Στη συνέχεια, το µεσοσύστηµα περιλαµβάνει τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ δύο
ή περισσοτέρων µικροσυστηµάτων, στα οποία συµµετέχει το παιδί, όπως τα
µικροσυστήµατα της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς και των διάφορων
κοινωνικών φορέων.

-

Το εξωσύστηµα είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν τα µικροσυστήµατα και το
µεσοσύστηµα που τα συνδέει. Στα πλαίσια αυτά το παιδί δεν συµµετέχει άµεσα, αλλά
επηρεάζουν τη ζωή των γονέων του και σηµανικών άλλων για το παιδί ενήλικες. Αυτά τα
πλαίσια µπορεί να περιλαµβάνουν το χώρο εργασίας των γονέων, τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης των µελλοντικών εκπαιδευτικών, οι κυβερνητικοί
φορείς που θεσπίζουν τους κανονισµούς λειτουργίας των νηπιαγωγείων. Σχετικά µε το
παιχνίδι και τη µάθηση του παιδιού στους υπαίθριους χώρους τα γεγονότα και οι αλλαγές
που συµβαίνουν στο εξωσύστηµα επηρεάζουν όχι µόνο την εµφάνιση νέων
µικροσυστηµικών δοµών, δηλαδή νέων υπαίθριων περιβαλλόντων, αλλά και την
πρόσληψή τους από το κοινό υπό την έννοια ότι όσο πιο διαδεδοµένες είναι οι τεχνικές και
τα περιβάλλοντα που προωθούν τη µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα τόσο πιο εύκολα
γίνονται αντιληπτές από την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα από τα παιδιά ως εν
δυνάµει προσφερόµενες δυνατότητες των αύλειων χώρων, τις οποίες µπορεί να αρχίζουν
να επιζητούν πιο επίµονα αυξάνοντας τις πιέσεις στο εξωσύστηµα, αλλά και να τις
«ενεργοποιούν» και να τις αξιοποιούν πληρέστερα όταν τις συναντήσουν.

-

Το µακροσύστηµα περιλαµβάνει το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων και παραδοχών για
το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία, οι σχολικές µονάδες και οι αύλειοι χώροι των
νηπιαγωγείων, ειδικότερα, µέσα στο οποίο εντάσσονται και οι σχετικές πολιτικές και οι
θεσµοί που δηµιουργούνται. Το µικροσύστηµα- εξωσύστηµα αποτελούν κοινωνικά
πλαίσια, το µεσοσύστηµα περιλαµβάνει σχέσεις µεταξύ των πλαισίων και το
µακροσύστηµα είναι ένα σύνολο αφηρηµένων κανόνων (Seginer, 2003).

-

Τέλος, το χρονοσύστηµα περιλαµβάνει τη διάσταση του χρόνου, αφού αυτή σχετίζεται µε
τα περιβάλλοντα του παιδιού.
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Έχοντας υιοθετήσει την οικολογική προσέγγιση (Bronfenbrenner, 1979), σε έρευνά
του ο Γερµανός (2006) θεωρεί ότι ένα πρόγραµµα παρέµβασης για αλλαγή στην εκπαίδευση
µπορεί να είναι επιτυχηµένο µόνο εάν προσεγγίσουµε το σχολικό περιβάλλον ως ένα σύστηµα
που αποτελείται από µια κοινωνική και µια υλική δοµή. Σε έρευνα του Γερµανού (2012)
φάνηκε ότι η «οργανωτική αλλαγή» βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης µε ένα δεύτερο
επίπεδο, την «ατοµική αλλαγή», που αφορά στο ρόλο των ίδιων των εκπαιδευτικών ως
ενεργών υποκειµένων στη διαδικασία ποιοτικής αναβάθµισης του σχολείου τους (Lessard, &
Carpentier 2010, στο Γερµανός, 2012: 2).
2.3.2 Η θεωρία των προσφερόµενων δυνατοτήτων

Το οικολογικό µοντέλο του James Gibson (1979) περιγράφει καλύτερα το ανθρώπινο
περιβάλλον και τον τρόπο µε τον οποίο το αντιλαµβανόµαστε και συσχετιζόµαστε µε αυτό. O
Gibson θεωρεί πως οι πληροφορίες που δίνουν οι αισθήσεις παρέχουν τελικά µιαν ακριβή
καταγραφή του κόσµου, όπως αυτός πραγµατικά είναι. Αν και ο Gibson πιστεύει πως οι
πληροφορίες που δίνουν οι αισθήσεις για τον κόσµο είναι κατά βάση σωστές, πιστεύει
ταυτόχρονα ότι άλλες αντιληπτικές δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση, η επιλεκτική
προσοχή, πρέπει να συµβούν ώστε η πληροφορία να καταστεί ένα αποτελεσµατικό ερέθισµα
για το άτοµο. Η εξερεύνηση είναι σχετική µε τη µετακίνηση σε ένα χώρο ή τη σύλληψη µιας
ιδέας. Μια τέτοια διερεύνηση µπορεί να λάβει χώρα στο φυσικό κόσµο είτε εν µέρει είτε εξ
ολοκλήρου στο µυαλό κάποιου. Μπορεί να είναι σχετική µε την παρούσα ή µε µια µελλοντική
χρονική στιγµή και τόπο. Ικανοποιώντας οι άνθρωποι την ανάγκη για εξερεύνηση επιτρέπουν
στον εαυτό τους να επεκτείνουν τα νοητικά µοντέλα τους αυξάνοντας την κατανόησή τους.
Η θεωρία των προσφερόµενων δυνατοτήτων είναι ένας κατάλληλος φακός για να
δούµε το "τι" αυτής της µελέτης - τις εµπειρίες των παιδιών σχετικά µε τη µάθηση και το
παιχνίδι στην αυλή. Ο ψυχολόγος James Gibson (1979) θεωρεί ότι οι προσφερόµενες
δυνατότητες (affordances) (ιδιότητες του περιβάλλοντος που συνεπάγονται δυνατότητες
δράσης) γίνονται αντιληπτές ώστε να αναπτύξουν την κατανόηση των λειτουργιών τους. Αυτές
οι δυνατότητες γίνονται αντιληπτές µε άµεσους τρόπους χωρίς αισθητική επεξεργασία. Με
άλλα λόγια, η αντίληψη ενός αντικειµένου στο περιβάλλον οδηγεί σε κάποια ενέργεια: πιέζεται
ένα κουµπί, τα µπλοκ στοιβάζονται, µια λακκούβα γεµίζει νερό. Η αντίληψη του ατόµου για
το περιβάλλον του καθορίζει τις ενέργειές του. Υπάρχει, όµως, η δυνατότητα µιας «πιθανής
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δράσης» (Πουρκός 2002) στη συνάντηση µε το περιβάλλον που δεν εξαρτάται µόνο στο τι έχει
να προσφέρει το περιβάλλον αλλά και από τους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο
χρησιµοποιεί αυτές τις ευκαιρίες.
Άρα, γίνεται κατανοητό πως οι προσφερόµενες δυνατότητες είναι οι λειτουργικά
σηµαντικές ποιότητες του περιβάλλοντος, όπως γίνονται αντιληπτές από το υποκείµενο που
δρα. Επιπλέον, ο Gibson έκανε διάκριση ανάµεσα στην άµεση αντίληψη του περιβάλλοντος
και την ταυτόχρονη συναντίληψη του εαυτού µας και την έµµεση αντίληψη που αποκτούµε
µέσα από τη συµµετοχή µας σε µια πολιτισµική κοινότητα που µοιράζεται γνώση,
τεχνογνωσία, κοινά ήθη και έθιµα µε τη βοήθεια ποικίλων αναπαραστατικών συστηµάτων
(στο Πουρκός 2002: 184-211). Τόσο η γνώση που αποκτούµε από την άµεση εµπειρία, όσο
και η διαµεσολαβηµένη γνώση, αποτελούν τη λεγόµενη οικολογική γνώση (Heft 2001: 330).
Υπάρχουν πολλές προσφερόµενες δυνατότητες σε ένα υπαίθριο περιβάλλον παιχνιδιού
και µάθησης που παρέχουν στα παιδιά διάφορες εµπειρίες και τους βοηθούν να µάθουν για
τον φυσικό κόσµο. Για παράδειγµα, τα κούτσουρα παρέχουν ευκαιρίες για οικοδόµηση και ως
εκ τούτου τα παιδιά ασκούνται στη δηµιουργικότητα, τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων
και τη συνεργασία. Ανάλογα µε τα υλικά που προσφέρονται στο περιβάλλον εµπλέκονται
διάφορες αισθήσεις και ενθαρρύνεται ο πειραµατισµός. Άλλο ένα παράδειγµα που αποδεικνύει
τα παραπάνω είναι και οι ογκόλιθοι που επιτρέπουν την αναρρίχηση και µε τον τρόπο αυτό
ενισχύονται οι ικανότητες της αδρής κινητικότητας του παιδιού και αναπτύσσεται το αίσθηµα
του ρίσκου. Αυτή η προσέγγιση υπογραµµίζει τον αντίκτυπο που µπορεί να έχει το περιβάλλον
στο παιδικό παιχνίδι και τη µάθηση και προτείνει ότι η ύπαρξη διάφορων υψηλής ποιότητας
"προσφερόµενων" δυνατοτήτων στον υπαίθριο χώρο παιχνιδιού µπορεί να οδηγήσει σε
διαφορετικούς τύπους παιχνιδιού.
Συνεχίζοντας, ο Harry Heft (1988 στο Ramstead et al. 2016) επεξεργάστηκε τη θεωρία
του Gibson και υποστήριξε ότι το υπαίθριο περιβάλλον των παιδιών προσφέρει διαφορετικά
είδη παιχνιδιού και ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται τις λειτουργίες του περιβάλλοντος ως
‘προσκλήσεις’ για ορισµένες δραστηριότητες. Στο έργο του σχετικά µε τις προσφερόµενες
δυνατότητες του παιχνιδιού στο παιδικό περιβάλλον ο Heft (1988 στο Ramstead et al. 2016)
επεξεργάστηκε µια ταξινόµηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που προσδίδουν
δραστηριότητα, όπως το "αναρριχητικά χαρακτηριστικά", το "jump-up-on / down / off-able".
Το θεωρητικό µοντέλο της Kyttä (2004: 181), διακρίνει τέσσερα επίπεδα
προσφερόµενων δυνατοτήτων: οι εν δυνάµει δυνατότητες, αυτές που γίνονται αντιληπτές,
αυτές που χρησιµοποιούνται / ενεργοποιούνται και οι διαµορφωµένες δυνατότητες. Σχετικά
µε τις διαµορφωµένες δυνατότητες αυτές αποτελούν µια ειδική κατηγορία χρησιµοποιηµένης
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προσφερόµενης δυνατότητας σύµφωνα µε την οποία το παιδί διαµορφώνει ενεργητικά το
περιβάλλον του για να το προσαρµόσει στους σκοπούς του. Το ιδανικό παιδοκεντρικό
περιβάλλον είναι αυτό που διαθέτει πολλές προσφερόµενες δυνατότητες και δε θέτει
περιορισµούς στην κινητικότητα των παιδιών µε αποτέλεσµα να ενεργοποιούνται όσο το
δυνατόν περισσότερες δυνατότητες του περιβάλλοντος λόγω της ανεξάρτητης δράσης τους
ανάλογα µε τις προθέσεις και τις φυσικές και γνωστικές τους ικανότητες (Kyttä 2004, Reed
1996).
Παρόµοια και οι προσφερόµενες δυνατότητες είναι συνδεδεµένες µε τη σχέση του
παιδιού µε το περιβάλλον, σχετίζονται µε το τι βλέπει το παιδί ως ευκαιρίες στο περιβάλλον,
µε το τι προσελκύει το παιδί, µε το τι έχει να του προσφέρει το φυσικό περιβάλλον σχετικά µε
όσα βιώνει και βλέπει το παιδί (Lundhaug & Neegaard, 2013). Στη µελέτη µας θα
διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εντοπίζουν
τις προσφερόµενες δυνατότητες του υπαίθριου περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο και πώς
αντιλαµβάνονται, αξιολογούν και συµπεριλαµβάνουν στις δικές τους πρακτικές τις ευκαιρίες
που παρέχουν οι προσφερόµενες δυνατότητες των υπαίθριων χώρων.

2.4 Ο κονστρουκτιβισµός στην προσέγγιση των υπαίθριων περιβαλλόντων
µάθησης και παιχνιδιού
Ο εποικοδοµητισµός ή κονστρουκτιβισµός (constructivism) είναι µια παιδαγωγική
θεωρία µε ευρεία αποδοχή προερχόµενη από τη διερευνητική (interpretivist) θεωρία της
µάθησης κατά την οποία οι µαθητευόµενοι βοηθιούνται να ερµηνεύσουν και να οικοδοµήσουν
τις δικές τους σηµαντικές παραστάσεις και κατανοήσεις του εξωτερικού κόσµου. Κατά τη
διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας η κατανόηση του κόσµου επιτυγχάνεται µε τη σύνθεση
των νέων εµπειριών µε αυτά που έχουν ήδη κατακτηθεί. Τα παιδιά οικοδοµούν τη γνώση
ερµηνεύοντας την πραγµατικότητα βασισµένοι στον δικό τους πολιτισµό και τις εµπειρίες και
αποκτούν τη γνώση µέσα από την επικοινωνία και τη συναλλαγή µε τους άλλους. H
διερευνητική απόκτηση γνώσης αναφέρεται στην αναδόµηση των νοηµάτων της
αντικειµενικής πραγµατικότητας µέσα σε ένα δεδοµένο περιβάλλον (Brooks & Brooks, 1999).
Σε αντίθεση µε παλαιότερες παιδαγωγικές θεωρίες, ο κονστρουκτιβισµός θεωρεί ότι η
γνώση και η πραγµατικότητα δεν έχουν αντικειµενική ή απόλυτη αξία. Η γνώση είναι µέρος
των αντιλήψεων του ατόµου και σχετική µε την εµπειρία του η οποία προέρχεται από το
περιβάλλον του. O Gergen (1985) ορίζει τον κονστρουκτιβισµό ως µια άποψη στην οποία το
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µυαλό του ατόµου δηµιουργεί την πραγµατικότητα µε συνεχή αλληλεπίδραση µε τον
εξωτερικό κόσµο. Οι κονστρουκτιβιστές διατυπώνουν µια νέα έννοια στην παιδαγωγική
σκέψη µέσα από τρεις διαφορετικές προοπτικές, η οποία µπορεί να ληφθεί ως βάση για τη
διδασκαλία (Reich, 2007:118):
- η κατασκευή (Construction): ο καθένας εφευρίσκει τη δική του πραγµατικότητα. Στην
επικοινωνία µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλάζουµε µε το δικό µας (διαφορετικό)
τρόπο τα πράγµατα. Κάθε τρόπος που βλέπουµε τα πράγµατα αποτελεί µια κατασκευή.
- Η ανακατασκευή (Reconstruction) είναι η διαδικασία µε την οποία ανακαλύπτουµε
την πραγµατικότητά µας. Ανακατασκευάζουµε, σηµαίνει ότι αναδηµιουργούµε την
πραγµατικότητά µας σε σχέση µε τις ήδη διαµορφωµένες δοµές. Οι ήδη διαµορφωµένες δοµές
ανακαλύπτονται εκ νέου.
- Η κατάργηση, αποδόµηση (Deconstruction), αναφέρεται στην καταστροφή της
πραγµατικότητάς µας. Κατάργηση σηµαίνει την αµφισβήτηση των δοµών µας και τη
διαµόρφωση των νέων δοµών.
Δύο σχολές σκέψης ανήκουν στη θεωρία του κονστρουκτιβισµού: ο γνωστικός
κονστρουκτιβισµός και ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός. Ο γνωστικός κονστρουκτιβισµός
βασίζεται στις ιδέες του ελβετού ψυχολόγου Jean Piaget, ενώ ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός
βασίζεται στη δουλειά του ρώσου ψυχολόγου Lev Vygotsky.
2.4.1 Η θεώρηση της σχέσης παιδιού µε φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τον Piaget
Ο Piaget αναφέρει ότι τα παιδιά παρατηρούν τον κόσµο διαφορετικά από τους ενήλικες
και καταλαβαίνουν το περιβάλλον τους µέσω άµεσης εµπειρίας και όχι µε βάση την
κατανόηση της γλώσσας (Seyf, 2000). Η αντίληψη του χώρου από το παιδί συµβαδίζει και
συνδυάζεται από τη διαδικασία ανάπτυξής του. Οι προσεγγίσσεις της αναπτυξιακής
ψυχολογίας σχετικά µε τη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος στηρίχτηκαν µε την πάροδο
των χρόνων και συνεχίζουν να επηρεάζονται από το πρωτοποριακό έργο του Piaget σχετικά
µε τη χωρική αντίληψη των παιδιών σε σχέση µε το στάδιο ανάπτυξής τους, τα εξελικτικά
στάδια ανάπτυξής τους.
Σύµφωνα µε τον Piaget (Spencer. et al., 1989), η γνωστική ανάπτυξη αποτελεί µια
προοδευτική αναδιοργάνωση των ψυχικών διεργασιών ως αποτέλεσµα της βιολογικής
ωρίµανσης και εµπειρίας µας µε το περιβάλλον φύσης. Τα παιδιά κατασκευάζουν µία ιδέα για
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τον κόσµο που τους περιβάλλει και έπειτα βιώνουν διαφορές ανάµεσα σε αυτό που ήδη
γνωρίζουν και στο τι ανακαλύπτουν µέσα από το περιβάλλον τους.
Για την διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού ο Piaget θεωρεί σηµαντική τη νοητική
αναπαράσταση και υποστηρίζει ότι ο µηχανισµός της νοητικής αναπαράστασης δηµιουργείται
σταδιακά από το αισθησιοκινητικό στάδιο (το πρώτο στάδιο γνωστικής ανάπτυξης) όπου τα
παιδιά αρχίζουν να κατανοούν τον περιβάλλοντα χώρο τους µέσω των αντανακλαστικών και
ενστικτωδών ενεργειών που εκτελούν µέσα σε αυτό, δηλαδή µέσω της αλληλεπίδρασής τους
µε το φυσικό περιβάλλον. Το παιδί αποτελεί ενεργό δηµιουργό της γνώσης του για την
πραγµατικότητα την οποία γνωρίζει µέσα από µία διαδικασία «προσαρµογής» του στο
περιβάλλον. Η προσαρµογή αυτή πραγµατοποιείται σε όλη την πορεία της αναπτυξιακής
διαδικασίας χάρη στους µηχανισµούς της αφοµοίωσης, δηλαδή του µετασχηµατισµού
εµπειριών του περιβάλλοντος προκειµένου να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα νοητικά
σχήµατα (δοµές) και της συµµόρφωσης, δηλαδή της τροποποίησης των δοµών που υπάρχουν
ώστε να προσαρµοσθούν στις νέες καταστάσεις (Γερµανός, 2003).
Κατά την προσχολική ηλικία, η οποία συµπίπτει µε την αισθησιοκινητική περίοδο η
πρακτική νόηση προηγείται της λογικής. Οι νοητικοί µηχανισµοί διαµορφώνονται ουσιαστικά
µέσα από το χειρισµό των αντικειµένων και την επαφή τους µε την συγκεκριµένη
πραγµατικότητα και το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η στήριξη από το φυσικό περιβάλλον είναι
αναγκαία. Με βάση τη σχέση ατόµου - περιβάλλοντος ο Piaget υποστηρίζει ότι πρέπει το
υποκείµενο να έχει ενεργητική σχέση µε τον περίγυρό του, να µετασχηµατίζει τα πράγµατα
και να αντιλαµβάνεται τη δοµή των πράξεών του πάνω στα αντικείµενα. Για το παιδί στο
νηπιαγωγείο η δυνατότητα φυσικού χειρισµού των αντικειµένων θεωρείται ότι αποτελεί
ουσιαστικό παράγοντα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την επίτευξη των
στόχων εκπαίδευσης και ανάπτυξης (Richmond, 1970).
2.4.2 Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός
Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός ερµηνεύει τη µάθηση ως µια κοινωνική και
συνεργατική δραστηριότητα. Το κύριο σηµείο της θεωρίας του Vygotsky είναι ότι η κοινωνική
αλληλεπίδραση παίζει θεµελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης. «Κάθε λειτουργία στην
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, εµφανίζεται δύο φορές: µία στο κοινωνικό επίπεδο και µία
στο ατοµικό. Πρώτα µεταξύ ανθρώπων και ύστερα µέσα στο παιδί» (Vygotsky, 1978:57).
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω από το µαθητή εξαρτάται η οικοδόµηση της κατανόησης
στο µυαλό του. Σε αυτή τη διαδικασία ο δάσκαλος ενεργεί ως διευκολυντής της µάθησης. Η
ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σχεδιασµό κατάλληλου
περιβάλλοντος και πλαισίων που έχουν νόηµα για το παιδί και στα οποία προσφέρεται η
απαραίτητη υποστήριξη για τη µάθηση από τον εκπαιδευτικό ή από τους συµµαθητές.
Εξωσχολικές εµπειρίες πρέπει να συσχετιστούν µε τις σχολικές εµπειρίες. Εικόνες,
προσωπικές ιστορίες, στιγµιότυπα καθηµερινής ζωής, που ενσωµατώνονται στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, παρέχουν στους µαθητές την αίσθηση της ύπαρξής τους µεταξύ της
κοινότητας και του σχολείου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας πολύ σηµαντικός
παράγοντας, καθώς ως διευκολυντής της γνώσης µεσολαβεί για την «εσωτερίκευση» και τη
µετάβαση στα στάδια της επόµενης ανάπτυξης. Κατά τον Vygotsky, ο δάσκαλος δεν είναι
απλώς αυτός που παρέχει ένα πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον, αλλά είναι και ένας ενεργός
µέτοχος στη διαδικασία της µαθησιακής επικοινωνίας, ένας µεσολαβητής της επίσηµης
κουλτούρας και, συχνά, ένας διαπραγµατευτής εννοιών.
Οι υποστηρικτές της θεωρίας θεωρούν ότι το πλαίσιο στο οποίο η µάθηση εµφανίζεται,
είναι στοιχείο κοµβικής σηµασίας (McMahon, 1997, στο Τσακίρης, 2013: 128). Το πλαίσιο
της σχολικής αυλής, στο οποίο ο µαθητής πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες, δεν θεωρείται
ένα πλαίσιο διαφορετικών θεµάτων, αλλά µια πολύπλοκη σύνθεση γεγονότων, προβληµάτων,
διαστάσεων και κοινωνικών, φυσικών, πολιτισµικών και οικονοµικών αντιλήψεων και
αλληλεξαρτήσεων (Ackerman, 1996), όπου η γνώση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί
αποσπασµατικά, αλλά ως µια ενότητα (McMahon, 1997, στο Τσακίρης, 2013: 128).
Υπό την έννοια αυτή, ο χώρος της σχολικής αυλής προσφέρει ευκαιρίες αυθεντικής ή
ευκαιριακής µάθησης, όπου ο µαθητής συµµετέχει στις δραστηριότητες που είναι άµεσα
σχετικές µε την εφαρµογή της µάθησης και που πραγµατοποιούνται µέσα σε έναν πολιτισµικό,
κοινωνικό και φυσικό πλαίσιο (Bransford et al., 1989; Atkinson et al., 2000).
Για τον Vygotsky, λοιπόν, το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που µας παρέχει τις
κατευθύνσεις εκείνες, στις οποίες θα αναζητήσουµε τις ερµηνείες µας. Και ο Piaget, όπως και
άλλοι θεωρητικοί, υποστηρίζουν τη θεωρία της αλληλεπίδρασης ατόµου -κοινωνικού
περιβάλλοντος, όµως εκείνοι θεωρούν ότι πρόκειται για µια διαδικασία από µέσα προς τα έξω,
ενώ ο Vygotsky τη θεωρεί ως διαδικασία από έξω προς τα µέσα. «Η γνωστική ανάπτυξη δεν
οδηγεί απλώς προς την κοινωνικοποίηση. Η γνωστική ανάπτυξη είναι η µετατροπή των
κοινωνικών σχέσεων σε νοητικές λειτουργίες» (Vygotsky, 1981:165). Ο µετασχηµατισµός
αυτός γίνεται µέσω της διαµεσολάβησης των εργαλείων ή των σηµάτων και η εσωτερίκευση
αυτών των εργαλείων διαµορφώνει τη νοητική ανάπτυξη. Τα εργαλεία αυτά µπορεί να είναι
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υλικά, εικονικά, παραπεµπτικά και συµβολικά, αλλά µπορεί να είναι και πολλά άλλα υλικά ή
κοινωνικά στοιχεία του πολιτισµού ενταγµένα στην καθηµερινή ζωή και «εκπέµπουν»
διάφορα µηνύµατα και σηµασίες. Άρα, το περιβάλλον, φυσικό ή κοινωνικό, µας παρέχει τις
κατευθύνσεις προς τις οποίες θα αναζητήσουµε τις ερµηνείες της κάθε σηµασίας (Wertsch,
1985).
Με βάση τα όσα συζητήθηκαν, φαίνεται ότι οι έννοιες της µάθησης σε υπαίθρια
περιβάλλοντα και του κονστρουκτιβισµού έχουν κοινά σηµεία. Από τα βασικότερα κοινά
σηµεία θεωρούνται, αφενός το γεγονός ότι και οι δύο είναι επικεντρωµένες σε παιδοκεντρικές
µορφές µάθησης, αφετέρου ότι απορρίπτουν τη παραδοσιακή εκπαιδευτική πρακτική
(Τσακίρης, 2013). Σύµφωνα µε τους οπαδούς του κονστρουκτιβισµού, αναφέρεται ότι το ίδιο
το άτοµο αναλύει και συνθέτει αυτή τη γνώση, αφενός µέσα από συχνές επισκέψεις στον
πραγµατικό κόσµο, αφετέρου από την µεταφορά και ανταλλαγή της γνώσης υπό τη µορφή
«των αντικειµενικών αληθειών» από άτοµο σε άτοµο (Dahlgren & Szczepanski, 1998: 20). Ο
Piaget και ο Vygotsky προσφέρουν µια εναλλακτική άποψη του ανθρώπινου νου, ως
αδιαχώριστο από τον κοινωνικό και φυσικό κόσµο που επιδρά πάνω του και τον
µετασχηµατίζει και µια άποψη της ανθρώπινης γνώσης ως αδιαχώριστης από τη
µετασχηµατιστική δραστηριότητα η οποία τη δηµιουργεί (Bidell, 1999).

2.5 Oι προοπτικές για την ποιότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης
και παιχνιδιού µε βάση το µοντέλο της Katz
Η Katz (1999: 2-11) αναφέρει πως η ποιότητα της φροντίδας και της εκπαίδευσης
µπορεί να οριστεί και να αξιολογηθεί διαφορετικά από διάφορους ενδιαφερόµενους ανάλογα
µε το τι κάθε οµάδα ανθρώπων πιστεύει πως είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης και της
φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό η Katz προτείνει την εξέταση της ποιότητας από διάφορες
προοπτικές, όπως αυτή των οικογενειών, των παιδιών και του προσωπικού, των εκπαιδευτικών
και της κοινότητας. Συγκεκριµένα, για την Katz (1993), η ποιότητα µπορεί να προσδιοριστεί
από πέντε προοπτικές. Αυτές είναι: (α) η “από πάνω προς τα κάτω” προοπτική (Top- down
perspective) που σχετίζεται µε την άποψη των ερευνητών και επαγγελµατιών και αξιολογεί
επιλεγµένα χαρακτηριστικά του προγράµµατος, του εξοπλισµού και άλλα όπως τα “βλέπουν”
οι ενήλικες από πάνω, (β) την “από κάτω προς τα πάνω” προοπτική (bottom- up perspective)
που αφορά στην εµπειρία του παιδιού και επιδιώκει να καθορίσει πώς τα παιδιά βιώνουν στην
πραγµατικότητα το πρόγραµµα, (γ) την από έξω προς τα µέσα (outside- inside perspective)
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που αφορά στην άποψη και την εµπειρία της οικογένειας, τον γονέων, (δ) η εσωτερική
προοπτική (inside perspective) που αναφέρεται στην εµπειρία του προσωπικού και (ε) η
εξωτερική προοπτική (outside perspective) που λαµβάνει υπόψη το πρόγραµµα σε σχέση µε
την κοινότητα.
Ιστορικά, µεγάλο κοµµάτι της έρευνας στον τοµέα της προσχολικής αγωγής
προέρχεται από την προοπτική του ερευνητή (Katz, 1994). Η έρευνα γίνεται συνήθως πάνω
στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και όχι "για" ή "µε" αυτούς (Mills, 2011). Στο δοκίµιο της
το 1994, η Katz τονίζει ότι η προβολή της ποιότητας της προχολικής αγωγής από αυτή την
οπτική γωνία του ερευνητή είναι στενή και ότι η εξέταση άλλων προοπτικών µπορεί να
αποδειχθούν πιο προγνωστικές για την ποιότητα της µάθησης. Η προοπτική “από κάτω προς
τα πάνω” του παιδιού εµφανίζεται σπάνια στις έρευνες. Η Katz υποστηρίζει ότι «οι σηµαντικές
τελικές επιπτώσεις ενός προγράµµατος εξαρτώνται κυρίως από τον τρόπο µε τον οποίο
βλέπουµε από κάτω» και θέτει το ακόλουθο ερώτηµα για να δώσει έµφαση στην άποψη του
παιδιού: «Πώς είναι να είσαι παιδί σε αυτό το περιβάλλον;» (1994: 2-3). Η ακρόαση της
προοπτικής του παιδιού µπορεί να θεωρηθεί δηµοκρατική, συµµετοχική και ενδυναµωτική.
Ειδικότερα στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας, οι εκπαιδευτικοί µέσω της
συµµετοχικής έρευνας δράσης και την παιδαγωγική αξιοποίηση της πολυµεθοδικής
προσέγγισης του Μωσαϊκού θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν την ενεργητική ακρόαση των
παιδιών.

2.6 «Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης» του Howard Gardner
Οι απόψεις της βιωµατικής προσέγγισης του Reggio Emilia και των αναπτυξιακά
κατάλληλων πρακτικών µεθόδων βρίσκονται σε συµφωνία µε τη θεωρία του Gardner «της
πολλαπλής νοηµοσύνης». Ο Howard Gardner υποστήριξε ότι, ενώ η σχολική γνώση ήταν
«αυστηρά συνδεδεµένη µε το σχολικό περιβάλλον», υπήρξε ανάγκη να αναπτυχθεί ένας τύπος
εκπαίδευσης που θα αποτελεί µέρος της ζωής και όχι ξεχωριστή από τη ζωή (1991: 113). Η
θεωρία του «της πολλαπλής νοηµοσύνης» προτείνει ότι η νοηµοσύνη δεν είναι ένα ενιαίο
κατασκεύασµα, αλλά είναι πολύπλευρη καθώς όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια
ενδιαφέροντα ή ικανότητες και ούτε µαθαίνουν µε τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαµβάνονται το
κόσµο µε 9 τουλάχιστον διαφορετικούς και εξίσου σηµαντικούς τρόπους (Gardner, 1999).
Σύµφωνα µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΙ, 2000 στο Σακελλαρίου, 2012), οι εννιά
µορφές νοηµοσύνης είναι οι εξής:
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-

Λεκτική / Γλωσσική,

-

Ενδοπροσωπική,

-

Διαπροσωπική,

-

Χωροαντιληπτική,

-

Νατουραλιστική,

-

Λογική / Μαθηµατική,

-

Σωµατικο – κινητική,

-

Μουσική / Ρυθµική,

-

Υπαρξιακή.
Αυτή αποτελεί µία πρώτη κατάταξη καθώς κάθε µορφή νοηµοσύνης µπορεί να

χωριστεί σε επιπρόσθετα είδη, ή να προστεθούν και άλλες µορφές νοηµοσύνης και έτσι η
κατάταξη να τροποποιηθεί ( Gardner &Walters, 1993a). Ο Gardner πιστεύει ότι τα
παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήµατα ευνοούν τη λογική-µαθηµατική νοηµοσύνη και
συνεπώς αυτή η προκατάληψη περιορίζει τις δυνατότητες για όσους έχουν κλίση για την
κατανόηση και την εκµάθηση µε άλλους τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσφέρουν
ένα περιβάλλον µε πολλά ερεθίσµατα και να αφήνουν στα παιδιά πολλές δυνατότητες να
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους. Πιστεύει πως η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να
λαµβάνει σοβαρά τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα κάθε παιδιού, ώστε να αναπτυχθούν στο
ανώτερο δυνατό σηµείο, βοηθώντας το παιδί να αντιληφθεί τις δυνατότητές του. Αναφέρεται,
λοιπόν, σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον µε επίκεντρο το παιδί. Κατά την άποψή του οι
βασικότεροι παράγοντες προκειµένου να επιτευχθεί µία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι:
(α) η αξιολόγηση της µάθησης, επινοώντας τρόπους που θα αξιολογούν απευθείας κάθε
µορφή νοηµοσύνης αποφεύγοντας τη γλωσσική και τη λογικοµαθηµατική,
(β) η υποστήριξη του τρόπου µάθησης, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων κάθε
παιδιού,
(γ) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η βελτίωση των συνθηκών και η δηµιουργία
κινήτρων, ώστε να προσελκύονται στο επάγγελµα άτοµα µε όρεξη και ικανότητες γι΄αυτό,
(δ) η συµµετοχή της κοινότητας (Gardner & Blythe, 1993).
Παράλληλα µε αυτό το επίκεντρο τοποθετεί τις εξορµήσεις στην τοπική κοινότητα και
γειτονιά. Αυτές οι επισκέψεις αποτελούν βασικό µέρος της βιωµατικής προσέγγισης της
µάθησης, προσφέρουν ευκαιρίες για εξερεύνηση και µάθηση, όταν υποστηρίζονται σχετικά
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σχέδια εκπαιδευτικής δράσης. Επιπλέον, δίνει έµφαση στη ενεργητική συµµετοχή των γονέων
– κηδεµόνων προκειµένου να αναγνωρισθούν και να υποστηριχθούν οι κλίσεις των παιδιών
(Ντολιοπούλου, 2006). Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο Gardner (1991) τόνισε τη
σηµασία της προέκτασης της παιδαγωγικής διαδικασίας στους υπαίθριους χώρους ως µία
µάθηση η οποία ξεφεύγει από τα στενά δεσµά της σχολικής οργάνωσης. Η µάθηση που
πραγµατοποιείται στο περιβάλλον της φύσης ενθαρρύνει τη µορφή γνώσης που δεν είναι
αποκοµµένη αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής.

2.7 Εννοιολογικές προσεγγίσεις
2.7.1 Η έννοια του περιβάλλοντος
Με την έννοια “περιβάλλον” εννοούµε ένα σύνολο από φυσικούς, βιολογικούς ή
κοινωνικούς παράγοντες, ικανούς να έχουν ένα άµεσο ή έµµεσο, βραχυπρόθεσµο ή
µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα στους ζώντες οργανισµούς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες
(Ternisien, 1973, στο Συγκολλίτου, 1997: 20). Ο De Young (1999) αναφέρεται στην έννοια
του περιβάλλοντος ως ο όρος που περιλαµβάνει ό,τι είναι φυσικό στον πλανήτη, όπως το
κοινωνικό περιβάλλον, το δοµηµένο περιβάλλον, τα περιβάλλοντα µάθησης και τα
πληροφοριακά περιβάλλοντα. Σε γενικές γραµµές ο όρος περιβάλλον περιλαµβάνει το φυσικό
περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, το δοµηµένο περιβάλλον, τα περιβάλλοντα µάθησης
και το πληροφοριακό περιβάλλον.
Η ένννοια του περιβάλλοντος περιορίζεται συνήθως σε εκείνα τα ερεθίσµατα που
επιδρούν στον οργανισµό µε συνέπεια να επηρεάζουν τη συµπεριφορά. Υπό αυτήν την έννοια,
όµως, ένας µεγάλος αριθµός από φυσικά συµβάντα που δεν έχουν εµφανή επίδραση στον
οργανισµό δεν θα θεωρούνταν µέρος αυτού του περιβάλλοντος (Ittelson, 1978). Η έννοια του
περιβάλλοντος θα έπρεπε να αναφέρεται σε κάτι πολύ πλατύ και όχι σαφώς προσδιορίσιµο, θα
ήταν καλύτερο να αναφερόµαστε σε περιβάλλοντα και όχι στο περιβάλλον, τα οποία µάλιστα
είναι ποικίλα, όπως ποικίλοι είναι και οι τρόποι ανάλυσης των ιδιοτήτων τους.
2.7.2 Η έννοια του χώρου
Στην έρευνα αυτή, χρησιµοποιείται η έννοια χώρος αναφερόµενη στο φυσικό
περιβάλλον (Ταµουτσέλη, 1997) η οποία περιλαµβάνει το σύνολο του υλικού περιβάλλοντος
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ανθρωπογενούς ή τεχνητού που προκύπτει ως αποτέλεσµα της ανθρώπινης εργασίας και
πολιτισµού καθώς και του διαµορφωµένου από τη φύση.
Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά µε τον
εννοιολογικό προσδιορισµό του χώρου. Σύµφωνα µε τον Γερµανό (1991)
Οι

έννοιες

του

χώρου

είναι

παράγοντες

προσέγγισης

της

αντικειµενικής

πραγµατικότητας, των φαινοµένων και των πραγµάτων του κόσµου που µας περιβάλλει. Έτσι
µεταξύ των άλλων εντάσσονται και στα βιώµατα και στις καθηµερινές εµπειρίες του παιδιού σε
περιβάλλον εκπαίδευσης, γεγονός που τις συνδέει µε πλήθος στοιχείων της παιδαγωγικής
διαδικασίας στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής.
Ο Γερµανός (1998) αναφέρεται στο χώρο, ως µία έννοια που συντίθεται από το
περιβάλλον φύσης (εκτενής ανάλυση του όρου στη συνέχεια), το τεχνητό περιβάλλον που
προκύπτει ως αποτέλεσµα ανθρώπινης εργασίας και πολιτισµού και το κοινωνικό περιβάλλον
που περιλαµβάνει τη δυναµική σχέση που δηµιουργείται στα διάφορα επίπεδα των
ανθρώπινων σχέσεων.
Ο χώρος θεωρείται ως µία πολυδύναµη υλική πραγµατικότητα που προσδιορίζεται σε
σηµαντικό βαθµό από τις παρακάτω παραµέτρους:
•

Από τα υλικά του στοιχεία που περιλαµβάνουν κτίσµατα, κατασκευές, αντικείµενα.

•

Από τον τρόπο που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της παιδαγωγικής διαδικασίας.

•

Από τον τρόπο που βιώνεται από το παιδί, την οµάδα των παιδιών, των παιδαγωγών.

•

Από το κοινωνικό - οικονοµικό, πολιτισµικό και θεσµικό πλαίσιο που τον παράγει, το
οποίο και διαµορφώνει τα κυρίαρχα αρχιτεκτονικά και παιδαγωγικά του χαρακτηριστικά
(Γερµανός, 1996: 2-3).
Ο χώρος της καθηµερινής ζωής περιλαµβάνει ποικιλία υλικών στοιχειών, προϊόντα

ανθρώπινης εργασίας και πολιτισµού, όπως αντικείµενα, εσωτερικούς χώρους, κτίσµατα,
πλατείες, οικοδοµικά τετράγωνα, γειτονιές κ.λπ., Αυτά µπορούν να προσφέρουν αντιληπτικά
ερεθίσµατα στα οποία το παιδί έχει άµεση πρόσβαση µέσα από τις εµπειρίες και τα βιώµατά
του. Στο πλαίσιο της σχέσης παιδί - χώρος τα ερεθίσµατα αυτά, σύµφωνα µε τον Γερµανό
(2004:7), µπορούν να ενεργήσουν και ως ερεθίσµατα αγωγής µε δύο τρόπους. Από τη µία
πλευρά το παιδί λαµβάνει πληροφορίες για τις αισθητικές, κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες
του κοινωνικού περιβάλλοντος και από την άλλη πλευρά τα ερεθίσµατα ωθούν τα παιδιά σε
διάφορες µορφές συµπεριφοράς που εναρµονίζονται µε τα χαρακτηριστικά οργάνωσης του
χώρου, όπως η ανάπτυξη συγκεκριµένων πρακτικών και µορφών επικοινωνίας και συνδέονται,
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κυρίως, µε διαδικασίες κοινωνικής µάθησης. Πέραν όµως από τα αντιληπτικά ερεθίσµατα η
διαµόρφωση του χώρου προσφέρει και ένα πεδίο δραστηριοτήτων.
Οι Moore R. και Young D (1978: 83 - 84) παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά απλοποιηµένο
µοντέλο παραγόντων που ρυθµίζει την εξέλιξη του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζουν και
πειραµατίζονται τα παιδιά, το οποίο παρουσιάζει ότι το άτοµο ζει ταυτόχρονα σε τρεις
ανεξάρτητες εµπειρικές σφαίρες: το φυσιολογικό, το ψυχολογικό περιβάλλον του σώµατος
και πνεύµατος, το κοινωνιολογικό περιβάλλον των διαπροσωπικών σχέσεων και πολιτισµικών
αξιών και τέλος τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά του χώρου, όπως είναι τα αντικείµενα, τα
άτοµα, τα φυσικά και τεχνητά στοιχεία. Η µετάβαση µεταξύ αυτών των τριών σφαιρών ελέγχει
τη χρήση και καταλήγει σε αυτά που ονοµάζονται εικόνα, τοποφιλία, γνωστικός και
πνευµατικός χάρτης, σχήµατα.
Έτσι, ο χώρος αποτελεί µία διαρκή πηγή νέων ερεθισµάτων και δραστηριοτήτων που
ενισχύει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το κοινωνικό και υλικό περιβάλλον.
Αυτές οι ιδιότητες θεµελιώνουν και την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου (Γερµανός, 2004:
8).
2.7.3 Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου
Τα προσχολικά κέντρα εκπαίδευσης και αγωγής αποτελούν το δεύτερο χώρο
φιλοξενίας των νηπίων µετά από το οικογενειακό τους περιβάλλον στο πλαίσιο των οποίων
συµπεριλαµβάνονται η εκπαίδευση και η φροντίδα τους. Τα παιδιά καταναλώνουν µεγάλο
χρονικό διάστηµα της καθηµερινής τους ζωής στο χώρο του σχολείου, γι’ αυτό και τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες και µελέτες και έχουν δηµοσιευθεί
ποικίλες παιδαγωγικές µέθοδοι που συνοδεύονται από παρατηρήσεις για τον τρόπο της
κατάλληλης οργάνωσης του χώρου των σχολείων ώστε να αποτελέσει ο χώρος αυτός
παιδαγωγικό εργαλείο και να συµβάλει στην επιτυχηµένη εξέλιξη της παιδαγωγικής
διαδικασίας.
Το σχολείο είναι ένα κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον και οι λειτουργίες του
φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση µε διάφορες πτυχές του αποτελούν µέρος της συνολικής
εικόνας του σχολείου. Κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν παρουσιαστεί αρκετές έρευνες
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών µε το φυσικό
περιβάλλον. Μολοταύτα, υπάρχει σχετικά µικρή εικόνα για το πώς οι σχέσεις των παιδιών µε
το χώρο ενσωµατώνονται στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Είναι απαραίτητο, όπως τονίζει σε
σχετική έρευνα η Itoh, να δούµε το σχολείο ως ένα µέρος όπου τα παιδιά «ζουν» µέσα και όχι
µόνο ως ένα χώρο όπου µεταδίδονται γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στην διδακτέα
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ύλη. Το φυσικό περιβάλλον δεν εξυπηρετεί µόνο τις λειτουργικές ανάγκες για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, αλλά έχει σηµαντική σχέση µε την ανάπτυξη των παιδιών και την ευηµερία
τους. Η διδασκαλία και οι µαθησιακές δραστηριότητες µπορούν µόνο να είναι ουσιαστικές και
αποτελεσµατικές σε ένα χώρο όπου τα παιδιά έχουν πλούσια κοινωνικά ερεθίσµατα,
κοινωνική ταυτότητα και σύνδεση (Itoh, 2001).
Όπως αναφέρει και η Μπότσογλου (2001), ο σχολικός χώρος δεν πρέπει πλέον να
θεωρείται απλά το υλικό περιβάλλον που φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ένας
χώρος όπου µε τη δυναµική που αναπτύσσεται ανάµεσα σ’αυτόν και τους χρήστες του
αναδεικνύεται σε σηµαντικό παράγοντα των διαδικασιών αγωγής.
Είναι πλέον γνωστό, όπως τονίζει και ο Μoore (2003:9), ότι η ποιότητα του φυσικού
περιβάλλοντος των προσχολικών κέντρων αγωγής, το µέγεθος, η πυκνότητα, η προστασία της
ιδιωτικής ζωής, τα σαφώς καθορισµένα πλαίσια δραστηριοτήτων, ο τροποποιηµένος ενιαίος
χώρος, η ποικιλία των τεχνικών χαρακτηριστικών και η ποιότητα των υπαίθριων χώρων
παιχνιδιού, έχουν σχέση µε την γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των
παιδιών.
Το προσχολικό περιβάλλον µάθησης σύµφωνα µε τον Bullard (2009) διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών καθώς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία
βρίσκονται στη διαδικασία ταχύτατης ανάπτυξης του εγκεφάλου, οπότε τα ερεθίσµατα και οι
εµπειρίες που ο χώρος τους προσφέρει ασκούν καθοριστικές επιδράσεις στην πορεία
ανάπτυξης του εγκεφάλου.
Εξάλλου, είναι σηµαντικό να δώσουµε σηµασία στο χρόνο, που τα παιδιά δαπανούν
καθηµερινά στο σχολικό χώρο, ένα περιβάλλον που αντανακλά τη φιλοσοφία, τις αξίες, τις
πεποιθήσεις των παιδαγωγών για τα παιδιά και µεταδίδει σιωπηλά µηνύµατα στους χρήστες
του. Σιωπηλά µηνύµατα µεταδίδονται µέσω της αρχιτεκτονικής του χώρου, των σχηµάτων του
χώρου, τις διατάξεις των τεχνητών χαρακτηριστικών του χώρου. Για παράδειγµα, τα παιχνίδια
και οι κατασκευές παιχνιδιών µεταδίδουν στα παιδιά µηνύµατα για το πώς µπορούν να τα
χρησιµοποιούν, ενώ η αισθητική ποιότητα του προσχολικού χώρου επιδρά στα συναισθήµατα
των παιδιών και µεταδίδει µηνύµατα για την αυτοαξία τους (Ρέντζου & Σακελλαρίου, 2014).
Κάθε περιβάλλον εκτός από τα άµεσα ερεθίσµατα που προσφέρει και οφείλονται στα φυσικά
χαρακτηριστικά του, µεταφέρει ένα σύνολο αισθητικών, χρηστικών και συµβολικών
µηνυµάτων που συνδέονται µεταξύ τους και διαµορφώνονται από κοινωνικούς, πολιτισµικούς
και κοινωνικούς παράγοντες (φυσικό τοπίο).
Ένα καλά σχεδιασµένο σχολικό περιβάλλον, εκτός από την ασφάλεια που προσφέρει
στα νήπια, υποστηρίζει τη συναισθηµατική τους ευηµερία, διεγείρει τις αισθήσεις τους και
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προκαλεί τις κινητικές τους δεξιότητες. Ένα ποιοτικά σχεδιασµένο περιβάλλον έχει ως στόχο
να δηµιουργήσει µια τάξη που είναι ιδιαίτερα λειτουργική, αισθητικά ελκυστική, που είναι
ηλικιακά κατάλληλη, απευθύνεται στα παιδιά και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών,
Έτσι, ένα καλώς σχεδιασµένο σχολικό περιβάλλον προωθεί την ατοµική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών. Η διαρρύθµιση του περιβάλλοντος και ο εξοπλισµός προσφέρουν στα
παιδιά πολλές δυνατότητες να πειραµατιστούν, να παρατηρήσουν, να αισθανθούν, να
κινηθούν. Σ’ ένα περιβάλλον που είναι ασφαλές, τα νήπια είναι ελεύθερα να εξερευνήσουν,
να µαθαίνουν και να χαρτογραφήσουν το περιβάλλον τους νοητικά, να το χειραγωγήσουν και
να το ελέγξουν.
Συνεπώς, καθίσταται φανερό µέσω της παραπάνω βιβλιογραφικής αναζήτησης, πως το
φυσικό περιβάλλον, ο χώρος, µέσα στον οποίο τα παιδιά δαπανούν σηµαντικό ποσοστό της
καθηµερινότητας τους, το σχολικό περιβάλλον, αποτελεί µία δυναµική πραγµατικότητα που
συντελείται και επηρεάζεται, ταυτόχρονα από πολλές σφαίρες. Το κοινωνικό παρασκήνιο των
σχέσεων που δηµιουργούνται, η υλική υποδοµή, τα φυσικά χαρακτηριστικά αλλά και η
ψυχοσύνθεση των ατόµων που το απαρτίζουν, καθιστούν ένα περιβάλλον που εν δυνάµει
αναπτύσσεται, εξελίσσεται, µεταλλάσσεται, επηρεάζει και επηρεάζεται από τα άτοµα που το
συντελούν.
2.7.4 Το περιβάλλον φύσης
Υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και µελέτες σχετικά µε τον προσδιορισµό
της µοναδικής σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση. Για να µπορέσουµε, όµως, να ασχοληθούµε
και να αναλύσουµε αυτήν τη σχέση και ειδικότερα τη σχέση της φύσης µε το παιδί, θα πρέπει
πρώτα να εµβαθύνουµε εννοιολογικά στον όρο “περιβάλλον φύσης”.
O όρος “περιβάλλον φύσης” χρησιµοποιείται προκειµένου να περιγράψει οτιδήποτε
δεν είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης ενέργειας ή παρέµβασης, και συχνά αντιπαραβάλλεται µε
τη φράση «χτιστό περιβάλλον». Ωστόσο, στις µέρες µας παρατηρείται πολύ συχνά η αδυναµία
να ξεχωρίζουµε το φυσικό περιβάλλον από το περιβάλλον φύσης. Αυτό συµβαίνει, καθώς
πολλές φορές το περιβάλλον φύσης προκύπτει από µία αλληλεπίδραση της φύσης µε τον
άνθρωπο, όπως για παράδειγµα οι φάρµες, οι εκτάσεις καλλιεργηµένων δένδρων (Tuan, 1978).
Και όµως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν έχουν υποστεί την
ανθρώπινη παρέµβαση στις οποίες γενικώς αναφερόµαστε ως ο χώρος της «άγριας φύσης»
(wilderness places). Γι’ αυτόν το λόγο, ο όρος «περιβάλλον της φύσης» µπορεί να αποδοθεί
ως µία συνέχεια της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τη φύση, η οποία θα κυµαίνεται από
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το περιβάλλον φύσης που είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασµένο από τον άνθρωπο µέχρι το
απολύτως αγνό περιβάλλον της φύσης. (Carver, 2002) Το project Wild About Play (2004: 4)
προσφέρει µία χρήσιµη περιγραφή των παραπάνω
Οι άγριοι χώροι είναι εξωτερικοί χώροι πρασίνου, όπου σε µερικές περιοχές
αναπτύσσoνται άγρια. Μπορεί αυτοί οι χώροι να είναι τελείως φυσικοί, όπως ένα πανάρχαιο
δάσος ή να έχουν αναµειχθεί µε τεχνητά στοιχεία, όπως τα αστικά πάρκα. Οι άγριοι χώροι
υπάρχουν σε πολλά διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη, µπορεί να είναι µικροί ή µεγάλοι, υγροί ή
ξεροί, ανοιχτοί ή κλειστοί, βρώµικοι ή καθαροί, πράσινοι ή καφέ. Οι άγριοι χώροι είναι: οι
επαρχιακοί δρόµοι, οι φράχτες, τα δάση, τα αγροκτήµατα, οι παραλίες, οι κήποι, τα ποτάµια, τα
χωράφια, οι λίµνες, οι λόφοι, τα χόρτα, η λάσπη, οι αµµόλοφοι...
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο Κεφάλαιο, το φυσικό περιβάλλον
περιλαµβάνει τις φυσικές, βιολογικές και πολιτισµικές συνθήκες, µέσα στις οποίες ζουν και
εξελίσσονται οι άνθρωποι. Περιλαµβάνει δηλαδή το σύνολο του υλικού περιβάλλοντος
ανθρωπογενούς ή τεχνητού, καθώς και του διαµορφωµένου από τη φύση περιβάλλοντος.
Αποτελεί, έτσι, το περιβάλλον φύσης βασική συνιστώσα της ευρύτερης έννοιας του
περιβάλλοντος, µαζί µε το τεχνικό περιβάλλον και το κοινωνικό.
Είναι γεγονός ότι αλλιώς αντιλαµβάνεται το περιβάλλον φύσης ένα παιδί που ζει σε
µία αστική περιοχή, λογικά µέσω των εµπειριών του µε τα κοινοτικά πάρκα, τους χώρους
πρασίνου που προσφέρει η πόλη και αλλιώς ένα παιδί το οποίο κατοικεί σε µία επαρχιακή
περιοχή και έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε τα δένδρα στα χωράφια, που έχει τη δυνατότητα
να τρέξει στις πλαγιές των βουνών ή σε παραλίες. Θα λέγαµε λοιπόν ότι η παρούσα έρευνα
επικεντρώνεται στη σχέση του παιδιού µε τα υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού,
ως περιβάλλον φύσης και ενδιαφέρεται για κάθε χώρο πρασίνου ή «άγρια δύσης» και κάθε
υλικό στοιχείο της φύσης ανεξάρτητα από τον τρόπο δηµιουργίας τους, τον τρόπο επέµβασης
και φροντίδας του ανθρώπου, την έκταση και την επιφάνεια µέσα την οποία αναπτύσσεται και
τη σχέση τους µε τα άλλα υλικά στοιχεία του χώρου.
2.7.5 Η έννοια του τόπου
Μέχρι πρόσφατα έχει υποστηριχθεί ότι οι θεωρίες της εκπαίδευσης αγνοούσαν τη
σηµασία του "τόπου" ως σχεσιακής αντίληψης. Στο δηµοσίευµα της έκδοσης του 2005 για τη
φιλοσοφία της εκπαίδευσης, ο Ruitenberg (2005) βασισµένος σε µεγάλο βαθµό στο έργο του
David Orr και άλλων µεταφέρει τον ορισµό του τόπου πέρα από τη στατική φυσική έννοια,
στον τόπο όπου πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, που µέχρι εκείνη την εποχή δεν
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είχε συγκεκριµένο αντίκτυπο στη σύγχρονη εκπαίδευση. Σηµειώνει στην εισαγωγή του ότι ο
εκπαιδευτικός φιλόσοφος Michael Peters είχε επίσης αναφερθεί στο παρελθόν λέγοντας ότι «η
σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρία έχει αγνοήσει όλα τα ζητήµατα του χώρου, της γεωγραφίας,
της αρχιτεκτονικής» (2005: 212).
Ένα σηµαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε βάση τον τόπο είναι η
ευκαιρία που προσφέρουµε στα παιδιά να είναι δραστήριοι µαθητές στον πραγµατικό κόσµο
και να µεταφέρουν τη µάθησή τους έξω από την τάξη στον πραγµατικό κόσµο (Gruenewald
2003). Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χώρου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
εκπαιδευτική έρευνα όταν αναφέρεται στον χώρο που αντιστοιχεί στο άµεσο χωρικό και
κοινωνικό περιβάλλον του θέµατος (ατοµική και µικρή οµάδα). Σε αυτό το µικροπεριβάλλον,
το υποκείµενο αναπτύσσει πρακτικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, οργανώνοντας τις
σχέσεις του µε άλλους και σχηµατίζοντας αναπαραστάσεις της χρήσης του χώρου ως µέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Γερµανός, 2015: 48)
Αυτό το µικροπεριβάλλον ορίζεται ως "τόπος" του υποκειµένου. Γενικά, ο τόπος είναι
µια ενότητα χώρου και δραστηριοτήτων, που αποτελεί το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον του
υποκειµένου στο οποίο προβάλλονται οι επιθυµίες, οι επιλογές και οι ικανότητές του
(Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983). Σύµφωνα µε τον Lévy & Lussault, ο τόπος
περιλαµβάνει τόσο υλικά στοιχεία (αρχιτεκτονικούς χώρους, δοµές, αντικείµενα) όσο και ένα
σύνολο µη-υλικών στοιχείων (σχέσεις, πρακτικές, παραστάσεις, εµπειρίες) συνδέοντας το
υποκείµενο µε το άµεσο περιβάλλον του. Με άλλα λόγια, ο τόπος είναι "η µικρότερη
πολύπλοκη χωρική ενότητα στην κοινωνία" (Lévy & Lussault, 2003).
Πολιτισµικά, κοινωνικά, οικολογικά, ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά και χωρικά
χαρακτηριστικά συγκροτούν ένα όλον όπου χώρος-κοινωνία-υποκείµενο διαπλέκονται σε µία
δυναµική, συµµετοχική, ενεργητική, συγκινησιακή σχέση. Ο τόπος δεν είναι ο γεωµετρικός
τρισδιάστατος χώρος, ούτε ο αντιληπτικός χώρος, αλλά είναι ο χώρος της εµπειρίας (Schluz,
2009). Τα παιδιά εµπλέκονται στην οικοδόµηση της γνώσης µέσα από συµµετοχικές
διαδικασίες και από την αλληλεπίδραση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Ως τόπος ορίζεται το άµεσο περιβάλλον του υποκειµένου (ατόµου ή οµάδας) στο οποίο
περιλαµβάνονται ένα σύνολο υλικών στοιχείων (υπαίθριοι ή εσωτερικοί χώροι, κατασκευές,
αντικείµενα) και ένα σύνολο σχέσεων, πρακτικών, αναπαραστάσεων και βιωµάτων, που
συνδέουν το υποκείµενο µε το συγκεκριµένο άµεσο περιβάλλον του (Γερµανός, 2014· Lévy &
Lusssault, 2003).
Ο τόπος αποτελεί µια υποκειµενική εκδοχή του χώρου, συνδεδεµένη µε τις επιθυµίες,
τις επιλογές και τις δυνατότητες του υποκειµένου που ζει σε αυτόν (Proshansky, Fabian, &
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Kaminoff, 1983). Ο τόπος, λοιπόν, είναι ένας χώρος που επαναπροσδιορίζεται αυθόρµητα από
το υποκείµενο (άτοµο ή οµάδα), που τον επενδύει µε σηµασίες και σχέσεις της δικής του
πραγµατικότητας. Ένας τόπος όµως αποκτά τη σηµασία του µέσα από την αλληλεπίδραση
τριών παραγόντων: του εαυτού, των άλλων και του περιβάλλοντος, υλικού και κοινωνικού
(Gustafson, 2001).
Η κατανόηση του τόπου απαιτεί την ταυτόχρονη προσέγγιση σε δύο επίπεδα. Το πρώτο
είναι η «αντικειµενική» πραγµατικότητα, που υπάρχει ανεξάρτητα από το υποκείµενο και, το
δεύτερο, η πραγµατικότητα που διαµορφώνεται από το ίδιο το υποκείµενο (Gresswell, 2013).
Ο τόπος διέπεται από καινούριους, υποκειµενικούς και προσωρινούς κανόνες οργάνωσης και
λειτουργίας και αξιοποιείται από το υποκείµενο ως πεδίο έκφρασης, δηµιουργίας και έντονης
αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον (Μenzo & Devine-Wright, 2014· Stedman, 2002).
Η ύπαρξη τόπων πληροφορεί, δηµιουργεί εµπειρίες αγωγής, αναπτύσσει τη φαντασία
και, γενικότερα, τον εαυτό του υποκειµένου. Βρίσκεται στην αφετηρία των περιβαλλόντων
µάθησης (learning environments), επειδή θέτει το χώρο ως ενδιάµεσο µεταξύ του υποκειµένου
και του περιβάλλοντός του στο πλαίσιο µιας διαδικασίας µάθησης. Η έννοια του τόπου έχει
µεγάλο ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική αφού σηµατοδοτεί τη στροφή της από λειτουργικές
και αισθητικές προσεγγίσεις του χώρου σε βιωµατικές (Τσουκαλά, 2015:87).
Ο τόπος συνάδει µε την έννοια της ταυτότητας και αυτή µε τη σειρά της δηλώνει την
κατασκευή των χαρακτηριστικών µιας οντότητας εντός και διαµέσου της συµβολικής τάξης
της κοινωνίας. (Τσουκαλά, 2015: 89). Ο τόπος συνιστά ένα ολιστικό ποιοτικό φαινόµενο και
δεν µπορεί να προσεγγιστεί µέσα από αφαιρέσεις και αναλυτικές τεχνικές. Πολιτισµικά,
κοινωνικά, οικολογικά, ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά και χωρικά χαρακτηριστικά συγκροτούν
ένα όλον όπου χώρος-κοινωνία-υποκείµενο διαπλέκονται σε µία δυναµική, συµµετοχική,
ενεργητική, συγκινησιακή σχέση. Ο τόπος για τον Schulz δεν είναι ο γεωµετρικός
τρισδιάστατος χώρος, ούτε ο αντιληπτικός χώρος. Απεναντίας, είναι ο χώρος της εµπειρίας τον
οποίο αποκαλεί συγκεκριµένο χώρο (Τσουκαλά, 2015: 88).
Το παιδί µόνο του ή σε µικρές οµάδες σχηµατίζει αυθόρµητα τόπους, κάθε φορά που
έχει την ευκαιρία, επειδή αυτό συνδέεται µε την έµφυτη ανάγκη του να διαµορφώσει ένα πεδίο
έκφρασης και διαρκούς αλληλεπίδρασης µε τον περίγυρό του (Marcouyeux & Fleury-Bahi,
2011· Weinstein & David, 1993). Αν η οργάνωση του χώρου υποστηρίζει τις αυθόρµητες
τάσεις του παιδιού για πρωτοβουλία, ελεύθερη έκφραση και δηµιουργική συµπεριφορά, τότε
εµφανίζονται πρακτικές και µορφές συµπεριφοράς µε υψηλό βαθµό αλληλεπίδρασης. Τότε ο
χώρος µετατρέπεται σε «τόπο», δηλαδή σε ένα υλικό περιβάλλον που φέρει τη σφραγίδα του
παιδιού, είναι έντονα φορτισµένο συµβολικά και λειτουργεί ως µέσο πρόσβασης του παιδιού
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στα υλικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του µα και ως µέσο µάθησης που
οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης (Γερµανός, 1998, 2002).
2.7.6 Η έννοια της συµµετοχής
Όπως επισηµαίνεται από τον Moser (1983), η συµµετοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τόσο ως µέσο όσο και ως σκοπός σε µια διαδικασία σχεδιασµού. Στην πρώτη περίπτωση η
συµµετοχή νοείται ως η εµπλοκή σε µια διαδικασία (π.χ. συµµετοχή στον σχεδιασµό ή την
υλοποίηση ενός έργου), ενώ στη δεύτερη η συµµετοχή αποτελεί η ίδια έναν στόχο, µια
επιθυµητή κατάσταση η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τη συµµετοχή (π.χ. ενδυνάµωση
τοπικών κοινωνιών).
Σε κάθε περίπτωση, η έννοια της συµµετοχής έρχεται να σηµατοδοτήσει τη µετάβαση
από ένα πρότυπο λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζεται από την αντιπροσωπευτική
δηµοκρατία, όντας το προϊόν του µοντέλου λήψης αποφάσεων «από πάνω προς τα κάτω», σε
ένα νέο, που χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχική ή άµεση δηµοκρατία (deliberative, direct or
participatory democracy) (Jones & Holmes, 2011). Το µοντέλο αυτό, που έχει τις ρίζες του
στην αθηναϊκή Δηµοκρατία του 5ου π.Χ. αιώνα, αποτελεί το προϊόν της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων που υιοθετεί µια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση (Van Asselt και RijkensKlomp, 2002)
Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία βασίζεται στην εκλογή αντιπροσώπων από τις
διάφορες κοινωνικές οµάδες και στην ανάθεση σε αυτούς της εκπροσώπησής τους στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όσο διάστηµα έχουν αυτή την εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο
αυτού του µοντέλου ο προβληµατισµός που καταγράφεται εστιάζει στην περιορισµένη έως
ανύπαρκτη δυνατότητα παρέµβασης των οµάδων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων οι
οποίες λαµβάνονται από τους αντιπροσώπους τους και στο γεγονός ότι στην πράξη ένα τέτοιο
µοντέλο, που στηρίζεται σε αποφάσεις της πλειοψηφίας, αναπαριστά στην πραγµατικότητα
τον συσχετισµό δυνάµεων που καταγράφονται στην κοινωνία µια δεδοµένη στιγµή
αποκλείοντας την έκφραση των υπόλοιπων οµάδων στις αποφάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να χαρακτηρίζεται από την έλλειψη πλουραλισµού και την περιορισµένη δυνατότητα
σύνθεσης των απόψεων όλων των κοινωνικών οµάδων µέσα από ευρύτερες συναινέσεις (Van
Asselt και Rijkens-Klomp 2002).
Η συµµετοχική δηµοκρατία εισάγει µια διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων µε τη διαρκή εµπλοκή ευρύτερων κοινωνικών οµάδων σε αυτή. Μέσα από
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την προσέγγιση αυτή θεωρείται πως αυξάνονται οι ευκαιρίες των οµάδων για ίση δυνατότητα
συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων, επιχείρηµα που ενισχύεται από το διαρκώς διευρυνόµενο
απόθεµα γνώσης των οµάδων, το οποίο διευρύνει µε τη σειρά του τη δυνατότητα ουσιαστικής
παρέµβασής

τους.

Παράλληλα,

θεωρείται

µια

απάντηση

στις

αδυναµίες

του

αντιπροσωπευτικού µοντέλου στο οποίο οι αποφάσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στις
απόψεις, τις προσδοκίες και τα οράµατα του κοινωνικού συνόλου (Friedmann 1992), καθώς
αποτελούν προϊόν συσχετισµών και πλειοψηφιών που δεν αποτυπώνουν πάντα όλες τις
διαφορετικές πλευρές.
Οι Lave και Wenger (1991) αναγνώρισαν πως η µάθηση του ατόµου είναι µια
διαδικασία που λαµβάνει χώρα µέσω της συµµετοχής και πως η µάθηση δεν είναι µόνο θέµα
ανακάλυψης, µετάδοσης γνώσης ή αλληλεπίδρασης αλλά ξεφεύγει από αυτήν τη γραµµική
διαδικασία. Είναι η συµµετοχή που λαµβάνει χώρα ανά πάσα στιγµή, που ξεφεύγει από την
αντίληψη της µάθησης ως µιας ιεραρχικής έννοιας σε µια οριζόντια, όπου όλοι µαθαίνουν ο
ένας από τον άλλο (Rogoff, 2003). Αυτή η θεώρηση της µάθησης δίνει έµφαση στην
διαδικασία της µάθησης και απεγκλωβίζεται από το στόχο του αποτελέσµατος.
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Κεφάλαιο Τρίτο
Μάθηση και Παιχνίδι σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα
3.1 Εισαγωγή
H µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα είναι µια ευρεία και σύνθετη
έννοια, η οποία αγγίζει ένα µεγάλο φάσµα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ποικίλα
περιβάλλοντα. Μπορεί να περιλαµβάνει: το υπαίθριο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου,
πρότζεκτ και δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις αυλές των σχολείων, την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας, προγράµµατα
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, εκπαίδευση για τη βιωσιµότητα και αειφορία,
δραστηριότητες περιπέτειας στη φύση και πολλά άλλα. Η µάθηση σε υπαίθριους χώρους δεν
έχει ένα σαφώς καθορισµένο όριο, αλλά έχει έναν κοινό πυρήνα. Η αρχική και άµεση εµπειρία
της πραγµατικής επαφής και σύνδεσης του παιδιού µε το φυσικό περιβάλλον είναι
αναντικατάστατη και έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην ζωή του παιδιού. Μέσω της
εξειδικευµένης διδασκαλίας, της ερµηνείας ή της κατάλληλης υποστήριξης, οι εµπειρίες σε
υπαίθριους χώρους αποτελούν εύκολα µια πηγή γοητείας γεµάτη ερεθίσµατα, πηγή
προσωπικής ανάπτυξης και καινοτοµιών στη µάθηση. Τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από αυτό
που κάνουν, µέσα από αυτό που συναντούν και µέσα από αυτά που ανακαλύπτουν. Μαθαίνουν
για το φυσικό περιβάλλον, τους ίδιους και τους άλλους, ενώ παράλληλα µαθαίνουν και
αναπτύσσουν δεξιότητες µέσα από τη διαχείριση καταστάσεων σε αυτά τα περιβάλλοντα,
µέσω της έρευνας, του πειράµατος, της ανατροφοδότησης, του προβληµατισµού, της
αναθεώρησης και της συνεργατικής και συµµετοχικής µάθησης.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη ΜΠΥΠ, τόσο ως
ανάγκη όσο και ως δικαίωµα των µικρών παιδιών για την ευηµερία τους. Η απώλεια των
υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για πολλά παιδιά είναι µια πτυχή της περίπλοκης
αλληλεπίδρασης των νοµοθετικών, κοινωνικών, πολεοδοµικών σχεδιασµών, τεχνολογικών
και παιδαγωγικών παραγόντων. Η Karsten (2005) υποστηρίζει ότι αυτοί οι παράγοντες έχουν
οδηγήσει σε ένα «νέο τύπο της παιδικής ηλικίας», όπου τα παιδιά περνούν λιγότερο χρόνο από
ό, τι πρωτύτερα σε υπαίθριους χώρους και οι µελλοντικές γενιές των παιδιών µπορεί να έχουν
όλο και χαµηλότερες προσδοκίες του χρόνου της επαφής µε τη φύση που θα έχουν στις ζωές
τους.
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Στο παρόν κεφάλαιο θα ανατρέξουµε στα θεωρητικά θεµέλια και τις παγκόσµιες τάσεις
που υποστηρίζουν εµπειρικά τα οφέλη της ΜΠΥΠ 1 και τη σύνδεσή της µε τα επίσηµα θεσµικά
πλαίσια επικεντρωµένοι στο τέλος στην περίπτωση της Ελλάδας.

3.2 Θεωρητικά θεµέλια
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να σκεφτούµε ότι η φύση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Για πολλούς από εµάς, η διαίσθησή µας, µάς οδηγεί στην
άποψη ότι η φύση «κάνει καλό στα παιδιά». Υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως ότι «τα παιδιά
χρειάζονται αυλή για να παίζουν», «τα παιδιά έχουν ανάγκη από καθαρό αέρα» κ.ά. Πέρα,
όµως, από αυτές τις διαισθήσεις µας υπάρχουν πολλά αιτιολογηµένα θεωρητικά επιχειρήµατα
σχετικά µε την εγγενή ανάγκη του ανθρώπου, και εποµένως και των παιδιών, να βρίσκονται
σε επαφή µε τη φύση (Spencer & Blades, 2006) . Ένα αυξανόµενο πεδίο ποιοτικής έρευνας
περιλαµβάνει αυτήν την ιδέα. Μεγάλο µέρος αυτών των ερευνών ασχολείται µε το γεγονός ότι
η πρόσβαση των παιδιών στη φύση συνεχώς περιορίζεται (Pyle, 2002: 305) Όχι µόνο οι
φυσικοί χώροι για τα παιδιά έχουν περιορισθεί αλλά και η πρόσβαση των παιδιών σε αυτούς
τους χώρους συνεχώς µειώνεται. Ο φόβος για τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τα έντοµα, τις
ασθένειες, τις διάφορες µορφές ρύπανσης και ο φόβος των «ξένων» οδηγούν τους ενήλικες να
περιορίσουν τα παιδιά τους σε κλειστούς χώρους.
Τα παιδιά του σήµερα αντιµετωπίζουν µια ταχέως µεταβαλλόµενη κοινωνία µε νέες
προκλήσεις και δυνατότητες. Μια έρευνα (Clarke, 2010) έδειξε ότι το 89 % των παιδιών
προτιµά το υπαίθριο παιχνίδι µε τους φίλους του παρά την τηλεόραση. Ορισµένοι ερευνητές
αναφέρουν ότι οι ζωές των παιδιών είναι προγραµµατισµένες από τους ενήλικες, που
λανθασµένα πιστεύουν ότι απλά ένα άθληµα ή παραπάνω µαθήµατα και φροντιστήρια θα
κάνουν τα παιδιά τους εξυπνότερα και πιο επιτυχηµένα ως ενήλικες. Οι ευκαιρίες των παιδιών
για άµεση και αυθόρµητη επαφή µε τη φύση αποτελεί µία εµπειρία προς εξαφάνιση για τα
παιδιά. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες των παιδιών για παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους είναι
η ώρα του σχολείου και τα σχολικά εδάφη (Malone &Tranter, 2003).
Ο Blatchford (1998) επισηµαίνει ότι το παιχνίδι στο σχολείο είναι µία από τις ελάχιστες
περιπτώσεις όπου τα παιδιά µπορούν να αλληλοεπιδρούν σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον
µε ελάχιστο έλεγχο των ενηλίκων και όπου το παιχνίδι και οι κοινωνικές σχέσεις βρίσκονται
σε µεγάλο βαθµό υπό τον έλεγχό τους. (Blatchford, 1998 στο Lester & Maudsley, 2007). Δεν
1
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είναι τυχαίο ότι αναζητώντας ελκυστικά περιβάλλοντα µάθησης η παγκόσµια βιβλιογραφία
αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αξία της υπαίθριας εκπαίδευσης και των υπαίθριων φυσικών
χώρων ως εναλλακτικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Όλο και περισσότερο, όµως, ο
σχολικός χρόνος παιχνιδιού στην αυλή που συνήθως συνδέεται µε την ώρα του διαλείµµατος
και της εκτόνωσης των παιδιών από την ώρα της διδασκαλίας µέσα στη τάξη, θεωρείται από
τους ενήλικες ως αρνητική εµπειρία µειώνοντας το χρόνο που τα παιδιά βρίσκονται έξω
(Rivkin, 1997, Blatchford, 1998).
Συχνά παρουσιάζεται ένα συγκρουόµενο ενδιαφέρον για τη χρήση των σχολικών
εδαφών. Ο Worpole (2003) σχολιάζει ότι πολλά σχολεία έχουν γίνει θεσµικοί θύλακες
αποσυνδεδεµένοι από την τοπική κοινότητα. Οι Thomas και Thompson (2004) σηµειώνουν
ότι, αν και το 63% των εκπαιδευτικών χώρων είναι υπαίθριοι, εκτιµάται ότι χρησιµοποιούνται
µόνο το 30% των δυνατοτήτων τους. Αυτό το συγκρουόµενο ενδιαφέρον προβάλλεται και στη
φαινοµενική ένταση µεταξύ της προοπτικής των ενηλίκων, των καθαρών και αισθητικά
ευχάριστων υπαίθριων χώρων στο σχολείο και των απόψεων και προτιµήσεων των παιδιών
που περιλαµβάνουν άγριες και άνετες περιοχές (loose parts), εκτενείς περιοχές για παιχνίδι και
ελευθερία να διαχειριστούν, να παρέµβουν, να αλλάζουν και να δηµιουργήσουν τους τόπους
τους. Ο Rivkin (1997) θεωρεί την ανάπτυξη των σχολικών χώρων ως τρόπο αποκατάστασης
της ευκαιρίας των παιδιών για εµπειρίες σε υπαίθριους χώρους και καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι οι σχολικές αυλές πρέπει να είναι «βιότοποι» (‘habitats’), δηλαδή τόποι όπου µπορούν να
ζήσουν τα παιδιά.
Στο µετα-νεωτερικό πλαίσιο, αντιλαµβανόµαστε τη φύση ως µία παράλληλη
πραγµατικότητα εξωτερικής αυτής της κοινωνικής. Ένας συνδυασµός πραγµατικών και
αντιληπτών πιέσεων αλλάζει την ποιότητα και την ποσότητα του παιχνιδιού των παιδιών σε
υπαίθρια περιβάλλοντα. Μια απάντηση είναι να εξιδανικεύσουµε το παρελθόν και να
ζητήσουµε την επιστροφή των ηµερών, όταν τα παιδιά µπορούσαν να βγουν έξω και να
παίξουν ελεύθερα. Ενώ η προώθηση τέτοιων απόψεων έχει ένα ρόλο στην ευαισθητοποίηση
της αλλαγής των ευκαιριών για τα παιδιά, αυτές οι αναµνήσεις χωρίς το βίωµα της νέας γενιάς
διαιωνίζει την αποστασιοποίηση της φύσης από την καθηµερινότητας τους. Ο Chawla (2002)
υποστηρίζει ότι είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τη σηµασία που έχουν οι εµπειρίες της
παιδικής ηλικίας σε υπαίθριους χώρους για την ατοµική ανάπτυξη και συµπεριφορά σχετικά
µε το περιβάλλον.
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι αξίες που βασίζονται στις εµπειρίες από την παιδική ηλικία
µπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που θα διαχειριστούµε το περιβάλλον της φύσης ως ενήλικες.
Η φύση είναι ένα περιβάλλον όπου τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες µπορούν να βρουν την
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ειρήνη και τη χαλάρωση από τα άγχη της καθηµερινής ζωής και να αναπτύξουν το παιχνίδι
τους και το συναίσθηµα ελευθερίας. Οι ενήλικες χρησιµεύουν ως µοντέλα και επηρεάζουν τα
παιδιά κατά την ανάπτυξή τους και αυτό ισχύει και για τις εµπειρίες της φύσης. Εάν οι ενήλικες
έχουν θετική άποψη της φύσης, αυτό µεταφέρεται στα παιδιά. Είναι σηµαντικό να αυξηθεί η
συνειδητοποίηση της σηµασίας του υπαίθριου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των παιδιών
και του τρόπου που θα µπορούσε να µετουσιωθεί στα σηµερινά δεδοµένα.
Δεδοµένου ότι ο υπαίθριος σχολικός χώρος αποτελεί µια κατηγορία χώρου όπου τα
παιδί θα µπορούσε να έχει τη δυνατότητα καθηµερινών ευκαιριών επαφής µε το περιβάλλον
της φύσης και αποτελεί το όριο της κλειστής κοινωνίας του σχολείου µε την ευρύτερη
κοινωνία αποκτά ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται οι
υπαίθριοι χώροι στην καθηµερινότητα των παιδιών, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο οι χώροι
αυτοί αξιοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η µάθηση στους υπαίθριους χώρους βασίστηκε αρχικά στο εκπαιδευτικό έργο του Dr.
Kurt Hahn (Rohrs, 1970). Ο Hahn στην ουσία πίστευε πως το παραδοσιακό αναλυτικό
πρόγραµµα των σχολείων ήταν ανεπαρκές για την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. Τόνισε την
ανάγκη η εκπαίδευση να ξεπεράσει τα όρια της σχολικής αίθουσας έτσι ώστε τα παιδιά να
καταφέρουν να εκφραστούν και να βρουν σηµεία αναφοράς και εξέλιξης στο κόσµο
γενικότερα. Η εκπαιδευτική του σκέψη υποστήριξε πως οι έφηβοι πρέπει να ελέγξουν και να
αποδείξουν τον εαυτό τους σε υπαίθρια περιβάλλοντα προκειµένου να αναπτύξουν και να
ενισχύσουν την αυτο-εικόνα τους. Ιστορικά, λοιπόν, η µάθηση στους υπαίθριους χώρους έχει
χαρακτηριστεί από τις σχέσεις ενός ατόµου µε τον εαυτό του, τους γύρω του και το φυσικό
περιβάλλον.
Η φύση µε τα φαινόµενα της και τις διεργασίες που επιτελούνται σ’ αυτήν είχε
αποκτήσει ιδιαίτερη θέση ως πηγή µάθησης και ως εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ήδη από τους θεµελιωτές της παιδοκεντρικής µάθησης, όπως οι Rousseau (1969),
Pestalozzi (Φράγκος, 1984), Froebel (1986), Montessori, (Κάτσιου-Ζαφρανά Μ., 1993) και
Freinet (1997)2
2

John Amos Comenius: “Sensory learning; seeing, hearing, tasting, and touching. “experience the
actual object of study before reading about it.”
Jean-Jacques Rousseau: “Education should be sensory and rational, learn through direct experience.
physical activity important”
Johann Henrick Pestalozzi: “Use of direct, first hand experiences and real objects.” let the student be
taught by nature rather than by you.”
Baden-Powell: special emphasis on adventure - on encouraging young people to enlarge their
experiences. “get the pupil to learn for themself.”
John Dewey: “Hands-on learning / experiential education”.
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Σύµφωνα µε τον Dewey (1959), το κυρίαρχο εκπαιδευτικό µοντέλο έχει υπονοµεύσει
την ενσωµάτωση των εµπειριών από τον «έξω» πραγµατικό κόσµο στη διαδικασία µάθησης
και έκανε δύσκολη την εφαρµογή των όσων µαθαίνονται στο σχολείο στην καθηµερινή ζωή.
Γι’ αυτό και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που βασίζονται και παίρνουν ως σηµείο αναφοράς
τον τόπο όπου πραγµατοποιείται η µάθηση προτείνονται προκειµένου να γεφυρωθεί αυτό το
χάσµα ενσωµατώνοντας τη γνώση στη ζωή των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση η µάθηση και το
παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους µπορεί να συνδεθεί µε την τυπική, µη τυπική και άτυπη
µορφή εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσµα ηλικιών (Beedie, 2000).
Προς τα τέλη του 1990 και τις αρχές του 2000 δηµοσιεύονται στην Νότια Αµερική,
Ευρώπη, Ασία, και Αυστραλία άρθρα και έρευνες που αναστοχάζονται πάνω στις
επικρατούσες πρακτικές σχετικά µε τη µάθηση στους υπαίθριους χώρους. O Beames (2006)
σε µία κριτική του θεώρηση προτείνει ένα µοντέλο των βέλτιστων πρακτικών της µάθησης
στους υπαίθριους χώρους που περιλαµβάνει τρεις διαστάσεις. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται πως
η αποτελεσµατικότητα της µάθησης στους υπαίθριους χώρους θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί
από τις κατακερµατισµένες, «κονσερβοποιηµένες» δραστηριότητες και εκπαιδευτικές
επισκέψεις και να συµπεριλάβει τους µαθητές σε µία διαπραγµάτευση µε τους εκπαιδευτικούς
όντας συνειδητοποιηµένοι για τον τόπο που βρίσκονται.
Η πρώτη διάσταση (κατακερµατισµένες δραστηριότητες - επισκέψεις) υπογραµµίζει
το επίπεδο – που χρησιµοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα - οργανωµένες επισκέψεις,
περίπατοι ως µέσο µάθησης αντί για τις αποσπασµατικές και χωρίς συνέχεια δραστηριότητες
και επισκέψεις. Οι επισκέψεις, για παράδειγµα, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή
σε κοινοτικά πάρκα συχνά χαρακτηρίζονται από την µικρή ευθύνη και τα περιορισµένα
πλαίσια επιλογών, καθώς οι δραστηριότητες καθορίζονται και οργανώνονται εξ ολοκλήρου
από τους ενήλικες. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ελάχιστες άµεσες συνέπειες των
επιλογών και ενεργειών των µαθητών. Υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν
πως δεν παρέχονται εµπειρίες µε νόηµα στη ζωή των παιδιών. Μολονότι παρατηρείται να
υπάρχουν κοινωνικά οφέλη, δεν υπάρχουν δεδοµένα που να υποστηρίζουν τη γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών µέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις (Rickinson, 2006: 6). Ως
εκ τούτου υπάρχει µία συνεχώς αυξανόµενη ερευνητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται στις τοπικές κοινότητες που υποστηρίζουν πιο
αειφόρες, τοπικές περιπέτειες όπου οι ευθύνες και ο προγραµµατισµός θα τοποθετείται
σταθερά στους ώµους των µαθητών και τους ενήλικες να δρουν ως διευκολυντές και
παρατηρητές (Beames & Atencio, 2008).
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Έπειτα, η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο τα προγράµµατα έχουν
τις ρίζες τους στην αίσθηση του τόπου και γίνονται αναφορικά µε τον τόπο στον οποίο κάθε
φορά πραγµατοποιούνται. Τα αποτελεσµατικά προγράµµατα µάθησης σε υπαίθριους χώρους
πρέπει να τοποθετούνται στην ιστορία, την οικολογία και τον πολιτισµό του τόπου
πραγµατοποίησής τους (Baker 2005, Beames 2006, Brookes 2002a, 2002b, Knapp 2005, Nicol
& Higgins 1998, Stewart, 2004). Όπως αναφέρει και ο Sobel (2004) η διαδικασία αξιοποίησης
της τοπικής κοινότητας και του περιβάλλοντος µπορεί να αποτελέσει σηµείο εκκίνησης για τη
διδασκαλία των θεµατικών περιοχών του αναλυτικού προγράµµατος, όπως η γλώσσα, τα
µαθηµατικά, οι φυσικές έννοιες, οι τέχνες κ.ά.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις πρακτικές εµπειρίες µάθησης στον πραγµατικό κόσµο.
Αυτή η προσέγγιση αυξάνει τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα των µαθητών, τους βοηθάει να
αναπτύξουν ισχυρότερους δεσµούς µε την κοινότητά τους, ενισχύει την εκτίµησή τους για το
φυσικό κόσµο και δηµιουργεί µία δέσµευση να δρουν ενεργά και να συνεισφέρουν ως πολίτες.
Ουσιαστικά στόχος της συγκεκριµένης διάστασης είναι να ξεπεράσει το χάσµα που
δηµιουργούν οι τοίχοι της τάξης βασίζοντας τη διαδικασία µάθησης σε πραγµατικές εµπειρίες
µέσω της διερεύνησης των τοπικών πολιτιστικών µελετών, των µελετών της φύσης και της
επίλυσης προβληµάτων στα πλαίσια της κοινότητας. Εκτός όµως από το κίνητρο αυτής της
προσέγγισης να ξεπεράσει το χάσµα µεταξύ της εννοιολογικής γνώσης και των βιωµατικών
εµπειριών επιδιώκεται, επίσης, να σκιαγραφήσει κάποιους από τους ποικίλους τρόπους µε τους
οποίους είµαστε συνδεδεµένοι µε τον τόπο και την κοινότητά µας.
Αναφορικά µε την τρίτη διάσταση εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι µαθητές
αποφασίζουν τι θέλουν να µάθουν και πώς να συµµετέχουν στη διαδικασία µάθησης. Οι
δάσκαλοι δεν είναι υπερβολικά αυταρχικοί ή κανονιστικοί στην προσέγγισή τους. Αν και η
αβεβαιότητα µπορεί να αποτελέσει πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους
µαθητές, αυτή η πιο «γενετική» προσέγγιση µε τη γνώση να συν-οικοδοµείται από τον µαθητή
και τον «διευκολυντή» µπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα µεµονωµένων
µαθητών (Loynes 2002). Όπως αναφέρει και ο Dewey (1959) «Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δρα
ως διευκολυντής και οδηγός, για να βοηθήσει τον µαθητή να ανακαλύψει µόνος του το νόηµα
µέσα στο θέµα». Ο Krouwel (2005:31) επισηµαίνει ότι η «µάθηση που πραγµατικά έχει
σηµασία είναι αυτή που προέρχεται από την εµπειρία, όχι από τη συνταγή».
Στο σηµείο αυτό εύλογα διερωτάται κανείς κατά πόσο θα µπορούσε να δοθεί ένας
ορισµός για τη µάθηση σε υπαίθριους χώρους. Το επιστηµονικό κοινό, οι ερευνητές που έχουν
ασχοληθεί µε την Μάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα (Outdoor Learning), θεωρούν πως δεν
µπορούν να περιορίσουν το νόηµα αυτής στα στενά όρια µίας επεξήγησης, ενός ορισµού,
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καθώς αποτελεί µία προσέγγιση που διαπερνά κάθε πτυχή της σχολικής καθηµερινότητας και
µπορεί ευέλικτα να χρησιµοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό, προκειµένου να προάγει τη
µάθηση και το παιχνίδι. Ωστόσο ο Higgins (2010), θέτει τα πλαίσια του “Outdoor learning”
προκειµένου να χαρακτηρίσει όλες τις ερευνητικές και παιδαγωγικές προσπάθειες και
εκπαιδευτικές πολιτικές καινοτοµίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω από τη
Μάθηση στους Υπαίθριους Χώρους. Μάθηση στους υπαίθριους χώρους νοείται ως η µάθηση,
«µέσα» (οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στους υπαίθριους χώρους), «µέσω»
(προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη),

«σχετικά» (περιβαλλοντική εκπαίδευση), «για»,

(περιβαλλοντική βιωσιµότητα, αειφορία) (Higgins, 2010: 6).
Η επίσηµη εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται κυρίως µέσα στους χώρους µιας
σχολικής αίθουσας, ενώ οι µεγαλύτερες σχολικές µεταρρυθµίσεις στοχεύουν στην προώθηση
µιας εκπαιδευτικής πρακτικής που να είναι επικεντρωµένη συνειδητά στο υπαίθριο σχολικό
χώρο (Gruenewald, 2003, στο Τσακίρης, 2013). Καλά σχεδιασµένες σχολικές αυλές, θα
µπορούσαν να κάνουν την µάθηση στους υπαίθριους χώρους µια καθηµερινή δυνατότητα.
Αυτές οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις απευθύνονται στις παιδαγωγικές δοµές των σχολείων και
είναι αυτές οι οποίες διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση µεταξύ των εκπαιδευτικών, µαθητών και
της «πραγµατικής ζωής» έξω από τα σχολεία. (Τσακίρης, 2013: 348). Αναφερόµαστε στη
«µάθηση µέσω της δράσης», όπου τα αποτελέσµατα µάθησης είναι περισσότερο βελτιωµένα
σε σύγκριση µε την παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας µέσα στην αίθουσα. Η µάθηση στους
υπαίθριους χώρους µπορεί να φιλοξενήσει όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και να προσθέσει µία νέα διάσταση στη δηµόσια εκπαίδευση.
3.2.1 Παιδί και περιβάλλον φύσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µεγάλο µέρος αυτών των ερευνών ασχολείται µε το γεγονός
ότι η πρόσβαση των παιδιών στη φύση συνεχώς περιορίζεται (Pyle, 2002: 305). Όχι µόνο οι
φυσικοί χώροι για παιδιά έχουν περιορισθεί, αλλά και η πρόσβαση των παιδιών σε αυτούς τους
χώρους συνεχώς µειώνεται. Ο φόβος για τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τα έντοµα, τις ασθένειες,
τις διάφορες µορφές ρύπανσης και ο φόβος των «ξένων» οδηγούν τους ενήλικες να
περιορίσουν τα παιδιά τους σε κλειστούς χώρους. Ορισµένοι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ζωές
των παιδιών είναι προγραµµατισµένες από τους ενήλικες, που λανθασµένα πιστεύουν ότι απλά
ένα άθληµα ή παραπάνω µαθήµατα και φροντιστήρια θα κάνουν τα παιδιά τους εξυπνότερα
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και πιο επιτυχηµένα ως ενήλικες. Οι ευκαιρίες των παιδιών για άµεση και αυθόρµητη επαφή
µε τη φύση αποτελεί µία εµπειρία προς εξαφάνιση για τα παιδιά.
Ο Kellert (2002) αναφέρει ότι η σηµερινή κοινωνία έχει αποξενωθεί τόσο από τις ρίζες
της που δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει τη βασική εξάρτηση των ειδών µας στη φύση ως
προϋπόθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη.
Τελικά τα παιδιά έχουν ανάγκη τη φύση; Έχει σηµασία εάν τα παιδιά έρθουν σε επαφή
µε τη φύση ή όχι; Αυτό το κεφάλαιο, µέσα από µία θεωρητική και βιβλιογραφική ανασκόπηση
επιδιώκει να απαντήσει στο ερώτηµα αν η επαφή των παιδιών µε τη φύση προάγει µία υγιή
ανάπτυξη.
Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν και έζησαν σε στενή επαφή µε τη φύση, τα δάση, τις
σαββάνες, για όλα σχεδόν τα χρόνια της ιστορίας τους. Η καλλιέργεια των φυτών και η
εξηµέρωση των ζώων µας επέτρεψαν να κατοικίσουµε σε µόνιµους οικισµούς και να
επεκτείνουµε τον πληθυσµό µας. Η επιβίωσή µας ως ανθρώπινα όντα µάς όπλισε µε την
ικανότητα να αναγνωρίζουµε κινδύνους που παρουσιάζει ο φυσικός κόσµος, αλλά και να
εκµεταλλευόµαστε όλα τα προνόµια που αυτή µας προσφέρει. Αυτή η σχέση προτείνει ότι το
περιβάλλον φύσης αποτελεί κεντρικό άξονα της ανθρώπινης εξέλιξης (Lester S. & Maudsley,
2007).
Δύο νέοι γνωστικοί κλάδοι, η eco-ψυχολογία και η εξελικτική ψυχολογία, προτείνουν
ότι οι άνθρωποι είναι γενετικά προγραµµατισµένοι µέσα από την εξέλιξή τους να έχουν µία
έλξη προς τη φύση (White, R. and Stoeklin, 1998). Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι χρησιµοποιούν
τον ορισµό «βιοφιλία» ως την έµφυτη συναισθηµατική επαγωγή του ατόµου στη φύση και
στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισµούς. Σύµφωνα µε τον Wilson (1993) η υπόθεση της
βιοφιλίας καταδεικνύει την ανθρώπινη εξάρτηση στη φύση, η οποία ξεπερνάει τα όρια των
απλών υλικών και φυσικών ουσιών περικλείοντας και τη δίψα του ανθρώπου για αισθητική,
διανοητική, γνωστική, πνευµατική ικανοποίηση. Τα κύρια µέρη της υπόθεσης του Wilson
(1993: 20-21 & 31-32) για τη βιοφιλία, αναφέρουν ότι είναι:
-

Κληρονοµική και έµφυτη. Η τάση µας προς τη φύση έχει βιολογικές ρίζες.

-

Μέρος της εξελικτικής µας κληρονοµιάς. Η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση οδήγησε στη
δηµιουγργία και απόκτηση κανόνων.

-

Σχετίζεται µε τη γενετική µας ικανότητα. Η απόκτηση κανόνων επέτρεψε την επιβίωσή
µας.

-

Συντελεστικός παράγοντας στην επίτευξη των προσωπικών µας στόχων (Lester S. &
Maudsley, 2007).
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Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι αυτή η σχέση ανθρώπου φύσης καλύπτει τόσο
τις αρνητικές όσο και τις θετικές πτυχές, Βιοφοβία και Βιοφιλία αντίστοιχα (Lester S. &
Maudsley, 2007). Η βιοφοβία αναφέρεται στην αποστροφή, που µπορεί να αναπτυχθεί προς
τη φύση λόγω του περιορισµού των ευκαιριών του ανθρώπου να έρθει σε επαφή µε τη φύση
κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του. Η βιοφοβία κυµαίνεται από την δυσφορία
κάποιου να βρίσκεται σε φυσικούς χώρους µέχρι την περιφρόνηση σε οτιδήποτε φυσικό, που
δεν είναι τεχνητό. Η βιοφοβία εκδηλώνεται, επίσης, και ως τάση των ανθρώπων να θεωρούν
τη φύση τίποτα παραπάνω από µία πηγή άντλησης πόρων.
Παρόλα αυτά, στη θεωρία του Wilson, σχετικά µε τη βιοφιλία, αποτυγχάνεται να
αναγνωρισθεί ο ρόλος του πολιτισµού στην ανθρώπινη εξέλιξη. Γι’ αυτόν το λόγο είµαστε σε
θέση να αναφέρουµε, σύµφωνα µε τον Kahn (1999), ότι οι άνθρωποι έχουν µια φυσική
προδιάθεση να βρίσκονται σε επαφή µε τη φύση, αλλά η βιοφιλία προϋποθέτει ένα πλαίσιο,
το οποίο ξεπερνάει αυτό της εξελικτικής ψυχολογίας, καθώς λαµβάνει υπόψη του και τον
πολιτισµό (Kahn, 1999). Πιο απλά, «κάθε άνθρωπος και το περιβάλλον στο οποίο ζει
βρίσκονται σε µία κατάσταση συνεχούς εξέλιξης τόσο στο ΄΄είναι΄΄ όσο και στο ΄΄γίγνεσθαι΄΄»,
Rose (1997).
Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας είµαστε σχεδιασµένοι,
βιολογικά και κοινωνικοπολιτισµικά ώστε να «χωρέσουµε» στο περιβάλλον που θα
συναντήσουµε µέσω της δυνατότητας της «αυτοοργάνωσης» µε απώτερο σκοπό την
προσαρµογή µας στην πολυπλοκότητα του όχι και τόσο σταθερού περιβάλλοντος (Lester,
2005).

3.2.2 Παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα

Το παιχνίδι αποτελεί κυρίαρχη παιδική δραστηριότητα στην οποία αποδίδεται ο
καθοριστικός ρόλος στη διαδικασία της σωµατικής, γνωστικής, συναισθηµατικής, και
κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Οποιαδήποτε παιδική δραστηριότητα, απασχόληση ή
πρακτική µπορεί να πάρει τη µορφή παιχνιδιού κάτω από διαφορετικές συνθήκες (Γερµανός,
1993).
Έπειτα από µια θεωρητική ανασκόπηση σχετικά µε το παιχνίδι στη φύση και στην
προσπάθειά τους να διασαφηνίσουν τον περιεχόµενο του παιχνιδιού, οι Lester & Maudsley
(2007: 5-7) αναφέρουν ότι
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Το παιχνίδι είναι µία διαδικασία, που επιλέγεται ελεύθερα, κατευθύνεται από προσωπική
επιλογή και φυσικά παρακινούµενη. Αυτό σηµαίνει ότι, παιδιά και νέοι άνθρωποι ορίζουν και
ελέγχουν το περιεχόµενο του παιχνιδιού τους, µε το να ακολουθούν τα ένστικτά τους, τις ιδέες
τους και το ενδιαφέροντά τους, µε τον δικό τους τρόπο και για τους δικού τους λόγους.
Το παιδί παίζει, κάθε φορά που βρίσκει την ευκαιρία, στις πιο διαφορετικές, ακόµα και
στις πιο αναπάντεχες συνθήκες. Ένα παιχνίδι µπορεί να ξεκινήσει προγραµµατισµένα, ύστερα
από συµφωνία των παικτών, αλλά και αυθόρµητα, κάτω από την έµπνευση της στιγµής και
την επίδραση των παραγόντων του υλικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μοιάζει να µην
έχει στόχους άλλους εκτός από τη διασκέδαση και τη χαλάρωση του παιδιού που παίζει. Γι’
αυτό συχνά δε θεωρείται «σοβαρό» και, ιδίως, στο ελληνικό σχολείο, αντιµετωπίζεται ως ένα
αναγκαίο κακό, ένα υποχρεωτικό διάλειµµα ανάµεσα σε δυο χρόνους µάθησης, οι οποίοι
αποτελούν την κατεξοχήν «χρήσιµη» παιδική δραστηριότητα.
Μολαταύτα, όπως επισηµαίνει και ο Γερµανός (2004:2), πίσω από µία φαινοµενικά
άτυπη µορφή δραστηριότητας βρίσκεται µια συνεκτική εσωτερική οργάνωση. Το παιχνίδι
θεωρείται ελεύθερη δραστηριότητα, αλλά µε τη σηµασία της ελευθερίας του παιδιού και της
σχέσης του µε τον κόσµο της φαντασίας, γεγονός που τοποθετεί το παιδί σε µια ιδιόµορφη
σφαίρα χώρου και χρόνου, η οποία συχνά διαφοροποιείται ριζικά από την πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό και το παιχνίδι υπόκειται αυστηρά στους δικούς του κανόνες που δεν συµβαδίζουν
απαραίτητα µε την πραγµατικότητα. Συνεπώς, πίσω από «την έλλειψη µέτρου» και του
«παραλογισµού» του παιχνιδιού κρύβεται µία εσωτερική λογική και σαφής οργάνωση, που
δεν γίνονται αντιληπτές και διαφέρουν από τη λογική των ενηλίκων.
Η Marianne Β. Staempfli (2009: 272) δηλώνει ότι το παιχνίδι, όχι µόνο διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά συµβάλλει και στη δυνατότητα των
παιδιών να αναπτύξουν «ευέλικτη και ποικιλόµορφη σκέψη», η οποία παρέχει στη συνέχεια
στα παιδιά την ικανότητα να λύνουν πραγµατικά, σύγχρονα προβλήµατα. Ο Stuart Brown
(2009: 42), αναγνωρισµένος ως ένας από τους ειδικούς σχετικά µε το παιχνίδι και τη
συµπεριφορά στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, προτείνει ότι το παιχνίδι «φαίνεται να
είναι µία κινητήρια δύναµη που βοηθάει να κατανοήσουµε το πώς ο εγκέφαλος συνεχίζει να
µεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Αναφερόµενος στην προσχολική ηλικία ο διάσηµος
συγγραφέας David Εlkind (2007: 7) αναφέρει ότι το παιχνίδι αποτελεί τον «κυρίαρχο και
κατευθυντήριο τρόπο µάθησης» και ότι τα παιδιά «µαθαίνουν καλύτερα από τις
αυτοκατευθυνόµενες µαθησιακές εµπειρίες, και µία από αυτές τις εµπειρίες αποτελεί το
παιχνίδι.
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Με βάση τη διακήρυξη της Παγκόσµιας Οργάνωσης για το Παιχνίδι (International Play
Association) το παιχνίδι αποτελεί βασική ανάγκη του παιδιού και ουσιαστική προϋπόθεση για
να µπορέσει να αναπτύξει το κληρονοµικό δυναµικό του. Θεωρείται, λοιπόν, το παιχνίδι ως
παράγοντας της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού, σωµατικής, κοινωνικοπολιτισµικής,
συναισθηµατικής και γνωστικής και µέσο µε το οποίο το παιδί µαθαίνει να ζει. Η σηµασία του
παιχνίδιου εµφανίζεται και από το γεγονός ότι, το παιχνίδι περιλαµβάνενται και στο άρθρο 31
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, η οποία δηλώνει ότι δεν
είναι µόνο ένα δικαίωµα για τα παιδιά να ασχολούνται µε το παιχνίδι, αλλά είναι, επίσης, ένα
θέµα ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.
Σηµαντικοί µελετητές της παιδικής ηλικίας ερµηνεύουν την ανάπτυξη του ατόµου ως
αποτέλεσµα της δραστικής αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, όπου
θεωρούν το παιχνίδι ως κύριο µέσο αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το περιβάλλον. Μέσα από
το παιχνίδι το παιδί µπορεί να οικοδοµήσει την εικόνα και τη συνείδηση του εαυτού του, να
αποκτήσει µια εξισορροπηµένη εικόνα του εξωτερικού κόσµου, να ξεπεράσει τον παιδικό
εγωκεντρισµό και να εξελιχθεί σε κοινωνικοποιηµένο άτοµο. Το παιδί αφοµοιώνει την
πραγµατικότητα µέσα από το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι του δηµιουργεί κίνητρα και ευνοϊκό
κλίµα επικοινωνίας µε το εξωτερικό ερέθισµα παρέχοντάς του τις δυνατότητες να το
προσλάβει και να το αφοµοιώσει. Σύµφωνα µε την UNESCO, το περιεχόµενο του παιχνιδιού
επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής, αλλά και από τους κοινωνικούς θεσµούς (πολιτικούς,
οικογενειακούς, θρησκευτικούς), άρα το παιχνίδι των παιδιών, λειτουργώντας από µόνο του
ως ένας πραγµατικός θεσµός, µε τις παραδόσεις και τους κανόνες που το διέπουν, αποτελεί
έναν «πραγµατικό καθρέφτη της κοινωνίας».
Ο Piaget θεωρεί το παιχνίδι ως ένα µέσο γνωστικής ανάπτυξης. Στο παιχνίδι το παιδί
αφοµοιώνει την πραγµατικότητα για να την προσαρµόσει σε συγκεκριµένα γνωστικά σχήµατα
χρησιµοποιώντας το περιβάλλον για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του στο χρόνο που παίζει.
Ουσιαστικά, µπορούµε να πούµε ότι το παιχνίδι είναι «αφοµοίωση» ορισµένων αντικειµένων
ή κάποιων καταστάσεων του περιβάλλοντος του παιδιού (Σαρρής, 2010).
Ο Erikson ασχολείται περισσότερο µε τη συµβολή του παιχνιδιού στη συναισθηµατική
ανάπτυξη του παιδιού. Κατά τη µελέτη του παιχνιδιού ο Erikson δίνει έµφαση στην
αλληλεπίδραση του παιδιού µε το περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό και θεωρεί ότι η
ανθρώπινη ύπαρξη είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής της ένας βιολογικός οργανισµός, ένα
Εγώ και συγχρόνως µέλος µίας κοινωνίας λειτουργώντας και στα τρία αυτά στάδια. Το
παιχνίδι του παιδιού αποτελεί νηπιακή εκδήλωση της ικανότητας που έχει επιδείξει ο
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άνθρωπος να αποκτά καινούριες γνώσεις µε τη δηµιουργία φυσικών µοντέλων στο υλικό του
περιβάλλοντος και να κατακτά την πραγµατικότητα µέσω πειραµατισµού.
Τόσο ο Piaget όσο και ο Erikson θεωρούν ότι το παιχνίδι πρέπει να προσανατολίζει το
παιδί σε δραστηριότητες που βρίσκονται στα όρια της φαντασίας του και έπειτα σε
δραστηριότητες που θεωρούνται πιο αποδεκτές σε κοινωνικό πλαίσιο. Ακόµα και πιο
σύγχρονοι ερευνητές τονίζουν τη σηµασία της αλληλεπίδρασης του παιδιού µε το περιβάλλον
του µέσω του παιχνιδιού. Η Sheridan Bartlett (1999) ορίζει το παιχνίδι, ως την παθιασµένη
ενασχόληση των παιδιών µε τον περιβάλλοντα χώρο µέσα από τις δυνατότητες εξερεύνησης,
χειρισµού, πειραµατισµού, σωµατικής ευφορίας, είτε παίζοντας µόνα τους είτε µε άλλα παιδιά.
O Γερµανός (2004) µας προσφέρει µία λεπτοµερή και περιγραφική ανάλυση της
σχέσης του παιχνιδιού των παιδιών µε τον περιβάλλοντα χώρο, στην προσπάθεια να δώσει
απάντηση στο ερώτηµα πώς είναι δυνατό να αναπτυχθούν τα φανταστικά χαρακτηριστικά του
παιχνιδιού µέσα στον πραγµατικό χώρο και χρόνο. Η απάντησή σ’αυτό το ερώτηµα τονίζει
την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου η οποία, µε τη σειρά της, ενισχύει τις δυνατότητες
εκπαιδευτικής αξιοποίησης του παιχνιδιού.
Συγκεκριµένα, ο Γερµανός (2004) αναφέρει ότι ο χώρος προσφέρει στο παιδί
αντιληπτικά ερεθίσµατα, στα οποία το παιδί έχει πρόσβαση µέσα από τις εµπειρίες και τα
βιώµατά του, και ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, µέσα στο οποίο το παιδί ενεργεί,
επικοινωνεί και αλληλοεπιδρά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του. Το παιδί που παίζει,
κινείται σε προσωρινούς, φανταστικούς κόσµους, «κτισµένους» κατά ένα µεγάλο µέρος από
τα στοιχεία του πραγµατικού κόσµου στον οποίο ζει, έτσι παίζοντας συνδυάζει τα πραγµατικά
γεγονότα σε φανταστικά σενάρια. Απόρροια αυτού είναι το ίδιο το παιδί να δηµιουργεί έναν
πλασµατικό χώρο - χρόνο, το «πεδίο παιχνιδιού». Παίζοντας και, κατά συνέπεια,
χρησιµοποιώντας το χώρο, το παιδί προβάλλει τα δικά του χαρακτηριστικά στον «τόπο» του
παιχνιδιού του και τοιουτοτρόπως µπορεί να δώσει πρακτικές µορφές στην πρόσληψη
ερεθισµάτων από το περιβάλλον, την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους,
τη δηµιουργικότητά του και την αναµόρφωση - συµβολική ή πραγµατική - του κοινωνικού και
υλικού του περίγυρου.
Γι’ αυτόν το λόγο, η λειτουργία του παιχνιδιού ως εργαλείου µάθησης είναι στενά
συνδεδεµένη µε το χώρο. Η διαπίστωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή ένας τόπος
παιχνιδιού θα µπορούσε να προσχεδιασθεί ώστε να συµπεριλάβει στοιχεία µιας διαδικασίας
µάθησης και να µετατραπεί σε «υλικό πεδίο µάθησης» Γερµανός (2004: 6-10).
Βέβαια, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα συνδυασµού της παιδαγωγικής ποιότητας του
παιχνιδιού και του χώρου µέσα από τη δηµιουργία υλικών πεδίων αγωγής. Από τα πιο γνωστά
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και επιτυχηµένα είναι η αξιοποίηση της βλάστησης και της διαµόρφωσης του υπαίθριου χώρου
για τη δηµιουργία πεδίων παιχνιδιού που συνδυάζονται µε εξερεύνηση, πειραµατισµό και
πρόσληψη γνώσεων.
Πολλοί κοινωνιολόγοι και παιδο-ψυχολόγοι πιστεύουν ότι το παιχνίδι µπορεί να
χρησιµεύσει ως ένα είδος θεραπείας επιτρέποντας στα παιδιά που πάσχουν από καταστάσεις
υψηλής πίεσης να επανέλθουν. Για τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν πολύ
χαµηλό εισόδηµα, οι καταστάσεις «υψηλού στρες» είναι ένα µέρος της καθηµερινής τους
ζωής. Ζητήµατα, όπως η πείνα, οι µαθησιακές δυσκολίες, η ασφάλεια, οι µεταφορές και οι
συγκρούσεις, λειτουργούν ως συνεχείς υπενθυµίσεις στην οικογένεια για τους κινδύνους και
τις ανισότητες της καθηµερινής ζωής. Φαίνεται ότι σε µια ζωή που χαρακτηρίζεται από
ακραίες τάσεις, όπως αυτές, το παιχνίδι θα είναι όλο και πιο ωφέλιµο και απαραίτητο στις ζωές
των φτωχών παιδιών. Η Bartlett δηλώνει ότι οι υπαίθριοι χώροι µπορούν να λειτουργήσουν
ως ευκαιρίες για θεραπευτικό παιχνίδι.
Οι Wells & Evans (2003: 311) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όσο περισσότερο
εκτίθενται τα παιδιά στη φύση τόσα περισσότερα οφέλη θα έχουν. Όταν τα παιδιά παίζουν σε
υπαίθριους χώρους το παιχνίδι τους φαίνεται να είναι πιο ποικιλόµορφο. Είναι πιο πιθανό να
εµπλακούν σε ένα δηµιουργικό και φανταστικό παιχνίδι που ενισχύει την ανάπτυξη της
γλώσσας και της συνεργασίας. Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους
δεξιότητες, όταν παίζουν µε τους συνοµηλίκους τους. Μάλιστα, όταν αυτό πραγµατοποιείται
στο περιβάλλον της φύσης, οι πιθανότητες να αναπτύξουν θετικά συναισθήµατα µεταξύ τους
είναι µεγαλύτερες.
Σε µία έρευνα (Staempfli, 2009:7) διαπιστώθηκε ότι η φυσική ποικιλοµορφία του
φυσικού τοπίου έχει µια λειτουργική επίδραση στη συµπεριφορά των παιδιών και των
επιδόσεών του στο παιχνίδι επειδή αυξάνει τις ευκαιρίες για δηµιουργικότητα, µάθηση και
ανάπτυξη προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες λόγω της ποικιλοµορφίας τους.
Η Ashley Parsons (2011) παρουσιάζει στη µεταπτυχιακή της διατριβή σχετικά µε τη
σχέση των νέων παιδιών µε τη φύση µία διάκριση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού:
-

Φυσικοί Χώροι Παιχνιδιού (Natural Play). Ο φυσικός χώρος ορίζεται µε πολλούς τρόπους,
οι περισσότεροι εκ των οποίων περιλαµβάνουν το στοιχείο της βλάστησης και την έννοια
της διαφορετικότητας και του αυθορµητισµού. Συνήθως αυτοί οι χώροι περιλαµβάνουν
τοµείς, όπως τα δάση, τα χωράφια, οι δασώδεις περιοχές, τα ρυάκια, οι υγρότοποι, κ.λπ.
Ένα µικρό υποσύνολο των φυσικών χώρων παιχνιδιού αποτελούν και οι «άγριες περιοχές»,
οι οποίες ορίζονται ως οι περιοχές που είναι ανέγγιχτες από την ανθρώπινη επίδραση. Για
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τους ερευνητές, όπως οι Louv, Nabhan &Trimble, και Fjortoft & Sageie, η ποικιλοµορφία
είναι κάτι που είναι εγγενής µόνο στους φυσικούς χώρους, στο περιβάλλον φύσης και δεν
µπορεί να αναπτυχθεί τόσα πλούσια σε τοπία κατασκευασµένα (Loun, 2005).
-

Κατασκευασµένες Περιοχές Παιχνιδιού (Constructed Play). Οι Bixler και Floyd (1997)
επεσήµαναν το γεγονός ότι «οι φυσικοί χώροι παιχνιδιού» µπορεί να είναι άβολοι για
πολλούς ανθρώπους που έχουν συνηθίσει στα ελεγχόµενα περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό
κατασκευάστηκαν χώροι παιχνιδιού που µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά την
ασφάλεια, που ενδέχεται να χρειαστούν για να απολαύσουν τους υπαίθριους χώρους
αγωγής. Οι συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να είναι προσεκτικά κατασκευασµένοι ώστε να
προσφέρουν παρόµοιες ευκαιρίες µε αυτές των φυσικών χώρων παιχνιδιού. Οι αυλές των
σχολείων αποτελούν το πιο σηµαντικό κοµµάτι των κατασκευασµένων χώρων παιχνιδιού
για τα παιδιά.

-

Πράσινοι Χώροι Παιχνιδιού (Greened Playgrounds). Αποτελούν κατασκευασµένους
χώρους παιχνιδιού που έχουν σχεδιαστεί για να ενσωµατώνουν τις φυσικές διεργασίες και
στοιχεία της φύσης. Αυτό µπορεί να είναι τόσο απλό όσο η συµπερίληψη της βλάστησης
ή τόσο περίπλοκο, όπως η δηµιουργία κήπων σε οροφές σπιτιών. Οι πράσινοι χώροι
παιχνιδιού έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ποιότητα του παιχνιδιού των παιδιών
παρέχοντάς τους ευχάριστες και µη-ανταγωνιστικές ευκαιρίες (Dyment, J.E. and Bell,
A.C., 2008: 958).
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι εκτός από τις αµφιλεγόµενες απόψεις σχετικά µε αν

οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού θα πρέπει να είναι φυσικοί ή κατασκευασµένοι, όλοι οι ειδικοί
συµφωνούν ότι το παιχνίδι και ειδικά το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος της παιδικής ανάπτυξης. Το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους προσφέρει στα
παιδιά µια ποικιλία περιβαλλοντικών ερεθισµάτων που συµβάλλουν στη διέγερση των
αισθήσεων, προσφέρουν αυξηµένα οφέλη για την υγεία, δυνατότητες για φυσικές
διαδραστικές δραστηριότητες και για πειραµατισµό µε κοινωνικές καταστάσεις που
προετοιµάζουν το παιδί για µελλοντικές εµπειρίες ζωής. Το παιχνίδι αποτελεί µία τόσο
αναπτυξιακή όσο και νοητική ανάγκη. Το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους, προσφέρει στα
παιδιά ένα πιο πλούσιο και

ποικιλόµορφο περιβάλλον παιχνιδιού που τους επιτρέπει

µεγαλύτερη ευελιξία και δηµιουργικότητα στο παιχνίδι τους.
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3.3 Οφέλη της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα
Η µάθηση σε εξωτερικά περιβάλλοντα παρέχει πολλά άµεσα οφέλη, στη µάθηση,
εκπαίδευση, στην υγεία σωµατική και ψυχολογική αλλά και έµµεσα οφέλη που µπορεί να
κυµαίνονται από κοινωνικά έως και οικονοµικά. Ωστόσο, παρά των ολοένα αυξανόµενων
ερευνών και αποδείξεων σχετικά µε τα παραπάνω οφέλη, πολλά παιδιά στο σύγχρονο κόσµο
έχουν ελάχιστες ευκαιρίες για επαφή µε τη φύση και τα υπαίθρια περιβάλλοντα.
Υπάρχει ένας µεγάλος όγκος ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τους τόπους
µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Είναι σηµαντικό όµως να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος
της έρευνας έχει πραγµατοποιηθεί εκτός της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αµερική, την
Αυστραλία, τις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το γεγονός ότι υπάρχουν
σηµαντικές εµπειρικές ενδείξεις στον τοµέα αυτό, επέτρεψε στους ερευνητές να
πραγµατοποιήσουν «µετα-αναλύσεις» των πορισµάτων των προηγούµενων µελετών. Μέσα
από τις πολυάριθµες διεπιστηµονικές έρευνες, επιλέξαµε κάποιες από τις ισχυρές ενδείξεις των
πλεονεκτηµάτων της επαφής των παιδιών µε τη φύση και του παιχνιδιού σε υπαίθρια
περιβάλλοντα µάθησης.
3.3.1 Οφέλη στην υγεία
Ερευνητές από τα τµήµατα Παιδιατρικής και Αρχιτεκτονικής στο Βανκούβερ του
Καναδά εξέτασαν τις επιπτώσεις της αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων χώρων σε κέντρα
προσχολικής αγωγής µε σκοπό την αύξηση των ευκαιριών για επαφή µε τη φύση
χρησιµοποιώντας ένα επαναλαµβανόµενο σχεδιασµό µικτών µεθόδων. (Brussoni Μ. Et al.,
2017). Τα ευρήµατα έδειξαν σηµαντικές µειώσεις στην αντικοινωνική συµπεριφορά, µέτρια
έως έντονη σωµατική δραστηριότητα και αυξήσεις στο παιχνίδι µε φυσικά υλικά και στο
αυτόνοµο παιχνίδι. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούσαν βελτιωµένη κοινωνικοποίηση, δεξιότητες
επίλυσης προβληµάτων, καλύτερη συγκέντρωση και ενεργητική συµµετοχή, αυτορρύθµιση,
δηµιουργικότητα και αυτοπεποίθηση, καθώς και µειωµένο άγχος, πλήξη και τραυµατισµούς.
Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποδείχθηκαν σηµαντικοί για την προώθηση της ευηµερίας και
της ανάπτυξης των παιδιών.
Έρευνες στο Πανεπιστήµιο του Essex (2009) έδειξαν πως τα παιδιά που έχουν
περισσότερες ευκαιρίες για ελεύθερο παιχνίδι στη φύση αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η
έκθεση στο φυσικό περιβάλλον φάνηκε πως µπορεί να µειώσει το άγχος και την επιθετική
συµπεριφορά σε όλα τα παιδιά και να τους δώσει µεγαλύτερη αίσθηση αυτο-αξίας και
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ανεξαρτησίας, (Bird William, 2007, Kellert & Derr, το 1998, Kaplan, 1977). Σε µία έρευνα
του 2011, το 80% των πιο ευτυχισµένων ανθρώπων στο Ηνωµένο Βασίλειο δήλωσε ότι έχει
µια ισχυρή σχέση µε τη φύση (Reynolds, F., 2011).
Ο Stephenson (2009) συνδέει τη σωµατική ανάληψη κινδύνων των µικρών παιδιών στο
υπαίθριο περιβάλλον µε το ενδεχόµενο τα παιδιά να αναπτύξουν τόσο την εµπιστοσύνη στον
εαυτό τους όσο και τη διάθεση για αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου. Το υπαίθριο
περιβάλλον παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα ελεύθερης κίνησης (Rivkin, 1995), ενώ η
κίνηση µαζί µε το παιχνίδι έχει περιγραφεί ως ένας από τους πιο φυσικούς και ισχυρούς
τρόπους µάθησης για τα µικρά παιδιά (Bilton, 2002).
Η Fjortoft (2001, 2004) µέσα από την έρευνά της στη Σκανδιναβία καταδεικνύει ότι τα
παιδιά που παίζουν σε ευέλικτα, φυσικά τοπία φαίνεται να είναι πιο υγιή, έχουν βελτιώσει την
κινητικότητα, την ισορροπία και το συντονισµό τους και επιδεικνύουν περισσότερη
δηµιουργικότητα στο παιχνίδι τους. Οι Grahn et al. (1997) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που είχαν
συχνές εµπειρίες σε υπαίθριους χώρους ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών αρρώστησαν
λιγότερες φορές από ό,τι οι συνοµήλικοι τους που διαβιούσαν σε αστικά κέντρα προσχολικής
αγωγής και περνούσαν σε εσωτερικούς χώρους τις περισσότερες ώρες της µέρας τους. Στη
συνέχεια αυτών των πορισµάτων, τα προγράµµατα Learnscapes των Skamp και Bergmann
(2001) κατέδειξαν συγκεκριµένες συµπεριφορικές επιδράσεις στους µαθητές ως προς τα
µειωµένα επιθετικά περιστατικά, µειωµένο βανδαλισµό και παρατήρησαν µια βαθύτερη σχέση
µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών.
Ο Kaplan (1995) προτείνει τη Θεωρία Αποκατάστασης Προσοχής - θεωρία που
ασπάζεται ότι η έκθεση στη φύση µειώνει την κόπωση της κατευθυνόµενης - υποχρεωτικής
προσοχής αποκαθιστώντας την ικανότητα συγκέντρωσης µε βάση τη θέληση του καθενός. Τα
συµπτώµατα της Διαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι
λιγότερο σοβαρά όταν τα άτοµα (τόσο παιδιά όσο και ενήλικες) εκτίθενται τακτικά σε φυσικά
υπαίθρια περιβάλλοντα. Σε συνέχεια των παραπάνω πορισµάτων ο Bird (2007) επισηµαίνει
ότι ο «πράσινος χρόνος» µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των συµπτωµάτων της
ΔΕΠΥ. Τα συµπτώµατα των παιδιών µε ΔΕΠΥ µπορούν να βελτιωθούν έως και 30% µέσω
δραστηριοτήτων στη φύση σε σύγκριση µε ένα αστικό υπαίθριο περιβάλλον και τριπλάσια σε
σύγκριση µε ένα εσωτερικό περιβάλλον (Faber et al., 2001).
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3.3.2 Οφέλη στην εκπαίδευση
Όπως αναφέρθηκε και αναλυτικά στα θεωρητικά θεµέλια της Μάθησης σε Υπαίθρια
Περιβάλλοντα, ο πυρήνας της αναφέρεται στις ευκαιρίες για πραγµατικές βιωµατικές
εµπειρίες που προσφέρει (Harris & Bilton, 2018). Όταν τα παιδιά παίζουν έξω τους
προσφέρονται δυνατότητες άµεσης εµπειρίας µε το αντικείµενο, υψηλή ποιότητα, πιο
ζωντανές και ενδιαφέρουσες εµπειρίες (RSPB, 2013) και ζωτική σύνδεση µε τον έξω κόσµο
(Moore, 1999). Έχει αποδειχθεί µέσω ερευνών πως το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους
προσφέρει βελτιωµένες γνωστικές δεξιότητες ανώτερου επιπέδου (Atchlet, Strayer & Atchley,
2012) αποτελώντας βαρυσήµαντο εκπαιδευτικό εργαλείο για την πρώιµη γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών (Kellert, 2002).
Σχετικά λίγες µελέτες έχουν εξετάσει τα οφέλη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά
αυτό φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία χρόνια µε την ερευνητική έµφαση να δίνεται σε παιδιά
από 0-6 ετών. Ο Jones (2005, στο Dillon, 2011: 6) ερεύνησε την ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 35 ετών σε σχολικό πρόγραµµα στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Ο Jones σηµείωσε ότι τα παιδιά
«µαθαίνουν να συνεργάζονται, να οικοδοµούν κοινωνικά τη γνώση και να αναπτύσσουν
κοινωνικές δεξιότητες, ενώ συνεργάζονται, βοηθούν, διαπραγµατεύονται και µιλούν µε τους
«άλλους».
Η Possick µε τη σειρά της ανέφερε µια µικρή µελέτη που περιελάµβανε την τάξη του
νηπιαγωγείου της και µια άλλη πρώτης δηµοτικού. Η έρευνα διήρκησε ένα µήνα και κατέληξε
στην µετατροπή της σχολικής αίθουσας σε «δάσος». Το έργο βασίστηκε στην παρατήρηση,
στις ερωτήσεις, τη διεξαγωγή επιτόπιων εκδροµών, τη διεξαγωγή έρευνας στην βιβλιοθήκη
(συµπεριλαµβανοµένου του Διαδικτύου) και την παραποµπή σε εµπειρογνώµονες. Η Possick
αναφέρει ότι τα παιδιά «ανέπτυξαν δεξιότητες για να διαµορφώσουν ερωτήµατα σχετικά µε
το τι νόµιζαν ότι ήξεραν, ήθελαν να µάθουν και τι είχαν µάθει».
Στοιχεία από το πρόγραµµα Outdoor Learning Project (2007) έδειξαν πως υπάρχουν
σηµαντικά οφέλη όταν τα παιδιά έχουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφή µε εξωτερικά
περιβάλλοντα καθώς αυτά προσφέρουν το χώρο, το χρόνο και τη τοποθεσία για παιδική
κουλτούρα (Corsaro, 2011; Fjortoft, 2004; Waller, 2006, 2014). Επίσης, όσο οι µαθητές και οι
ενήλικες εξοικειώνονταν περισσότερο µε τα εξωτερικά περιβάλλοντα και ένιωθαν
περισσότερη αυτοπεποίθηση υπήρχαν ευκαιρίες για συνεχόµενες συζητήσεις (Waller T. &
Davis G., 2014: 163).
Τα παιδιά µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις έχει παρατηρηθεί πως µπορούν να
αποδώσουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε επαφή µε τη φύση (Ofsted, 2008). Ακόµα και η
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παρουσία των φυσικών στοιχείων (π.χ. δέντρα) στο οπτικό πεδίο των παιδιών έχει βρεθεί να
ενισχύει τη γνωστική ικανότητα τους (Wells, 2000). Διάφορες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι
το παιχνίδι στη φύση έχει θετικές επιπτώσεις στο «κοινωνικό παιχνίδι, τη συγκέντρωση και
την κινητική ικανότητα» (Fjortoft and Sageie, 2000: 84).
Όταν τα σχολεία καταβάλλουν συντονισµένη προσπάθεια για την ενσωµάτωση των
φυσικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευσή τους (χρησιµοποιώντας τις τοπικές περιοχές ή τα
δικά τους εδάφη) οι ακαδηµαϊκές επιδόσεις των µαθητών βελτιώνονται σε σχέση µε τους
στόχους των προγραµµάτων σπουδών (National Environmental Education and Training
Foundation, 2000).
Ο Ouvry (2003) υποστηρίζει ότι στο υπαίθριο περιβάλλον τα παιδιά έχουν το χώρο να
εµπλακούν και να αναπτύξουν πιο πιστευτό φανταστικό παιχνίδι. Σε άλλη µελέτη, ο HamiltonEkeke (2007) συνέκρινε τρεις οµάδες µαθητών της Νιγηρίας. Οι µαθητές που διδάχθηκαν την
οικολογία κάνοντας επισκέψεις στο σχολικό πάρκο, τη λίµνη και το κοντινό ποτάµι, είχαν
καλύτερη απόδοση από την οµάδα µαθητών που ολοκλήρωσαν το αντίστοιχο πρόγραµµα µόνο
µέσα στην τάξη.
Η αξιολόγηση των επισκέψεων στο Project Eden στην Κορνουάλη έχει σηµειωθεί από
τον Bowker (2007, στο Dillon, 2011: 5), ο οποίος εξέτασε παιδικά σχέδια πριν και µετά την
επίσκεψη σε τροπικά δάση από παιδιά ηλικίας 9-11 ετών. Ο Bowker ανέφερε ότι τα σχέδια
µετά την επίσκεψη απέδειξαν πολύ µεγαλύτερο βάθος, κλίµακα και προοπτική από τα σχέδια
πριν από την επίσκεψη. Σε µια προηγούµενη εργασία, ο Bowker (2004) διεξήγαγε
συνεντεύξεις σε παιδιά (n = 72) από οκτώ δηµοτικά σχολεία περίπου ένα µήνα µετά την
επίσκεψή τους στη φύση στα πλαίσια ενός πρότζεκτ. Σηµείωσε ότι οι
απόψεις των παιδιών για τα φυτά άλλαξαν, κατανοούσαν τη σχέση µεταξύ των φυτών
στην καθηµερινή τους ζωή και ανακάλυψαν από πού προέρχεται η σοκολάτα.
3.3.3 Οφέλη στους εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ωφεληθούν αρκετά από τη µάθηση µέσω των υπαίθριων
περιβαλλόντων, γίνονται πιο ενθουσιώδεις σχετικά µε τη διδασκαλία και την εφαρµογή
καινοτόµων στρατηγικών στη τάξη. Από τη διαδικασία αυτή επωφελούνται και τα σχολεία
καθώς οι εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν µεγαλύτερη αυτονοµία και ηγετικό ρόλο στη σχολική
αλλαγή.
Στην έρευνα Outdoor Learning Project (OPL) (Waller, 2007) κατά τη διάρκεια των 10
πρώτων χρόνων διερευνήθηκαν και οι απόψεις των ενηλίκων σχετικά µε τις πρακτικές στους
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εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι κάνοντας ανασκόπηση σηµείωσαν µέσα σε πολλά
πλεονεκτήµατα και τα παρακάτω: α) περνούσαν περισσότερο ποιοτικό χρόνο µε τα παιδιά, β)
αύξηθηκε η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στους υπαίθριους χώρους, γ) βίωσαν χαρά και
διασκέδαση και οι ίδιοι οι ενήλικοι και δ) µη διακοπτόµενη επικοινωνία. Επιπλέον, είναι πολύ
σηµαντική η παρατήρηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα εξωτερικά περιβάλλοντα που
είχαν στη διάθεσή τους. Αρχικά, αυτοί οι χώροι αντιστοιχούσαν σε πιο φυσικές και άγριες
περιοχές όπου τα παιδιά είχαν δηµιουργήσει µικροπεριβάλλοντα και τόπους µάθησης. Όταν,
όµως, εισήχθησαν σε πιο κατασκευασµένες περιοχές και παιχνιδοκατασκευές οι οποίες
κυριάρχησαν στο χώρο οι εκπαιδευτικοί σηµείωσαν πως τα παιδιά έχασαν ευκαιρίες για
επίλυση προβληµάτων και παρατήρηση.
Το ευέλικτα σχεδιασµένο περιβάλλον µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνο
αν οι χρήστες του, τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί, έχουν ευέλικτη προσέγγιση
(Department for Education and Skills [DfES], 2006: 19). Με άλλα λόγια οι χρήστες του χώρου,
τα υποκείµενα, χρειάζεται να αισθανθούν ικανοί να σχηµατίσουν το περιβάλλον που θα
υποστηρίξει τις µαθησιακές τους ανάγκες (Parnell & Procter, 2011). Ελευθερία στις πρακτικές
του παιδιού στο χώρο συµβάλλουν στο να δηµιουργεί το ίδιο µικροπεριβάλλοντα και τόπους
(Γερµανός, 2006, 2014). Η ένταση της εµπειρίας και η αξία της πρακτικής παιδαγωγικής µε
επικεφαλής εκπαιδευτικούς που είχαν ενθουσιασµό και κίνητρο ήταν σηµαντικοί παράγοντες
για την παροχή µιας αξέχαστης µαθησιακής εµπειρίας. (Harris R. & Bilton Η. 2018).
Η ανάλυση δεδοµένων (Glackin, 2016) αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν µε επιτυχία σε υπαίθρια περιβάλλοντα γενικά αντιπροσώπευαν πιο κοινωνικοκονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις για τη µάθηση. Αντίθετα, οι δάσκαλοι που είχαν λιγότερη
επιτυχία στη διδασκαλία έξω από τη τάξη είχαν πιο παραδοσιακές πεποιθήσεις για τη
διαδικασία µάθησης εκτιµώντας περισσότερο τη δυνατότητα για διασκέδαση και ψυχαγωγία
που αυτοί οι χώροι πρόσφεραν παρά την καινοτοµία τους.
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας επωφελούνται από το παιχνίδι και τη µάθηση σε
εξωτερικά - υπαίθρια περιβάλλοντα τόσο όταν βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τη φύση και πιο
άγρια τοπία όσο και σε µέρη που προσφέρουν πρόσβαση µε φυσικά στοιχεία. Προκειµένου
όµως τα παιδιά αυτή της ηλικίας να συνειδητοποιήσουν πλήρως τα οφέλη του παιχνιδιού και
της µάθησης στους εξωτερικούς χώρους, χρειάζονται τακτικές ευκαιρίες επαφής µε άγρια
υπαίθρια περιβάλλοντα ως µέρος του σχολικού προγράµµατος σπουδών. Η έννοια των τόπων
των παιδιών που προτάθηκε από τους Moss και Petrie (2002, στο Waller, 2007) είναι
σηµαντικός και αφορά τόσο στη φυσική τοποθεσία όσο και τις κοινωνικές και πολιτιστικές
πρακτικές που συνεπάγονται τη δηµιουργία νοήµατος και σχέσεων.
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Αυτή του τύπου η µάθηση και το παιχνίδι επηρεάζει θετικά τις νοοτροπίες, τις
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις των νέων ανθρώπων: για παράδειγµα, προωθεί την
ανεξαρτησία, την εµπιστοσύνη, την αυτοεκτίµηση, την αυτο-αποτελεσµατικότητα, και
ενισχύει τις στρατηγικές αντιµετώπισης. Μάλιστα, παρέχει οφέλη για την προώθηση της
θετικής συµπεριφοράς και της βελτιωµένης φυσικής αυτο-εικόνας και φυσικής κατάστασης
(Rickinson et al., 2004).
Σε µία εξαµηνιαία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 2014, 46 παιδιά ηλικίας δύο έως
πέντε ετών, κινηµατογραφήθηκαν όταν βρίσκονταν έξω για να παίξουν σε δύο κέντρα
προσχολικής

αγωγής

στο

Ανατολικό

Βανκούβερ,

τα

οποία

αναδιαµορφώθηκαν

«πρασινίζοντας» τις αυλές του. Οι αλλαγές έγιναν σκόπιµα για να δώσουν ευκαιρίες στα
παιδιά να αναλάβουν ρίσκα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα βίντεο έδειξαν ότι τα παιδιά
«ασχολούνταν περισσότερο µε το παιχνίδι και ασχολούνται µε θετικούς τρόπους µεταξύ
τους», όπως δήλωσαν οι ερευνητές (Brussoni et al., 2015).
«Μετά την αναδιαµόρφωση των χώρων, (τα παιδιά) ήταν πολύ πιο ενεργητικά και
δηµιουργικά, διερευνώντας το περιβάλλον τους, αγγίζοντας τα πράγµατα, επινοώντας παιχνίδια
και αλληλεπιδρώντας µε τους συµµαθητές τους πολύ περισσότερο», όπως ενδεικτικά ανέφερε
ένας εκ των ερευνητών (Herrington).
Την απόφαση αυτών των σχολείων ακολούθησε και η τοπική κοινότητα η οποία
δηµιούργησε µια παιδική χαρά εκατοµµυρίων δολαρίων το 2014 ενσωµατώνοντας
περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά στα οποία πρόσθεσαν το στοιχείο του ρίσκου στο
παιδικό παιχνίδι. Οι ερευνητές του πρότζεκτ αναφέρουν πως
"Πρόκειται για την υποστήριξη του (παιδιού) στο να ανακαλύψει τι είναι ικανό να κάνει.
Η ελπίδα είναι να δηµιουργήσουµε µια γενιά παιδιών που αισθάνονται άνετα να δοκιµάζουν νέα
πράγµατα, να είναι δηµιουργικά και να αισθάνονται άνετα αποτυγχάνοντας".
3.3.4 Οφέλη στην κοινότητα
Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα προγραµµάτων που συνδέει το σχολείο µε την
κοινότητα και στοχεύει στην καθοδήγηση µεταξύ των γενεών είναι το Mosaics Garden. Ο
Kennedy και ο Krasny (2005) περιγράφουν την αποστολή του έργου που «συνδέει τους νέους
και τους ηλικιωµένους προκειµένου να εξερευνήσουν τα ψηφιδωτά των φυτών, των ανθρώπων
και των πολιτισµών σε κήπους, να µάθουν για την επιστήµη και να δράσουν µαζί για να
ενισχύσουν την κοινότητά τους»
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Ο Rivkin (1998) επισηµαίνει ότι, ενώ στους εσωτερικούς χώρους τα παιδιά µπορεί να
αναµένεται να παραµείνουν ακίνητα και να είναι ήσυχα, έξω αναµένεται να τρέχουν και να
κάνουν θόρυβο. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να ελέξουν από µόνα τους τα όρια για το ποιοι
είναι και τι µπορούν να κάνουν χωρίς να φοβούνται ότι θα τους γίνει επίπληξη για το αν κάνουν
πολύ θόρυβο ή για ότι είναι ακατάστατοι (Bilton, 2002, Ouvry, 2003).
Μόνο οι ενήλικες, που ως παιδιά είχαν επαφή µε τη φύση είναι πιθανό να έχουν ισχυρό
το κίνητρο για την προστασία του περιβάλλοντος. (Dillon, 2011). Το National Trust’s
Guardianship (Peacock, 2006) συµπεριέλαβε µαθητές σχολικής ηλικίας σε συνεχόµενες
επισκέψεις σε διάφορα µέρη της τοπικής κοινότητας. Μια αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων
οφελών του προγράµµατος, που αφορούσε πάνω από 100 σχολεία, διαπίστωσε ενίσχυση του
«κοινοτικού πνεύµατος» και ένα σπάνια αναφερόµενο εύρηµα ήταν ότι το πρόγραµµα είχε ως
αποτέλεσµα την αυξηµένη προθυµία των γονέων να έρχονται στο σχολείο για τις εκδηλώσεις
και συνεδριάσεις.

3.4 Οι υπαίθριοι τόποι µάθησης και παιχνιδιού
Οι εµπειρίες σε φυσικούς οικοτόπους είναι πολύτιµες και όλα τα παιδιά χρειάζονται
πρόσβαση καθηµερινά στην φύση.
Για τα παιδιά παντού θα πρέπει να παρέχουµε τακτικές ευκαιρίες για καθηµερινή
απόλαυση των φυσικών περιβαλλόντων κοντά στο σπίτι, σε κήπους, λίµνες, αγροτικές πόλεις,
σχολικές εστίες κ.λπ. ... (Hart, 1997: 19).
Πολλές έρευνες, όπως αναλύθηκαν και στο προηγούµενο υπoκεφάλαιο, επισηµαίνουν
τα οφέλη των εµπειριών που έχουν τα παιδιά όταν βρίσκονται σε υπαίθρια περιβάλλοντα, όπως
και τους σύγχρονους περιορισµούς σχετικά µε την πρόσβαση των παιδιών σε αυτά τα
περιβάλλοντα. (Moore & Wong 1997; Karsten, 2005), ενώ πολλές από τις περιοριστικές
κοινωνικές στάσεις και δηµόσιες πολιτικές σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι στους
υπαίθριους χώρους πρέπει να αµφισβητηθούν (Gill, 2005) είναι δύσκολο να αλλάξουν στο
άµεσο µέλλον. Ως εκ τούτου πρέπει να βρούµε τρόπους, ευκαιρίες και τόπους προκειµένου να
υποστηρίξουµε τη δυνατότητα των παιδιών για µαθησιακές εµπειρίες και παιχνίδι έξω από τις
αίθουσες διδασκαλίας.
Υπάρχουν τρεις τύποι εµπειριών επαφής µε τη φύση (Kellert, 2002: 118): άµεση,
έµµεση και συµβολική. Οι άµεσες εµπειρίες είναι οι φυσικές επαφές µε τα "φυσικά
περιβάλλοντα και τα µη ανθρώπινα είδη". Αυτές περιλαµβάνουν το παιχνίδι σε
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εγκαταλελειµµένα τµήµατα, στα πάρκα της γειτονιάς, σε δασικές εκτάσεις, κ.λπ. Οι έµµεσες
εµπειρίες περιλαµβάνουν τη φυσική επαφή, όµως, πιο περιορισµένη, προγραµµατισµένη και
διαχειριζόµενη. Η συµβολική εµπειρία είναι οποιαδήποτε εµπειρία που δεν έχει φυσική επαφή,
για παράδειγµα, µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η αξία και των τριών ειδών επαφών
είναι σηµαντική για τα παιδιά στο να αναπτύξουν µια περιβαλλοντική συνείδηση, σηµειωτέον
δε ότι η άµεση επαφή είναι πιο σηµαντική για την εξερεύνηση των φυσικών στοιχείων από την
παιδική ηλικία.
Στην ανασκόπηση της ζωής των παιδιών στη πόλη ο Ward (1978) εξέφρασε την
ανησυχία ότι απλώς ο προσδιορισµός µίας τοποθεσίας στο χάρτη ως χώρο παιχνιδιού δεν
εγγυάται πως τα παιδιά θα τον χρησιµοποιήσουν για τον επιδιωκόµενο σκοπό. Υποστήριξε
µάλιστα µία προσέγγιση που ενσωµατώνει τους ισχυρισµούς ότι τα παιδιά πρέπει να είναι
δεκτικά σε όλες τις πτυχές της πόλης και ότι το περιβάλλον θα πρέπει να σχεδιάζεται και µε
βάση τις ανάγκες των παιδιών.
Ο Chatterjee (2005) προτείνει τον ορισµό ενός φιλικού προς τα παιδιά υπαίθριου
περιβάλλοντος µάθησης και παιχνιδιού ως χώρο που προωθεί
... την εξερεύνηση και αξιοποίηση των πολλών προσφερόµενων πόρων (affordances )
για διάφορες δραστηριότητες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Προσφέρει ευκαιρίες για
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, διαµορφώνοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου µε
επαναλαµβανόµενη χρήση και προωθεί τη συµµετοχή των παιδιών στη φροντίδα και τη
συντήρηση του τόπου. Επιτρέπει στα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα στη δηµιουργία και τον
έλεγχο των τόπων... (Chatterjee, 2005:17).
Η µάθηση έξω από την τάξη σε φυσικά περιβάλλοντα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται από µαθητές σε διάφορα είδη
υπαίθριων χώρων, όπως:
-

Σχολικά εδάφη (γήπεδα, αθλητικές πίστες, κήποι κ.λπ.),

-

κοινοτικοί χώροι πρασίνου (πάρκα, φάρµες, δασικές εκτάσεις, κ.λπ.) ·και

-

πιο αποµακρυσµένες υπαίθριες τοποθεσίες (εθνικά πάρκα, υπαίθρια κέντρα,

φυσικά καταφύγια κ.λπ.).
Τα σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι βρίσκονται σε
υπαίθριους χώρους (όχι σε εσωτερικούς χώρους) µέσα σε φυσικά περιβάλλοντα (σε αντίθεση
µε τα χτισµένα περιβάλλοντα) και αφορούν στην µάθηση και το παιχνίδι (Mannion et al.,
2012).
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Η µάθηση στους υπαίθριους χώρους σε αντίθεση µε τις σχολικές τάξεις επηρεάζεται
από τον καιρό, τις εποχές, την ώρα της ηµέρας και την τοπογραφία. Αναφορικά µε την
τοπολογία της µάθησης στους υπαίθριους χώρους, o Higgins (2010) την περιγράφει σε 5
οµόκεντρους κύκλους που απεικονίζουν τις διαθέσιµες περιοχές απ’ όπου µπορούµε να δούµε
τη µάθηση «έξω» µε κέντρο τα σχολικά εδάφη. Πέρα από τα σχολικά εδάφη, εντάσσεται η
γειτονιά, η οποία µπορεί να εξερευνηθεί µε τα πόδια. Στην τρίτη ζώνη εντάσσονται οι
ηµερήσιες εκδροµές που απαιτούν ορισµένες φορές οµαδικές µετακινήσεις. Στην τέταρτη
ζώνη υπάρχουν οι εκδροµές, που µπορεί να απαιτούν διανυκτέρευση, όπως οι επισκέψεις σε
διάφορα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε πολιτιστικά κέντρα κ.ά. Και, τέλος, στην
πέµπτη ζώνη είναι η Γη που υποδηλώνει τη σηµασία και την άµεση σχέση που έχουν οι
εµπειρίες µας από τη µάθηση σε εξωτερικούς χώρους µε την αειφορία, την υγεία και την
ευεξία.
Παρακάτω θα αναπτυχθούν οι τόποι που µπορούν να φιλοξενήσουν το παιχνίδι και τη
µάθηση σε εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Όπως αναλύθηκε και παραπάνω οι διαθέσιµες
περιοχές που µπορούµε να δούµε τη µάθηση «έξω» µπορούν να περιγραφούν σε 5
οµόκεντρους κύκλους ξεκινώντας από τα σχολικά εδάφη, βγαίνοντας στη γειτονιά, την τοπική
κοινότητα και φτάνοντας σε µέρη µακριά από τη σχολική αυλή µε επισκέψεις και ηµερήσιες
εκδροµές.
3.4.1 H σχολική αυλή ως πεδίο µάθησης και παιχνιδιού
Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες των παιδιών για παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους σε
τακτά χρονικά διαστήµατα είναι η ώρα του σχολείου και τα σχολικά εδάφη (Tranter & Malone,
2004). O Gump (1978, στο Συγκολλιτού, 1997) υπολόγισε ότι ο µέσος άνθρωπος ξεκινώντας
από την προσχολική εκπαίδευση έως το τέλος της µέσης εκπαίδευσής του έχει περάσει περίπου
14.000 ώρες στο σχολείο. Συνεπώς, είναι αναµενόµενο το ενδιαφέρον που έδειξαν οι
ερευνητές όσον αφορά τις συνέπειες των περιβαλλόντων µάθησης στα πλαίσια των σχολικών
εδαφών. Ο Blatchford (1998) επισηµαίνει ότι το παιχνίδι στο σχολείο είναι µία από τις
ελάχιστες περιπτώσεις όπου τα παιδιά µπορούν να αλληλεπιδρούν σε ένα σχετικά ασφαλές
περιβάλλον µε ελάχιστο έλεγχο των ενηλίκων και µε το παιχνίδι και τις κοινωνικές σχέσεις να
βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό υπό τον έλεγχό τους. (Blatchford, 1998, Thompson, 2005). Όλο
και περισσότερο ο σχολικός χρόνος παιχνιδιού στην αυλή που συνήθως συνδέεται µε την ώρα
του διαλείµµατος και της εκτόνωσης των παιδιών από την ώρα της διδασκαλίας µέσα στη τάξη,
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θεωρείται από τους ενήλικες ως αρνητική εµπειρία µειώνοντας το χρόνο που τα παιδιά
βρίσκονται έξω (Rivkin, 1995, Blatchford, 1998).
Η µάθηση και το παιχνίδι στα σχολικά εδάφη (π.χ. αυλή, σχολικοί κήποι) θεωρούνται
σηµαντικά για πολλούς λόγους. Πρώτον, έχει καταστεί σαφές ότι πολλά παιδιά και νέοι έχουν
χάσει

την

πρόσβαση

σε

παραδοσιακά

περιβάλλοντα

παιχνιδιού

στην

ύπαιθρο,

συµπεριλαµβανοµένων δρόµων, παιδικών χώρων και άγριων χώρων (Malone and Tranter,
2003a). Αυτό προέρχεται εν µέρει ως συνέπεια των φόβων των γονέων σχετικά µε τον κίνδυνο
της κυκλοφορίας, τον εκφοβισµό για τον «ξένο κίνδυνο» και λόγω της απώλειας φυσικών
χώρων και χώρων παιχνιδιού (όπως αναλύθηκαν και παραπάνω, βλ. π.χ. Tranter and Pawson,
2001). Αυτό σηµαίνει ότι οι σχολικοί χώροι και οι κήποι είναι µερικοί από τους λίγους
υπαίθριους χώρους που εξακολουθούν να είναι προσιτοί στα παιδιά και τους νέους.
Μια άλλη διάσταση της µάθησης και του παιχνιδιού στα υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα είναι οι δυνητικοί δεσµοί της µε ευρύτερες ανησυχίες σχετικά µε την
εκπαίδευση των πολιτών, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινοτική δράση (Evergreen,
2000).
Ανάλογα και ο Tittman (1994) προσδιορίζει τέσσερα οφέλη των σχολικών εδαφών για
τους µαθητές: (i) ένα µέρος για να δρα “a place for doing” (ευκαιρία για σωµατικές
δραστηριότητες), (ii) χώρος σκέψης “a place for thinking” (πνευµατική διέγερση), (iii) χώρος
που διεγείρει τις αισθήσεις “a place for feeling” (ποικιλία από χρώµατα, οµορφιά, µυρωδιές,
ήχοι) και (iv) ένα µέρος όπου µπορούν να είναι ο εαυτός τους “a place for being”.
Τέλος, δεδοµένου ότι η υπαίθρια µάθηση σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες καθίσταται
όλο και πιο δύσκολη, υπάρχει η αίσθηση ότι τα σχολικά εδάφη όπως και οι τοπική κοινότητα,
προσφέρουν µια θετική εναλλακτική λύση ή / και ένα σηµαντικό σηµείο εκκίνησης. Ο Beedie
(2000:20) υποστηρίζει, για παράδειγµα, ότι η µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους
σε σχολεία ή στη τοπική κοινότητα προσφέρει «µια ευκαιρία για όλους τους µαθητές να έχουν
µια βιωµατική εµπειρία του «έξω» κόσµο. Με βάση αυτή τη διαπίστωση υπάρχουν και άλλοι
που υπογραµµίζουν τη σηµασία που µπορούν να διαδραµατίσουν τα σχολεία ως τόποι της
υπαίθριας µάθησης (Rickinson et. al., 2004).
Ο Worpole (2003) σχολιάζει ότι πολλά σχολεία έχουν γίνει θεσµικοί θύλακες
αποσυνδεδεµένοι από την τοπική κοινότητα. Οι Thomas και Thompson (2004) σηµειώνουν
ότι, αν και το 63% των εκπαιδευτικών χώρων είναι έξω από τις πόρτες, εκτιµάται ότι αυτοί οι
σχολικοί χώροι χρησιµοποιούνται µόνο στο 30% των δυνατοτήτων τους. Αυτό το
συγκρουόµενο ενδιαφέρον προβάλλεται και στη φαινοµενική ένταση µεταξύ της προοπτικής
των ενηλίκων των καθαρών και αισθητικά ευχάριστων εξωτερικών χώρων στο σχολείο και
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των απόψεων και προτιµήσεων των παιδιών που περιλαµβάνουν άγριες και άνετες περιοχές
(loose parts), εκτενείς περιοχές για παιχνίδι και ελευθερία να διαχειριστούν, να παρέµβουν, να
αλλάξουν και να καλλιεργήσουν τον τόπο τους.
Ο Wilson (2001) ισχυρίζεται ότι για τα περισσότερα µικρά παιδιά ο πρώτος δηµόσιος
χώρος που συναντούν και αναπτύσσουν οικεία γνώση είναι η σχολική αυλή, επικαλούµενος
τους Sebba και Churchman (1986), οι οποίοι σηµειώνουν ότι η αυλή προσφέρει ελευθερία
κινήσεων, παιχνιδιών, επαφής µε φυσικά στοιχεία και δηµιουργία άτυπων κοινωνικών
επαφών. Ο Rivkin βλέπει την ανάπτυξη των σχολικών χώρων ως τρόπο αποκατάστασης της
ευκαιρίας των παιδιών για εµπειρίες σε εξωτερικούς χώρους και καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι οι σχολικές αυλές πρέπει να είναι «βιότοποι» ‘habitats’, δηλαδή τόποι όπου µπορούν να
ζήσουν τα παιδιά.
Ο Wilson (2001) περιγράφει βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη θετικών υπαίθριων
χώρων στα σχολεία:
•

Δηµιουργία και / ή διατήρηση φυσικών περιοχών γύρω από το σχολείο.

•

Δηµιουργία ευκαιριών για αποµόνωση και ησυχία.

•

Παροχή ευκαιριών για ενεργή εξερεύνηση.

•

Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων στις οποίες τα παιδιά µπορούν να παρέµβουν και

να µετασχηµατίσουν τον τόπο τους
•

Κατασκευή, ποικιλοµορφία και πολυπλοκότητα.

•

Παροχή ευκαιριών για επαφή και άµεση αλληλεπίδραση µε το φυσικό

περιβάλλον.
Οι υπαίθριοι χώροι των σχολείων, λοιπόν, µπορούν να φιλοξενούν µια σειρά
δραστηριοτήτων, όπως βελτίωση σχολικών χώρων και πράσινες πρωτοβουλίες, προγράµµατα
καλλιέργειας κηπευτικών εντός και γύρω από το σχολείο, ευκαιρίες για ελεύθερο παιχνίδι και
περιβαλλοντική εργασία σε κοινοτικό επίπεδο. Τα παραπάνω παραδείγµατα µπορούν να
περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα µαθητών από παιδιά προσχολικής αγωγής έως τους
µεγαλύτερους έφηβους και σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται και ένα ισχυρό στοιχείο
συµµετοχής της κοινότητας.
Ο επιπτώσεις της συµµετοχικής ανάπτυξης των σχολικών τόπων περιλαµβάνει
βελτιωµένες εγκαταστάσεις και νέες δραστηριότητες εντός των σχολικών εδαφών, θετικές
αλλαγές στις στάσεις των µαθητών και νέους πόρους για διδασκαλία και µάθησης σε βάση τα
προγράµµατα σπουδών (Rickinson et al., 2003α : 1).
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Σε συνέχεια µε τα παραπάνω προκύπτει και µια άλλη διάσταση µέσω τις αξιοποίησης
των υπαίθριων τόπων των σχολείων που συνδέεται µε την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Πρόκειται για τη βελτίωση της σύνδεσης µεταξύ των σχολείων και των κοινοτήτων τους. Ο
Evergreen (2000) µέσω της βιβλιογραφικής του ανασκόπησης αναφέρει στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι ένα σχολείο ωφελείται όταν
οι σχολικοί χώροι είναι κοινόχρηστοι χώροι, γίνονται φυσικές ζώνες σύνδεσης,
αποτελούν κοινούς τόπους για τη κοινότητα και το σχολείο ... όταν τα προγράµµατα και τα
πρότζεκτ εξελίσσονται, συχνά συµµετέχουν γονείς, εµπειρογνώµονες ή / και εθελοντές από την
τοπική κοινότητα (: 14).
Με βάση µια εκτεταµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο Dyment (2008) κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι οι σχολικές πρωτοβουλίες οικολογικού σχεδιασµού ενδέχεται να επηρεάσουν
θετικά τα ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα των µαθητών. Παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία που
παραθέτει ο συγγραφέας υποδεικνύουν ότι πολλά µαθήµατα µπορούν να διδάσκονται
επισήµως σε πράσινους σχολικούς τόπους όπως, η ανάγνωση, η γραφή, τα µαθηµατικά, οι
φυσικές επιστήµες, οι τέχνες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, το δράµα κ.ά. Υποστηρίζει,
µάλιστα, ότι τα φυσικά περιβάλλοντα µπορούν να αποτελέσουν χώρο για την ανάπτυξη
γνωστικών δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την κριτική σκέψη, τη δηµιουργική έρευνα, την
επίλυση προβληµάτων και τη δηµιουργική ανάπτυξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η σχολική αυλή µπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα υπαίθριο µαθησιακό
πλαίσιο, στο οποίο µαθητές και εκπαιδευτικοί µπορούν να βιώσουν καταστάσεις τυπικής και
άτυπης µάθησης πέρα από τα κανονιστικά πλαίσια της σχολικής αίθουσας. Ένας τόπος που
µπορεί να διευκολύνει τους χρήστες της σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, να προσεγγίσουν
και να διερευνήσουν κοινωνικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά και οικολογικά ερεθίσµατα (Higgins
& Nicol, 2002).
Οι Tranter και Malone (2004) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, λόγω της έλλειψης της
πρόσβασης των παιδιών στον φυσικό χώρο της πόλης και η έντονη πιθανότητα να παραµείνει
αυτή η κατάσταση στο άµεσο µέλλον, «είναι σκόπιµο να επικεντρωθεί η προσοχή στην
ενίσχυση της χρήσης των υπαίθριων τόπων των σχολείων ως σηµαντικοί χώροι για βιωµατική
µάθηση » (Tranter and Malone, 2004: 153).
3.4.2 Γειτονιά και τοπική κοινότητα
Μελέτες έχουν αναφέρει ότι η γειτονιά είναι «ένα από τα πιο σηµαντικά περιβάλλοντα
και εποµένως επηρεάζει την παιδική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Valentine, 1997:
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139) και υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για τη σηµασία αυτών των υπαίθριων χώρων στους νέους
(Hart, 1978; Moore, 1986; Herrington & Studtmann, 1998; Sibley, 2002; Barker & Weller,
2003a; Vanderbeck & Dunkley; 2003, Elsley, 2004; Todd, 2004; Blinkert, 2004).
Η κοινότητα στην οποία ανήκουν οι µαθητές είναι ένα καλό σηµείο εκκίνησης για
απόκτηση βιωµατικών εµπειριών χρησιµοποιώντας τις άµεσες εµπειρίες των µαθητών από το
περιβάλλον τους ως µέσο για την εκπαίδευση. Στόχος είναι η προσθήκη της πραγµατικότητας,
της συνάφειας και της πρακτικής εµπειρίας στη µάθηση µε την εµπλοκή των µαθητών σε
ζητήµατα του τοπικού περιβάλλοντος, όπως τα συστήµατα ανακύκλωσης, τα µέσα µεταφορών
ή ο πράσινος καταναλωτισµός (Ratcliff and Grace, 2003: 30).
Σύµφωνα µε τον Orr
Η εκπαίδευση που υποστηρίζει και θρέφει ένα σεβασµό για τη ζωή θα συµβεί πιο συχνά
έξω από τις πόρτες και σε σχέση µε την τοπική κοινότητα» (Orr, 2004: 148).
Ο Orr τόνισε την κοινότητα ως ένα σηµαντικό µέρος που συνδέεται άµεσα και συνεχώς
µε τις εµπειρίες του µαθητή (Orr, 1992: 127-128) συµπεριλαµβανοµένων τη µελέτη της
τοπικής περιοχής, των ιδιαιτεροτήτων ενός συγκεκριµένου τόπου, ερευνών για τα τοπικά
εδάφη, το κλίµα, τη βλάστηση, την ιστορία, την οικονοµία και την κοινωνία (Orr, 2004:148).
Όπως αναφέρει και ο Harloff, et al. (1998), η γειτονιά λειτουργεί για τα παιδιά ως
µετάβαση από τον προστατευόµενο χώρο της κατοικίας και του άµεσου περίγυρου αυτής, στο
δηµόσιο χώρο και την κοινωνική ζωή (Harloff et al., 1998: 64). Άλλοτε η γειτονιά και οι δρόµοι
µονοπωλούσαν τις µορφωτικές εµπειρίες του παιδιού, καθώς πρόσφεραν στα παιδιά µαζί µε
την κατοικία τους ερεθίσµατα για την ανάπτυξη και την ένταξή τους στο περιβάλλον. Η
βιοµηχανική επανάσταση, ωστόσο, µε τις αλλαγές που επέφερε στις οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες, καθώς και η εξέλιξη ττων επιστηµών, άλλαξε ριζικά τη ζωή του παιδιού.
Οι πρόσφατες οικονοµικές, πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές και επιστηµονικές
εξελίξεις συµβάλλουν στην αποσταθεροποίηση των θεσµών της νεωτερικότητας και στον
µετασχηµατισµό των ταυτοτήτων της παιδικής ηλικίας και της ενηλικότητας. (Πεχτελίδης,
2015:108).
Παρατηρούµε πως σε ορισµένα κοινωνικά πεδία τα όρια µεταξύ των παιδιών και των
ενηλίκων ενισχύονται λόγω της σχολαστικής ρύθµισης και του ελέγχου της καθηµερινότητας
των παιδιών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο αυστηρότερος έλεγχος του δηµόσιου
χώρου, η µεταφορά των παιδιών από τον δρόµο και τη γειτονιά σε περιφραγµένους,
οργανωµένους πειθαρχικούς χώρους (π.χ. «παιδότοπους»), αλλά και το εντατικά διαρθρωµένο
πρόγραµµα των παιδιών, τα οποία µεταβαίνουν από τον έναν πειθαρχικό χώρο στον άλλο
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(παιδικός σταθµός, νηπιαγωγείο, σχολείο, εξωσχολικά µαθήµατα, αθλητικές ή εικαστικές
δραστηριότητες κ.λπ.) µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι άσκοπες µετακινήσεις σε µη
ελεγχόµενους χώρους, όπως είναι ο δρόµος.
Ο Ulrich Beck (1992: 105, στο Πεχτελίδης, 2015) ισχυρίζεται ότι οι δυτικές κοινωνίες
έχουν αναδιαµορφωθεί από µια διαδικασία εξατοµίκευσης, η οποία περιλαµβάνει τρία βασικά
χαρακτηριστικά: α) την αποσύνδεση του ατόµου από τα παραδοσιακά κοινωνικά πλαίσια της
οικογένειας και της γειτονιάς, β) την απώλεια της παραδοσιακής ασφάλειας, η οποία συνδέεται
µε την παρακµή των παραδοσιακών αξιών, και γ) την επανασύνδεση µε την κοινότητα σε µια
νέα βάση. Κατά τον Beck (1992), η ύστερη νεωτερικότητα (late modernity) γίνεται αντιληπτή
ως ένα επικίνδυνο µέρος ή αλλιώς ως ένα µέρος στο οποίο είµαστε συνεχώς αντιµέτωποι µε
τον κίνδυνο (risk).
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της σύγχρονης πραγµατικότητας µπορεί η γειτονιά να λειτουργεί
ως ένας χώρος συναισθηµατικής αναφοράς, κοινωνικής δραστηριότητας και συµµετοχής του
παιδιού; Όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται η ερευνητική στήριξη των
προγραµµάτων που λαµβάνουν χώρα στις τοπικές κοινότητες και στις γειτονιές των
συµµετεχόντων (Maeda, 2005 · Beames & Atencio, 2008). Η Τσουκαλά αναφέρει (2006: 84)
πως στην κοινωνιολογική σκέψη, ο δρόµος συνεχίζει µέχρι και σήµερα να προβληµατίζει για
τις επιπτώσεις στην κοινωνική ανάπτυξη και στις διαδικασίες ισορροπίας και περιβαλλοντικής
ένταξης του παιδιού. Ιδιαίτερα ο «οικείος δρόµος της γειτονιάς» θεωρείται καθηµερινός τόπος
συνάντησης και εµπειριών, πεδίο αγωγής και µάθησης. Παρόλο που οι ελεύθεροι δηµόσιοι
χώροι της πολής έχουν συρρικνωθεί και πολλοί από αυτούς δεν είναι αναπτυξιακά κατάλληλα
διαµορφωµένοι για τα παιδιά παρατηρείται πως αυτοί προσελκύουν τα παιδιά και κατέχουν
πρώτες θέσεις στις προτιµήσεις τους για παιχνίδι (Τσουκαλά 1995, 2006).
Ιδιαίτερα για τα παιδιά, υποστηρίζεται ότι η κατοικία και το άµεσο περιβάλλον της
αποτελούν το πλέον ισχυρό πλαίσιο µέσα στο οποίο κατασκευάζεται η ταυτότητα του τόπου.
Για την πρώτη παιδική ηλικία το περιβάλλον αυτό αποτελεί σηµαντικό χώρο
κοινωνικοποίησης του παιδιού τροφοδοτώντας το µε εικόνες για τον εαυτό του και τον κόσµο
του (Τσουκαλά, 2006). Σύµφωνα µε τον Brill (1989, στο Τσουκαλά, 2006: 107) ο σύγχρονος
κόσµος δε χαρακτηρίζεται τόσο από την απώλεια της δηµόσιας ζωής όσο από την απώλεια της
οικειότητας, από την απώλεια της τοπικής κοινωνικής ζωής, υποστηρίζοντας πως αυτή η
απώλεια επέρχεται µε την αντικατάσταση των κοινωνικών δεδοµένων οργάνωσης της ζωής
απά τα αντίστοιχα οικονοµικά δεδοµένα.
Στη διαλογική σχέση των παιδιών µε τους δρόµους ο Moore (1987: 53) περιγράφει τις
σηµαντικές δυνατότητες των δρόµων στη τοπική κοινότητα λέγοντας πως
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«Ο δρόµος είναι ένας κόσµος τόσο εξωτικός όσο και οικείος»
και περιγράφοντας τις διαδροµές στην τοπική κοινότητα και τη γειτονιά ως τη «παιδική
χαρά των δρόµων» όπου τα παιδιά κατασκευάζουν φανταστικά τοπία µε όλα τα περιστασιακά
υλικά και τις µυριάδες από ανεξάντλητες προµήθειες που αυτοί οι τόποι προσφέρουν. Η
έρευνα συχνά επισηµαίνει τη σηµασία του άµεσου τοπικού χώρου για τα παιδιά ως τόπο
µετάβασης από το σπίτι στον έξω κόσµο και από το παιδί στον έφηβο (Matthews, 1992,
Matthews et al., 2000b, Thompson and Philo, 2004). Όπως αναδεικνύει το CABE (2004), ο
δηµόσιος χώρος παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να συναντιούνται και να παίζουν, να
«δηµιουργούν έναν κόσµο για τον εαυτό τους», να διερευνούν το άµεσο περιβάλλον τους και
να διαπραγµατεύονται το δρόµο τους από το ένα σηµείο στο άλλο. Ενώ οι αλληλεπιδράσεις
των µικρών παιδιών µε ανθρώπους και χώρους εκτός των άµεσων οικογενειών τους έχουν
σχετικά περιορισµένο πεδίο εφαρµογής και συνήθως ελέγχονται στενά από τους γονείς, το
συγκεκεριµένο σενάριο αλλάζει ραγδαία, όταν τα παιδιά βρίσκονται στους δρόµους και στις
γειτονιές, καθώς περνούν χρόνο εκτός από τα σπίτια τους και µε ενήλικες εκτός από τους
γονείς τους.
Οι εξορµήσεις στην τοπική κοινότητα στα πλαίσια των σχολικών ωρών σύµφωνα µε
τους Beames & Ross (2010) προσφέρουν ένα χρήσιµο πλαίσιο πάνω στο οποίο ο µαθητής
εµπλέκεται δηµιουργικά και ενεργά στη µάθηση και στους στόχους των προγραµµάτων
σπουδών. Δεδοµένου ότι περιλαµβάνει τη διερεύνηση του εµπειρικού κόσµου, η µάθηση είναι
συχνά εγγενώς διαθεµατική και βρίσκεται στον «πραγµατικό κόσµο» ξεφεύγοντας από τα
πλαίσια της µάθησης ξεχωριστών κατακερµατισµένων θεµάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται
στα προγράµµατα σπουδών (Orr, 2004: 94-98, Ross, 2007).
Οι εξορµήσεις στη τοπική κοινότητα και στη γειτονιά µπορούν να εξεταστούν σε τρεις
φάσεις, οι οποίες διαπραγµατεύονται το χρόνο και το περιεχόµενο µεταξύ των µαθητών και
του εκπαιδευτικού της τάξης. Πρώτον, οι µαθητές εξερευνούν τις σχολικές τους τοποθεσίες
και τις γειτονιές τους και θέτουν ερωτήµατα σχετικά µε την ιστορία τους. Δεύτερον, η έρευνα
επιτρέπει σε οµάδες µαθητών να εξετάζουν ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. δέντρα,
αρχιτεκτονική, χάρτες, πέτρινους τοίχους) µέσω βιβλίων, διαδικτύου ή συνέντευξης
ανθρώπων. Τέλος, η τρίτη φάση εστιάζει στη συνεργατική ενασχόληση που βοηθάει τους
µαθητές των οµάδων να µοιραστούν αυτό που έµαθαν µε τους συµµαθητές τους και άλλα µέλη
της κοινότητας χρησιµοποιώντας τη γραφή, το βίντεο, την τέχνη και άλλες µεθόδους.
Αυτές οι τρεις φάσεις µπορούν να υπάρχουν σε µια διαρκή σπειροειδή φάση, καθώς οι
µαθητές ξεκινούν µετέπειτα ταξίδια σε διαφορετικά, κοντινά µέρη συνδέοντας τις
αποκτηθείσες γνώσεις και εµπειρίες τους. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα, οι µαθητές
87

αναπτύσσουν τα εργαλεία µε τα οποία µπορούν να αναλάβουν τις δικές τους αναπτυξιακά
κατάλληλες υπαίθριες διαδροµές. Αυτή η µάθηση πρέπει να είναι γενικευµένη και να
µεταφέρεται σε άλλους τοµείς της τυπικής και άτυπης µάθησης, τόσο εντός όσο και εκτός του
σχολείου. Αυτές οι εξορµήσεις ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναρωτηθούν για τον τόπο που
κατοικούν µέσα από την δικές τους εµπειρίες, να αναλάβουν δράση και την ευθύνη της δικής
τους πορείας στη µάθηση.
Ένας αναδυόµενος θεωρητικός προβληµατισµός που προκύπτει σχετικά µε τη
εισαγωγή της γειτονιάς και της τοπικής κοινότητας στη διαδικασία µάθησης, αφορά την έννοια
της περιπέτειας. Είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι αυτές οι οι εξορµήσεις στις γειτονιές
µπορούν στην πραγµατικότητα να έχουν έναν πολύ υψηλότερο βαθµό αυθεντικής περιπέτειας
σε σχέση µε τη διαδικασία µάθησης και παιχνιδιού στα στενά και ελεγχόµενα όρια της
σχολικής αίθουσας. Επιπλέον, δύνανται να είναι απρόβλεπτες (διότι οι εκπαιδευτικοί δεν
ξέρουν εξαρχής τι θα ενδιαφέρει τους µαθητές) και συνεπάγονται κινδύνους του πραγµατικού
κόσµου που πρέπει να αντιµετωπιστούν (π.χ. αυτοκίνητα, έκθεση στο κρύο).
H έννοια του περιβάλλοντος ως τρίτου εκπαιδευτικού έχει ωθήσει τους εκπαιδευτικούς
να φανταστούν νέους τρόπους χρήσης του χώρου στην τάξη. Μία ισχυρή στρατηγική που
συζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του Reggio Emilia, είναι η συλλογική συζήτηση των
εικόνων του παιδιού όπως διαµορφώθηκαν µέσα στις εµπειρίες τους από την παιδική τους
ηλικία. Ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος για να ανακαλύψουµε τέτοιες αναµνήσεις από
την παιδική ηλικία είναι να σχεδιάσουµε έναν χάρτη της γειτονιάς που µεγάλωσε κάποιος
(Frank, 2003) και να εντοπίσουµε µυστικούς χώρους όπου έπαιζαν τα παιδιά µόνα τους ή µε
άλλα παιδιά (Good-enough, 2004).
Συµπερασµατικά, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των ερευνητικών
δεδοµένων µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω βασικά οφέλη της γειτονιάς και της
τοπικής κοινότητας στη µάθηση και το παιχνίδι των παιδιών:
•

Αειφορία και επαφή µε την κοινότητα. Η παροχή καλύτερων και περισσότερων

ευκαιριών στα παιδιά για παιχνίδι σε (πράσινες) περιοχές κοντά στο σχολείο του και στο σπίτι
τους τους βοηθάει να αναπτύξουν µία πιο συνειδητή εικόνα των επιπτώσεων που έχει η ίδια
τους η ζωή και οι αποφάσεις τους στον πλανήτη (Bixler et. al., 2002).
•

Eπιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύσσουν συχνότερες επαφές (µε πιο χαλαρή

επίβλεψη και καθοδήγηση από τους ενηλίκους) µε τη γειτονιά και µε τους ανθρώπους που
κατοικούν και εργάζονται σε αυτό το πλαίσιο, γεγονός που µπορεί να ενδυναµώσει το αίσθηµα
του σεβασµού για το χώρο αυτό αλλά και τους ανθρώπους, όπως και το αίσθηµα του ανήκειν
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(Living Spaces, 2006). Η υποδοχή των παιδιών στην ζωή της κοινότητα ως ενεργούς
συµµετέχοντες συµβάλλει τόσο στη δική τους ευηµερία όσο και της κοινότητας.
•

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να µάθουν « από πρώτο χέρι» για τη κοινωνικο-

πολιτισµική και γεωφυσική κληρονοµιά της τοπικής κοινωνίας.
•

Η κοινωνικο-χωρική πολυπλοκότητα του δρόµου, η αίσθηση της µεταφοράς

από το από «εδώ» στο «εκεί», από το «εγώ» στο «άλλο» (Τσουκαλά, 2006: 85) µέσα από µία
πορεία που τείνει συνεχώς να εξελίσσεται συµφιλιώνοντας το πραγµατικό µε το φαντασιακό,
καθώς και η απλότητα ενός ελεύθερου, χωρίς προγραµµατισµένη χρήση, χώρου «έτοιµου» να
ενεργοποιηθεί από τους συµµετέχοντες ως αντικείµενο της πράξης των παιδιών, συνιστούν
κριτήρια µε τα οποία θα αξιολογήσουν θετικά τα παιδιά αυτούς τους χώρους και θα τους
προτιµήσουν.
•

Μπορεί να υπάρξει µεγάλη συσχέτιση µε τους στόχους του αναλυτικού

προγράµµατος µέσα από δραστηριότητες και παρατηρήσεις που προέρχονται από τα ίδια τα
παιδιά (Beames & Ross, 2010).
•

Υπάρχει πολύ µεγαλύτερη αυθεντικότητα στις εµπειρίες που θα έχουν τα παιδιά

από τη γειτονιά και µικρότερο κόστος από τις ευκαιρίες / εµπειρίες που µπορεί να έχουν σε
ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σε ένα ζωολογικό κήπο ή άλλα αντίστοιχα µέρη.

3.4.3 Οι ηµερήσιες εκδροµές, επισκέψεις και δραστηριότητες περιπέτειας σε υπαίθριους
χώρους
Η µάθηση µέσω προγραµµάτων περιπέτειας στην ύπαιθρο περιλαµβάνει ένα ευρύ
φάσµα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων και επισκέψεων σε
ηµερήσια βάση σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ή εκδροµές στην άγρια φύση και
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Τέτοιες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται συχνά σε περιοχές
µακριά από τις περιοχές όπου ζουν τα παιδιά, αν και µπορούν να λάβουν χώρα και σε
περιβάλλοντα κοντά στο σχολείο (Clay, 1999, Beedie, 2000).
Έχει υποστηριχθεί ότι «ο πιο εντυπωσιακός κοινός παρονοµαστής των προγραµµάτων
περιπέτειας είναι η ενεργητική εµπλοκή µε τα φυσικά στοιχεία µακριά από το οικείο
περιβάλλον του ατόµου» (Hattie et al., 1997: 44). Σύµφωνα µε τους Fox και Avramidis (2003)
κατά τη διάρκεια αυτών των εκδροµών-δραστηριοτήτων «οι µαθησιακοί στόχοι
επιτυγχάνονται παράλληλα µε ευχάριστες και προκλητικές δραστηριότητες που δεν µπορούν
να εκτελεστούν σε συµβατικά περιβάλλοντα» (: 268). Είναι, επίσης, σηµαντικό να
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αναγνωρίσουµε ότι οι στόχοι αυτών των προγραµµάτων µπορούν να τονίσουν τη θεραπευτική,
την εκπαιδευτική και / ή την ψυχαγωγία σε διαφορετικούς βαθµούς. Όπως υποστηρίζουν οι
Cason και Gillis (1994:40) «Παρόλο που ορισµένες προσεγγίσεις στα προγράµµατα περιπέτειας
είναι κυρίως αναψυχής στη φύση, άλλες περιλαµβάνουν εξελιγµένες εισαγωγές και σκηνές
δραστηριότητας που προσανατολίζονται προς εκπαιδευτικούς ή θεραπευτικούς στόχους». Με
βάση τα ευρήµατα 96 προηγούµενων µελετών (Hattie et al., 1997:70) «φαίνεται ότι τα
προγράµµατα περιπέτειας έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη ζωή των συµµετεχόντων και ο
αντίκτυπος αυτός διαρκεί»
Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και το περιβαλλοντικό παιχνίδι (Environmental
play). Μπορεί να υποστηριχθεί ότι όλα τα παιδικά παιχνίδια είναι περιβαλλοντικά. Ωστόσο,
το περιβαλλοντικό παιχνίδι έχει καταλήξει να αντιπροσωπεύει τη σχέση µεταξύ παιδιών και
φυσικού περιβάλλοντος µέσω του παιχνιδιού. Συνεπώς, το «περιβαλλοντικό παιχνίδι» µπορεί
να οριστεί ως Ευκαιρίες για παιδιά και νέους να παίζουν ελεύθερα, µέσα και γύρω από το φυσικό
περιβάλλον και τα στοιχεία (Maudsley, 2005).
Σε σχέση µε την προαγωγή της περιβαλλοντικής ανησυχίας και ευαισθητοποίησης, τα
αποδεικτικά στοιχεία για µια θετική σχέση µεταξύ δραστηριοτήτων περιπέτειας σε
εξωτερικούς χώρους και περιβαλλοντικής κατανόησης και αξιών δεν είναι ισχυρά. Φαίνεται
ότι υπάρχουν δεδοµένα που αµφισβητούν την αντίληψη ότι οι εµπειρίες στη φύση
«συνεισφέρουν αυτόµατα στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δέσµευση και δράση»
(Russel, 1999: 124). Το καθαρό όφελος είναι ο πολλαπλασιασµός των προσεγγίσεων για την
παροχή ελεύθερου παιχνιδιού των παιδιών σε φυσικά περιβάλλοντα.
Υπάρχουν ωστόσο σηµαντικά ερευνητικά στοιχεία όπως αναλύονται από τον
Rickinson et al., (2004) που υποδηλώνουν ότι οι δραστηριότητες περιπέτειας µπορούν να
έχουν θετικό αντίκτυπο στους νέους:
- στις στάσεις, πεποιθήσεις και αυτο-αντιλήψεις. Παραδείγµατα αποτελεσµάτων
περιλαµβάνουν την ανεξαρτησία, την εµπιστοσύνη, την αυτοεκτίµηση, την αυτοαποτελεσµατικότητα,

την

προσωπική

αποτελεσµατικότητα

και

τις

στρατηγικές

αντιµετώπισης,
-

στις

διαπροσωπικές

και

κοινωνικές

δεξιότητες,

όπως

η

κοινωνική

αποτελεσµατικότητα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η οµαδική συνοχή και η οµαδική εργασία.
Η τεκµηρίωση σχετικά µε τα γνωστικά και συµπεριφορικά οφέλη είναι λιγότερο
ισχυρή από ότι για τα διαπροσωπικά και κοινωνικά οφέλη. Αυτό φαίνεται να
αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι τα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα είναι σπάνια το επίκεντρο
των δραστηριοτήτων περιπέτειας και / ή των αξιολογήσεών τους. Ωστόσο, σε περιπτώσεις
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όπου επικεντρώντονται σε τέτοιους στόχους υπάρχουν παραδείγµατα που αποφέρουν οφέλη
όσον αφορά:
- την ανάπτυξη γενικών και ειδικών ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων καθώς και τη βελτίωση
της ενεργητικής συµµετοχής,
- την προώθηση της θετικής συµπεριφοράς και τη µείωση ποσοστών επιθετικών
συµπεριφορών καθώς και τη βελτίωση της σωµατικής εικόνας και της φυσικής κατάστασης.

3.5

Διεθνή Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στην Προσχολική

Εκπαίδευση
Σύγχρονα επιτυχώς εφαρµοσµένα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στην
Προσχολική Εκπαίδευση έχουν ως βασικό συστατικό την µάθηση στους υπαίθριους χώρους
(Outdoor learning), και έχουν προσελκύσει το παγκόσµιο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Αυτό το
ενδιαφέρον µπορεί να αποδειχθεί από τον αυξανόµενο αριθµό ερευνών και αναφορών που
σχετίζονται, για παράδειγµα, µε την προσέγγιση του Σχολείου του Δάσους (Waite et al., 2006),
την ανάπτυξη υπαίθριων σχολικών τόπων (McKendrick, 2005) και τη µάθηση σε υπαίθρια
περιβάλλοντα (Maynard & Waters, 2007).
Το Framework for Children’s Learning for 3 to 7-year-olds (Department for Children,
Education, Lifelong Learning and Skills, 2008) της κυβέρνησης της Ουαλίας προωθεί την
ανακάλυψη και την ανεξαρτησία δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην χρήση των εξωτερικών
περιβαλλόντων ως πόρους για τη µάθηση των παιδιών (Maynard & Waters, 2007). Σηµαντικές
αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών σχετικά µε την µάθηση στους εξωτερικούς χώρους έγιναν
και στην Τασµανία, Αυστραλία (Tasmania Department of Education, 2003). Το αναλυτικό
πρόγραµµα A State of Learning: A Strategy for Post-Year 10 Education and Training
κυκλοφόρησε µε το όραµα της επανένταξης των µαθηµάτων στους εξωτερικούς χώρους και
την ενθάρρυνση της µάθησης µέσω πολλαπλών και ευέλικτων ευκαιριών. Οι Gray & Martin
(2012) προτείνουν ότι η µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα θα πρέπει να κατέχει ένα ισχυρό
ρόλο στο πρόγραµµα σπουδών Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority
(ACARA) ιδιαίτερα ως µία διαδικασία βιωµατικής µάθησης.
Οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ως σηµείο αναφοράς για τη µάθηση στους
εξωτερικούς χώρους στα κέντρα σχολικής και προσχολικής αγωγής (Mårtensson, 2004). Στη
Δανία, “Udeskole” χαρακτηρίζονται οι υποχρεωτικές και τακτικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες έξω από τους τοίχους του σχολείου που πραγµατοποιούνται είτε σε φυσικά
είτε σε πολιτισµικά περιβάλλοντα. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η ενασχόληση µ’ ένα
εκπαιδευτικό θέµα ή έννοια στην πραγµατική της µορφή για να διευκολυνθεί η µάθηση και
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κατανόηση. Με βάση το σουηδικό πλαίσιο τα παιδιά ενθαρρύνονται να µένουν στους
εξωτερικούς χώρους και να διδάσκονται πως τα ανθρώπινα όντα και η φύση είναι
αλληλένδετα.

Σύµφωνα µε την Mårtensson, οι υπαίθριοι χώροι είναι το σύµβολο του

νηπιαγωγείου στον κόσµο και από τους πιο εκτεθειµένους δηµόσια χώρους της κοινωνίας. Το
παιχνίδι σε αυτούς τους χώρους αποτελεί µία µικρογραφία των διαδικασιών της ζωής της
πόλης.
Μία πρόσφατη έρευνα στη Νορβηγία (Moser & Martinsen, 2010) δείχνει πως τόσο
τους χειµερινούς µήνες όσο και τους καλοκαιρινούς ο χρόνος που τα παιδιά βρίσκονται έξω
είναι σχεδόν ίδιος Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το παιχνίδι στους εξωτερικούς
χώρους είναι υψίστης σηµασίας για την Νορβηγική κοινωνία, ειδικά για την προσχολική
αγωγή.
Στη Νορβηγία αποτελεί παράδοση τα παιδιά να χρησιµοποιούν το µεγαλύτερο µέρος
του χρόνου τους στο νηπιαγωγείο σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες ή το προφίλ του νηπιαγωγείου. Οι υπαίθριες περιοχές του νορβηγικού νηπιαγωγείου
χαρακτηρίζονται από ποικιλία εξοπλισµού παιχνιδιού και από φυσικές κατασκευές (π.χ.
κούνιες, σκηνές, δοκούς ισορροπίας, ξύλινα σπίτια, ξύλινα σκάφη, εστίες φωτιάς κ.λπ.).
Δέντρα ή φυσικές δοµές για αναρρίχηση, περιοχές συγκέντρωσης τοποθετούνται σχεδόν σε
όλα τα νορβηγικά νηπιαγωγεία. Ο υπαίθριος χώρος διαµορφώνεται έτσι ώστε να παρέχει στα
παιδιά ευκαιρίες για µια παραλλαγή στις ελεύθερες δραστηριότητες παιχνιδιού. Δεν είναι
σπάνιο το φαινόµενο το νηπιαγωγείο να έχει εύκολη πρόσβαση σε κοντινούς ανοιχτούς χώρους
(δάσος, παραλία, κ.λπ.). Οι εξωτερικοί χώροι του νηπιαγωγείου είναι διαθέσιµοι για ατοµική
χρήση από παιδιά ή οικογένειες µετά τις ώρες λειτουργίας του νηπιαγωγείου (Gkesiou,
Dardanou, Sakellariou, 2017).
Τα σχολεία στον Καναδά (Forest and Nature School in Canada, 2014; Potter &
Henderson, 2004) θεωρούνται σηµαντικοί πάροχοι µάθησης έξω από τα πλαίσια του σχολείου
µε δραστηριότητες περιπέτειας και µε πολλά συναρπαστικά νέα προγράµµατα που ξεκινούν
κάθε χρόνο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπήρξε
σηµαντική µετάβαση, όταν πολλές επιτροπές σχολείων άνοιξαν δηµόσια χρηµατοδοτούµενα
κέντρα που υποστήριζαν τη µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα και χρηµατοδοτούσαν
εκπαιδευτικούς για να παρακολουθήσουν συνέδρια και σεµινάρια σε εξωτερικούς χώρους και
στη φύση. Από τις αρχές, όµως, της δεκαετίας του 1990 πολλά από αυτά τα κέντρα έκλεισαν
και µεταφέρθηκαν σε ιδιωτικά κέντρα. Μια ενδιαφέρουσα, ωστόσο, πρωτοβουλία τα
τελευταία χρόνια είναι η δηµιουργία οµάδων "φίλων", (π.χ. FLOE – the Friends of Lasting
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Outdoor Education), οι οποίοι δεσµεύονται να διατηρούν δηµόσια κέντρα εκπαίδευσης που
χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο.
Επίσης, µία άλλη καινοτοµία των τελευταίων ετών στον Καναδά αποτελεί το δασικό
σχολείο και το σχολείο της φύσης (forest school και Nature school) που ιδρύθηκαν την άνοιξη
του 2012 ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Child and Nature Alliance of Canada. Τα σχολεία
της φύσης και του Δάσους αγγίζουν όλα τα θέµατα και τις περιοχές των προγραµµάτων
σπουδών: σε κάθε δεδοµένη στιγµή η εµπειρία µπορεί να περικλείει τα µαθηµατικά, την
επιστήµη, την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη φυσική αγωγή κ.λπ. Οι εκπαιδευµένοι καταλλήλως
παιδαγωγοί συχνά σχεδιάζουν τα µαθήµατά τους στο τέλος µιας συνεδρίας (γνωστός και ως
"προς τα πίσω σχεδιασµός µαθήµατος " “backwards lesson planning”) γνωρίζοντας ποια
πρότυπα προγράµµατος σπουδών πρέπει να πληρούνται οποιαδήποτε δεδοµένη ηµέρα. Τα
µαθησιακά αποτελέσµατα βασίζονται σε πραγµατικές αναζητήσεις και εµπειρίες, αντί σε
προκαθορισµένες έννοιες σε βιβλία ή σε οθόνες που γίνονται µέσα στους τέσσερις τοίχους
µιας τάξης.
Θεωρώντας ως αφορµή το έργο των πρωτοπόρων Rousseau and Froebel έχει
αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια στο Ηνωµένο Βασίλειο το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες
των εξωτερικών περιβαλλόντων και τη στήριξη που µπορούν να προσφέρουν στη µάθηση των
µικρών παιδιών (DfES, 2006). Τα οφέλη της µάθησης και του παιχνιδιού σε εξωτερικά φυσικά
περιβάλλοντα φαίνεται να υποστηρίζει και το Ηνωµένο Βασιλείο δίνοντας έµφαση στα
επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα µε την εισαγωγή της προκήρυξης σχετικά µε τη µάθηση έξω
απο τις τάξεις (DfES Learning outside the classroom: manifesto; Nottingham, Department for
Education and Skills, 2006). Σκοπός του µέσω της ενδυνάµωσης των τοπικών αρχών είναι να
παρέχει στα παιδιά όλων των ηλικιών ευκαιρίες µέσα από µία ποικιλία εµπεριών έξω από την
τάξη, αλλά σε συνάρτηση µε τους ακαδηµαϊκούς στόχους. Πάνω στη συγκεκριµένη
προκήρυξη έχουν αναστοχαστεί πολλοί ερευνητές σχετικά µε τα πεδία εφαρµογής και µε τα
κοινωνικά και οικονοµικά εµπόδια (Waite, 2008; Waller, 2007, 2014, Dillon, 2011, Mannion
2006, 2012, κ.ά.)

3.6. Η περίπτωση της Ελλάδας
Προκειµένου να διευρευνηθεί για ποιο λόγο η µάθηση και το παιχνίδι εκλείπει από τα
ελληνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και την εκπαιδευτική κουλτούρα κρίνεται απαραίτητο να
εστιάσει ο προβληµατισµός µας στην δοµή και τις απαιτήσεις της ελληνικής οικογένειας σε
σχέση µε τα παιδιά καθώς, επίσης, και στο πώς εκλαµβάνεται η έννοια του χώρου και του
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τόπου (place and space). Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή και από την ύπαρξη ενός
παράδοξου. H πλειοψηφία των παιδαγωγών και γονέων έχουν την εµπειρία του να παίζουν
ελεύθερα σε εξωτερικούς χώρους και αλάνες. Παρά το γεγονός ότι κουβαλούν την εµπειρία
αυτή από την παιδική τους ηλικία αυτό δεν µεταλαµπαδεύεται στα παιδιά τους. Σ’ αυτήν την
περίπτωση οι ρίζες του φαινοµένου πιθανώς θα πρέπει να αναζητηθούν στις εξής περιπτώσεις:
-

Στη θεώρηση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους (γειτονιές, δρόµους, αυλές

σχολείων),
-

στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών,

-

στην προπτυχιακή εκπαίδευση των νηπιαγωγών,

-

στην εξέλιξη του σχολικού χώρου.

3.6. 1 Το παιχνίδι στους δρόµους
Μελετώντας το έργο της Δήµητρας Μακρυνιώτη (1986) που ερευνά πώς κατανοείται
το παιδί και η παιδική ηλικία στην ελληνική κοινωνία µεταξύ του 18ου και του 19ου αιώνα
µέσα από τα σχολικά βιβλία, ειδικά εκείνα που αφορούσαν την ανάγνωση και τη γραφή,
διαπιστώνεται ότι η θεµελιώδης ιδέα για το παιχνίδι ήταν ότι πρέπει να γίνεται κάτω από τα
όρια µε τον στενό έλεγχο του ενήλικα. Ο ενήλικας είχε πάντα το δικαίωµα να παρεµβαίνει και
να εµποδίζει τα παιδιά να «σπαταλούν» τον χρόνο τους. Εντοπίσαµε έντονη αντίφαση µεταξύ
του υπαίθριου παιχνιδιού στα σχολικά βιβλία και της πραγµατικής ζωής. (Bitou & Gessiou,
2016). Το υπαίθριο παιχνίδι χαρακτηριζόταν µερικές φορές από την ελευθερία και µερικές
φορές υπόκειντο σε περιορισµούς που βασίζονταν στην ηλικία του παιδιού (καθώς τα παιδιά
µεγάλωναν υποτίθεται ότι έπρεπε να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο παιχνίδι). Η ισορροπία
και η συνύπαρξη της µάθησης και του παιχνιδιού ήταν προβληµατικές και ευάλωτες. Η
δυσκολία ενσωµάτωσης του υπαίθριου παιχνιδιού στη διαδικασία µάθησης ήταν ότι το
υπαίθριο παιχνίδι ήταν συνώνυµο του ελεύθερου παιχνιδιού που σήµαινε ότι ήταν αυθόρµητο
κατά τη διάρκεια του οποίου η ενήλικη παρέµβαση δεν κρινόταν απαραίτητη. Έτσι, σύµφωνα
µε τα ελληνικά σχολικά βιβλία, ο αποδεκτός τύπος του υπαίθριου παιχνιδιού αφορούσε
περισσότερο στον ανταγωνισµό, το ατοµικό παιχνίδι, την άσκηση του σώµατος, το παιχνίδι µε
αυστηρούς κανόνες και το παιχνίδι µε συγκεκριµένους στόχους. Οι παραπάνω τύποι
παιχνιδιού προτιµούνταν περισσότερο επειδή προωθούσαν καλύτερα την παρέµβαση και τον
έλεγχο των ενηλίκων. Κατά συνέπεια, το ελεύθερο παιχνίδι που κρατούσε πολύ, ήταν
βρώµικο, λάµβανε χώρα στο δρόµο, θεωρούνταν χάσιµο χρόνου (Μακρινιώτη, 2003).
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Σύµφωνα µε τα ελληνικά σχολικά βιβλία για να µην χαρακτηρίζεται το παιχνίδι ως «χάσιµο
χρόνου», θα πρέπει:
Να µην διαρκεί πολύ.
Να γυµνάζει το σώµα.
Να είναι «σεµνό».
Να µην είναι ακατάστατο.
Να µην γίνεται στους δρόµους και στους δηµόσιους χώρους.
Να είναι ατοµικό παιχνίδι και όχι οµαδικό.
Το ελεύθερο παιχνίδι θεωρούνταν επικίνδυνο.
Το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους συνδεόταν περισσότερο µε τα αθλήµατα
και όχι µε το ελεύθερο παιχνίδι στους δρόµους.
Ως επακόλουθο, το παιχνίδι προωθούσε την ατοµικότητα σε σχέση µε το οµαδικό
πνεύµα, οι ενήλικες µπορούσαν εύκολα να το ελέγξουν και δεν ήταν αυθόρµητο. Ο χρόνος
παιχνιδιού φαινόταν αυστηρά διαχωρισµένος από την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και
αντιστοιχούσε στον χρόνο διαλείµµατος.
Απεναντίας, το υπαίθριο παιχνίδι, όπως µελετήθηκε µέσω παρατηρήσεων στο πεδίο
(Κλώνη, 2000, στο Γκουγκούλη & Κούρια, 2001), περιεγράφηκε ως ένας αξιοθαύµαστος
τύπος παιχνιδιού. Η Κλώνη (2000) παρατήρησε ότι η απουσία ενός ειδικά οργανωµένου χώρου
για τα παιδιά δεν φαίνεται να τους επηρεάζει ή να τους περιορίζει στη δηµιουργία των δικών
τους τόπων παιχνιδιού. Φαίνονται να επιλέγουν µεγάλους ελεύθερους χώρους και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που µπορούν να τα χειριστούν και να τα µετατρέψουν σε
χώρους παιχνιδιού. Δηµιούργησαν το δικό τους εξοπλισµό παιχνιδιών µε υλικά που βρήκαν
στη φύση ή παλιά υλικά από τα σπίτια τους. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν διέθεταν χώρους από
τους ενήλικες επέβαλε συνεχή επαφή µεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Η συνύπαρξη και η
συνεχής συµµετοχή των παιδιών στην ενήλικη κοινωνία συνέβαλαν στην κοινωνικοποίηση
των παιδιών. Εδώ το παιδί δεν θεωρείται ως αποµονωµένο από το κοινωνικό και πολιτισµικό
περιβάλλον του, αλλά ως ένα ενεργό µέλος που αλληλοεπιδρά µε τους άλλους ανθρώπους και
το περιβάλλον.
Η Πάτσιου (2000) αναφέρει ότι στην ελληνική λογοτεχνία το υπαίθριο παιχνίδι ήταν
αξιοθαύµαστο και το παιδί περιεγράφηκε ως ελεύθερο να παίζει σε εξωτερικούς χώρους.
Ειδικά, οι αυτοβιογραφίες των Ελλήνων συγγραφέων αναφέρουν συχνά το υπαίθριο παιχνίδι
ως µια γλυκιά µνήµη από τη νεαρή τους ηλικία εστιάζοντας στη δηµιουργικότητα, την
αυτονοµία και την κοινωνικοποίηση που προωθούσε το ελεύθερο παιχνίδι. Αυτή η ροµαντική
νοσταλγική ανάµνηση υπόσχεται να αναδείξει τη θεµελιώδη αλήθεια της παιδικής ηλικίας και
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του υπαίθριου παιχνιδιού που το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, δεν
κατόρθωσε να αναγνωρίσει, αλλά προσπάθησε να ελέγξει µέσα από ενηλικοκεντρικές
προσδοκίες.
Κατά τη διάρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα πολλά πράγµατα φάνηκαν να
αλλάζουν, αλλά δυστυχώς προς τα πίσω σχετικά µε την ανάγκη των παιδιών να παίζουν και
να µαθαίνουν έξω. Η Κλώνη (2000) προσδιορίζει δύο στάδια του ελεύθερου παιχνιδιού. Το
πρώτο στάδιο περιγράφει τη χρησιµοποίηση από τα παιδιά αληθινών υλικών για να
δηµιουργήσουν τον εξοπλισµό του παιχνιδιού τους και την αλληλεπίδραση µε το άµεσο
περιβάλλον τους σε µια εποχή που τα βιοµηχανικά παιχνίδια µπήκαν στη ζωή τους, γεγονός
που τα οδήγησε να χάσουν την ανάγκη και την προθυµία τους να δηµιουργήσουν µόνα τους
τον εξοπλισµό του παιχνιδιού τους. Από το 1897 το παιχνίδι αρχίζει να λειτουργεί ως ένα
ζωτικό συστατικό για τη ζωή των παιδιών στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα υπό τη στενή
εποπτεία των δασκάλων και των γονέων.
Οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν πως το παιδί µεγαλώνει γρηγορότερα από
τα παλαιότερα χρόνια. Τα όρια µεταξύ της ενήλικης κουλτούρας και της παιδικής κουλτούρας
γίνονται όλο και πιο θολά και τα παιδιά υιοθετούν στάσεις και τρόπους ενηλίκων σε πολύ
νεαρή ηλικία. Τα τελευταία 30 χρόνια ή και περισσότερο, η παιδική ηλικία πριν από την
εφηβεία χαρακτηρίζεται από τη συρρίκνωση της ελευθερίας δράσης και την αύξηση του
ελέγχου και της επίβλεψης των ενηλίκων (Gill, T., 2008).
Όπως αναφέρει και ο Lechner (στο Carlucci, 2016)
«Ενώ οι Έλληνες λατρεύουν τα παιδιά, οι δηµόσιες εγκαταστάσεις για παιδιά είναι
σπάνιες και συνήθως σε άθλια κατάσταση ... είναι αδιανόητο ότι µια πόλη όπως η Αθήνα, στη
νότια Ευρώπη, όπου ο καιρός κατά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου είναι ζεστός, να προσφέρει
τέτοιες περιορισµένες ευκαιρίες για το υπαίθριο παιχνίδι των παιδιών του».
Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά ανώτερων
κοινωνικο-οικονοµικών στρωµάτων έχουν σχετικά λιγότερο ελεύθερο χρόνο συγκριτικά µε τα
παιδιά του αστικού συγκροτήµατος. (Παρασκευούδη Μ., 1995). Η ερµηνεία που δόθηκε εδώ
είναι το γεγονός ότι οι γονείς «φορτώνουν» τα παιδιά µε περισσότερες δραστηριότητες
σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις τους ότι ο «ελεύθερος χρόνος» του παιδιού πρέπει να καλύπτεται
«δηµιουργικά» (Παρασκευούδη M., 1995).
Μια έρευνα της παιδιατρικής εταιρίας Βορείου Ελλάδος που πραγµατοποιήθηκε στα
παιδιά της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ηλικίας 12 έως 15 ετών, είχε ως στόχο να ερευνήσει
τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών για παιχνίδι. Ο Νίκος Σκεντέρης, διακεκριµένος παιδίατρος
(1995) αναφέρει: "Τα παιδιά περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους σε δραστηριότητες που δεν
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προσφέρονται από το σχολείο ή δεν καλύπτονται επαρκώς, όπως είναι για παράδειγµα οι ξένες
γλώσσες, ο χορός, ο ρυθµός, η κολύµβηση, η εκµάθηση µουσικού οργάνου). Εδώ έγκειται η
µεγάλη αποτυχία του σχολείου. Το ιδεώδες στο οποίο πρέπει να στοχεύει το εκπαιδευτικό µας
σύστηµα είναι η ενσωµάτωση διαφόρων δραστηριοτήτων στις σχολικές ώρες ώστε ο
ελεύθερος χρόνος του παιδιού να είναι αληθινά ελεύθερος και αφοσιωµένος στο παιχνίδι, σε
διάφορα χόµπι και γενικές δραστηριότητες στις οποίες το παιδί είναι ικανό να παίζει µε µια
οµάδα συνοµηλίκων. Εποµένως, ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών δεν θα πρέπει να
καταναλώνεται στην κάλυψη των ελλείψεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος".
Σύµφωνα µε έρευνα της Κοντοπούλου (2015, στο Γερµανός & Λιάπη, 2015), το
παιδικό παιχνίδι σε ανοιχτούς δηµόσιους χώρους είναι σήµερα πολύ περιορισµένο. Για τους
ενήλικες, η χρήση του δρόµου από τους νέους και η παρουσία τους σε µη ειδικά
καθορισµένους χώρους µπορεί να θεωρηθεί ως απειλή και ενόχληση. Οι πιο "ελεγχόµενες"
περιοχές παιχνιδιού που οι ενήλικες προτιµούν για τα παιδιά χαρακτηρίζονται από µια
περιορισµένη και τυποποιηµένη δοµή που επιτρέπει ορισµένες µορφές παιχνιδιού. Γενικά, ο
φυσικός χώρος όπου επιτρέπεται το παιχνίδι αντικατοπτρίζει την τάση για υπερβολικό έλεγχο
που έρχεται σε αντίθεση µε την ουσία του ελεύθερου παιχνιδιού. Το παιχνίδι αξιολογείται
κυρίως από την άποψη της λειτουργίας του και οι ενήλικες το χρησιµοποιούν σύµφωνα µε τις
τρέχουσες κοινωνικές αξίες και προτεραιότητες. Αυτή η προσέγγιση υποτιµά την αξία του
αυθόρµητου παιχνιδιού. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε το δικαίωµα
των παιδιών να διαχειρίζονται ελεύθερα τη µορφή και τον χώρο του παιχνιδιού.
Οι ανησυχίες που προκύπτουν από την παραπάνω ανασκόπηση δηµιουργούν τις
αντιλήψεις µιας παιδικής ηλικίας που χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση της ελευθερίας δράσης
και αύξηση του ελέγχου και της εποπτείας των ενηλίκων (Gill, 2008). Η δυναµική της εξουσίας
και του ελέγχου στις σχέσεις ενηλίκων / παιδιών εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε το βαθµό στον
οποίο η ζωή των παιδιών περιστρέφεται γύρω από τα συµφέροντα και τις προτεραιότητες που
επικεντρώνονται στον ενήλικα και αν είναι δυνατή η συµπερίληψη των φωνών των παιδιών
στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν άµεσα (Kernan & Devine, 2010). Μια ερώτηση που
προκύπτει από την παραπάνω ανασκόπηση είναι εάν η επικρατούσα εκπαιδευτική κουλτούρα,
που πλαισιώνει την αξία και το νόηµα του υπαίθριου παιχνιδιού, µπορεί να υποστηρίξει τους
εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να αλλάξουν και να ενσωµατώσουν το υπαίθριο παιχνίδι στις
ζωές των παιδιών.
Η ξεκάθαρη συρρίκνωση του δηµόσιου χώρου που προορίζεται κυρίως για τα παιδιά,
η οποία γίνεται όλο και εντονότερη τα τελευταία χρόνια, είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής
απαξίωσης των δηµόσιων χώρων που εκχωρούνται ολοένα και περισσότερο στην οικονοµική
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και εµπορική δραστηριότητα, αλλά και των πρακτικών της ιδιωτικοποίησης της µαζικής
παιδικής και εφηβικής κουλτούρας, όπως επίσης και της ανησυχίας των γονέων και του ηθικού
πανικού που κυριαρχεί στο δηµόσιο λόγο για τους κινδύνους που συνδέονται µε τους
δηµόσιους χώρους και απειλούν τα παιδιά (White, 1993, Valentine, 1997, Από τον
Ηλεκτρονικό τόµο Πρακτικών του Συµποσίου µε Διεθνή Συµµετοχή: Τόποι για Εµπειρίες
Μάθησης. Έρευνα, Δηµιουργία, Αλλαγή, 2015: 322). Δεδοµένων των παραπάνω πλαισίων
ακολουθεί µία ανασκόπηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών όπως και των
κτιριολογικών αλλαγών που απαιτούνται σε σχέση µε την επιρροή όλων των µεταρρυθµίσεων
και αλλαγών στη µάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς-υπαίθριους χώρους στην Ελλάδα.

3.6.2 Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και θεσµικό πλαίσιο
Το 1895 µε βάση το νόµο ΒΤΘΜ΄ και τα σχετικά διατάγµατα που εκδόθηκαν παρέχεται
η πρώτη µέριµνα για την προσχολική αγωγή και δίνεται το δικαίωµα ίδρυσης νηπιαγωγείων
από ιδιώτες (Μπουζάκης, 1986: 50). Πολύ πριν από 1895 και µετά, τα πράγµατα στην ελληνική
εκπαιδευτική κοινότητα φαίνεται να αλλάζουν. Έλληνες παιδαγωγοί και ιδρυτές
εκπαιδευτηρίων ανακαλύπτουν το σύστηµα Froebel. Το ατελέσφορο της αλληλοδιδακτικής
µεθόδου (η αλληλοδιδακτική µέθοδος ίσχυσε από το 1830 για πέντε σχεδόν δεκαετίες
στοχεύοντας αργότερα στην παροχή στοιχειωδών γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, αριθµητικής
και θρησκευτικών στο µέγιστο δυνατό αριθµό µαθητών, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και µε
το ελάχιστο δυνατό κόστος), όπως αναφέρει η Δηµητριάδη (2012), που εφαρµοζόταν και στα
νηπιαγωγεία, η φήµη των γερµανικών “παιδικών κήπων”, καθώς και ο εκσυγχρονισµόςτων
γνώσεων στις νηπιαγωγικές µεθόδους, συνέβαλαν στη διάδοση της µεθόδου του Froebel στην
Ελλάδα. Ήδη από το 1887 άκµαζε στην Ερµούπολη το Παρθεναγωγείο της Ζηνοβίας που
περιελάµβανε φραιπλελιανό νηπιαγωγείο και το 1888 στο παρθεναγωγείο του Πειραιά που
ίδρυσε η Σοφία Βαµβακάρη το οποίο συµπεριέλαβε και τµήµα «νηπιακόν, ένθα γίνεται για τη
διδασκαλία κατά το σύστηµα Froebel” (Ζιώγου, στο Δηµητριάδη, 2012: 69.)
Ξεκινώντας, λοιπόν, από το 1896 (1896/ Β.Δ. 68, ΦΕΚ A 68 - 23.05.1896)
εντοπίζουµε τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία έρχονται σε σύγκρουση µε τον εκπαιδευτικό
προσανατολισµό δηµιουργώντας ένα θολό τοπίο. Αφενός παρατηρούµε πως δίνεται έµφαση
στην κηπουρική και τη σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη ως πρωταρχικοί στόχοι, αφετέρου,
όµως, διατίθενται δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές του δηµοτικού σχολείου στα πλαίσα
ενός λεπτοµερούς χρονοδιάγραµµατος για τις δραστηριότητες. Η πρώτη επίσηµη εκπαίδευση
των νηπιαγωγών σε ένα ειδικό ανεξάρτητο ίδρυµα ξεκίνησε το 1897, όταν η Κατερίνα
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Λασκαρίδου, πρόεδρος του σωµατείου «Ένωσις Ελληνίδων», ίδρυσε το Διδασκαλείο
Νηπιαγωγών Καλλιθέας και το πρώτο νηπιαγωγείο στην Αθήνα, το οποίο ονόµασε «πρότυπον
νηπιακόν κήπον». (Δαράκη, 1981: 50).
Το 1962 (1962/ ΦΕΚ Α 124 - 09.08.1962) δόθηκε έµφαση στο σχεδιασµό του
περιβάλλοντος προκειµένου να προσφέρει άνετα εκπαιδευτικά πλαίσια, ευχάριστη διαµονή
και οικογενειακή ατµόσφαιρα. Χωρίς να προσφέρονται συγκεκριµένες οδηγίες, η κηπουρική
αναφέρεται ως σηµαντική δραστηριότητα, καθώς συµβάλλει στην ανάπτυξη των µυών, στις
δεξιότητες παρατήρησης, στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου και την πνευµατική ανάπτυξη (:
949). Συγκεκριµένα αναφέρονται:
- Καθηµερινό πρόγραµµα 45’ ηµερησίως υπαίθριων δραστηριοτήτων - φροντίδα του
κήπου και των ζώων.
Είναι η πρώτη και µοναδική φορά που στο ΦΕΚ αναφέρεται το παιχνίδι έξω ως:
υπαίθριο (: 949) µαζί µε την κηπουρική και τη γυµναστική. Το εξωτερικό παιχνίδι µπορεί να
πραγµατοποιηθεί για µισή ώρα την ηµέρα (από τις 11:30 έως τις 12:00) εφόσον δεν βρέχει.
Ωστόσο, ο Κωνσταντίνου (2007) υποστηρίζει ότι η ενσωµάτωση της γυµναστικής µε
την κηπουρική και το παιχνίδι έξω είναι προβληµατική. Στην ανάλυσή του διαπιστώθηκε ότι
η έλλειψη κατάρτισης, η έλλειψη εξοπλισµού και χώρων για τη γυµναστική είναι ένα
πραγµατικό πρόβληµα. Τα επιχειρήµατά του δηµιουργούν πολλές αµφιβολίες σχετικά µε το
γιατί το παιχνίδι έξω δεν πρέπει να θεωρείται µέρος της γυµναστικής. Το εξωτερικό παιχνίδι
ως «υπαίθριο» δεν αναφέρεται ξανά σε καµία άλλη κυβερνητική εφηµερίδα.
Το 1980 (1980/ ΦΕΚ A 132 - 31.05.1980) ο ρόλος των νηπιαγωγείων διαχωρίζεται από
τον ρόλο του δηµοτικού σχολείου και φαίνεται πλέον πως δίνεται ακαδηµαϊκή εστίαση (:
1732). Στον αντίποδα, η εστίαση δίνεται στο παιχνίδι και στην προσαρµογή στο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Προβλέπεται παραµονή στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου 40’
καθηµερινά, µόνο όµως όταν ο καιρός είναι καλός (: 1733) χωρίς να υπάρχουν εκπαιδευτικοί
σύνδεσµοι µε το παιχνίδι των παιδιών έξω.
Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις σχετικές εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
αποτελεί µέρος των σχολικών προγραµµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Ο υπαίθριος σχολικός χώρος µπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο στο
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης των µαθητών. Τα
σχολεία έχουν τη δυνατότητα να γίνουν συναρπαστικά µαθησιακά πεδία. Ωστόσο, ακολουθεί
το 1985 (1985/ ΦΕΚ A 167 - 30.09.1985) οπότε και η προσχολική εκπαίδευση φαίνεται να
συνδέεται στενά µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ο νόµος 1566/1985 ορίζει ότι η προσχολική
εκπαίδευση ανήκει στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (παιδιά 6-12 ετών). Ένα µεγάλο µέρος της
99

λειτουργίας του νηπιαγωγείου ακολουθεί τους ίδιους νοµοθετικούς κανονισµούς που ισχύουν
για τα δηµοτικά σχολεία. (Ν. 1566, ΦΕΚ Α 167 - 30.09.1985 «Δοµή και λειτουργία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» του 1985). Σε συνέχεια του ΦΕΚ του 1985
έρχαται το ΦΕΚ του 1989 (1989/ ΦΕΚ A 208 - 26.09.1989) µε πολύ λεπτοµερή παρουσίαση
του ακαδηµαϊκού περιεχοµένου χωρίς αναφορές στο παιχνίδι και τη µάθηση σε εξωτερικά
περιβάλλοντα.
Το 2003 θεσπίστηκε νέο πρόγραµµα σπουδών, αντικαθιστώντας το προηγούµενο του
1989, το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ
303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). Η µεταρρύθµιση του προγράµµατος σπουδών
ξεκίνησε την περίοδο 2001-2003 ως µία προσπάθεια αντιµετώπισης ορισµένων
δυσλειτουργικών

συµπτωµάτων

και

αναχρονιστικών

προβληµάτων

του

ελληνικού

εκπαιδευτικού συστήµατος (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 2002). Το νέο
αναλυτικό πρόγραµµα παρέχει οδηγίες για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
στους ακόλουθους πέντε θεµατικούς τοµείς: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Περιβάλλον, Δηµιουργία
και Έκφραση (µέσω Καλών Τεχνών, Δράµατος, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής) και
Πληροφορική.
Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα, όπως αναφέρει η Σοφού και ο Τζάφος (2010), εισάγει
κάποια καινοτόµα στοιχεία για την µάθηση στο νηπιαγωγείο:
-

Το παιδί τοποθετείται στο επίκεντρο και συµπεριλαµβανοµένων και ανησυχιών που έχουν
ως βάση την ιδέα του κοινωνικού-κονστρουκτιβισµού,

-

Διαθεµατική προσέγγιση για τη µάθηση,

-

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή,

-

Βιωµατική φύση της µάθησης,

-

Ατοµική ανάπτυξη και ανάγκες των παιδιών,

-

Η ενεργός συµµετοχή των παιδιών, η οµαδική εργασία,

-

Η σηµασία του µαθησιακού περιβάλλοντος και του παιχνιδιού καθώς και η εργασία µε
βάση τη µέθοδο project.
Παράλληλα, επισηµαίνονται ορισµένα «προβληµατικά» σηµεία. Παρά τη κατεύθυνση

προς µία ολιστική µάθηση, το πρόγραµµα σπουδών φαίνεται να επικεντρώνεται στα εξής:
-

Διακεκριµένοι τοµείς µάθησης για θέµατα,

-

Ιδιαίτερη έµφαση στη γνωστική ανάπτυξη,

-

Μεγάλος αριθµός µαθησιακών στόχων (πάνω από εκατό στόχους).
Παρατηρείται ότι το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το

Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει αναφορές σχετικά µε τον
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τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες µπορούν να παρατηρηθούν σε υπαίθριους
χώρου (Μπότσογλου, 2012) ς. Σε µια πιο προσεκτική µατιά παρατηρούµε κυρίως τις αναφορές
υπαίθριων δραστηριοτήτων στις εξής θεµατικές περιοχές:
1. Περιβαλλοντική αγωγή (παιδιά και περιβάλλον) (: 601) η οποία ενθαρρύνει τα παιδιά να
διερευνήσουν

τη

γειτονιά

τους

(:

602)

καλλιεργώντας

την

περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση µέσω της προστασίας και της φροντίδας για την σχολική αυλή και την
τοπική κοινότητα (ανακύκλωση). Στο τµήµα του "Φυσικού Περιβάλλοντος και
Αλληλεπίδρασης " δίνεται έµφαση στην ανάγκη των παιδιών να συναντήσουν και να
εξερευνήσουν το περιβάλλον τους συνιστώντας έτσι διαφορετικές δραστηριότητες (όπως
ηµερήσιες εκδροµές και εκδροµές) (: 604-607).
2. Δηµιουργία και έκφραση (µέσω Καλών Τεχνών, Δράµατος, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής)
(¨609-612) χρησιµοποιώντας φυσικά υλικά για τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες, αντλώντας
έµπνευση από τα διαφορετικά ερεθίσµατα που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον (ήχοι,
υλικά κ.λπ.). Οι δραστηριότητες για τη φυσική αγωγή σχεδιάζονται κυρίως για
εξωτερικούς χώρους.
3. Οι αναφορές µεταξύ των άλλων περιοχών µάθησης και του υπαίθριου περιβάλλοντος
µπορούν να βρεθούν κυρίως στο βιβλίο «Οδηγός της Νηπιαγωγού» (Δαφερµού Χ.,
Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006).
Σε µια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ µιας σύγχυσης και ασαφούς θεωρίας
και της πραγµατικής και πολύπλοκης πρακτικής, 3 χρόνια µετά τη δηµοσίευση του
προγράµµατος σπουδών στο κυβερνητικό περιοδικό το 2003, δηµοσιεύεται ένα βιβλίο 431
σελίδων, «Οδηγός της Νηπιαγωγού» (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006), για
να καθοδηγήσει τους νηπιαγωγούς στην εφαρµογή του νέου προγράµµατος σπουδών.
Στις 18 µόνο σελίδες από τις 431 συνολικά του βιβλίου γίνεται αναφορά στη σηµασία
του σχεδιασµού και της οργάνωσης του µαθησιακού περιβάλλοντος. Σε µία πιο προσεκτική
µατιά, φαίνεται πως µόνο µία και µισή σελίδα αφιερώνεται στη σηµασία των εξωτερικών
περιβαλλόντων ως πεδία µάθησης. Αυτή η µικρή αναφορά, πλαισιώνεται από την ακόλουθη
αναφορά
«Παρά τη µεγάλη σηµασία της διαµόρφωσης και αξιοποίησης του εξωτερικού χώρου του
νηπιαγωγείου για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, η προσοχή µας εστιάζεται περισσότερο
στο σχεδιασµό, στην οργάνωση και στη διαµόρφωση του χώρου της σχολικής αίθουσας, γιατί
µέσα στην τάξη αναπτύσσονται οι περισσότερες µαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται µε
το αναλυτικό πρόγραµµα» (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006: 57).
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Το κεφάλαιο 1 (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006: 19) του
συγκεκριµένου βιβλίου δίνει έµφαση στο παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα
στις «συστηµατικές ευκαιρίες που πρέπει να έχουν τα παιδιά για να αλληλεπιδράσουν µε το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, επισηµαίνεται η εκπαιδευτική σηµασία του
παιχνιδιού (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006: 27). "Το παιχνίδι στο
εξωτερικό περιβάλλον" είναι συνδεδεµένο µε κινητικές δραστηριότητες και µε το διάλειµµα.
Το συνιστώµενο σχέδιο για την αυλή του νηπιαγωγείου είναι:
-

Η κατασκευή του παραδοσιακού εξοπλισµού και παιχνιδοκατασκευών (όπως, κούνιες,
τσουγκράνες κ.λπ.).

-

Συνιστάται, επίσης, η χρήση πιο ευέλικτου εξοπλισµού και υλικών ως καινοτόµων
προσθηκών στις σχολικές αίθουσες (χωµατόδροµοι, νερό, δάσος, φυσικοί χώροι µε
δέντρα χαµηλού ύψους).

-

Δεν προσφέρονται, όµως, συγκεκριµένες οδηγίες ή προδιαγραφές.
Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στις εκπαιδευτικές

δραστηριότητες σχεδίασης και ανάπτυξης (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε.,
2006: 96) διευκρινίζεται ότι το επίκεντρο θα κατευθυνθεί προς τις περιοχές της µάθησης
Γλώσσας και Μαθηµατικών. Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού µέχρι τώρα κατά τη διάρκεια
παραµονής του τµήµατος στους εξωτερικούς χώρους αντιστοιχούσε περισσότερο στην
εποπτεία, αλλά τώρα που οι εξωτερικοί χώροι προορίζονται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Δαφερµού Χ., Κολούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., 2006: 27) οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να είναι πιο ευέλικτοι και να ενθαρρύνουν τα παιδιά που παίζουν σε εξωτερικούς χώρους.
Στην ελληνική βιβλιογραφία αναφέρονται και οι αύλειοι και υπαίθριοι χώροι του
σχολείου οι οποίοι συνδέονται µε στερεοτυπικές δραστηριότητες, όπως η φυσική αγωγή.
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι συγκεκριµένες βιβλιογραφικές πηγές που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς συνδέουν την ενασχόληση µε τους αύλειους- υπαίθριους χώρους
αποκλειστικά µε την περιβαλλοντική αγωγή. Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός το ότι η
περιβαλλοντική αγωγή βρίσκει ως πεδίο εφαρµογής τους εξωτερικούς-πράσινους χώρους
αποτελώντας σηµαντική πτυχή της Μάθησης σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα.
Βέβαια, η εκπαίδευση στους εξωτερικούς χώρους δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τους
σκοπούς της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Γίνεται αντιληπτό από τις ελληνικές βιβλιογραφικές
αναφορές που συµπεριλαµβάνουν τους υπαίθριους – αύλειους χώρου ότι αυτοί προέρχονται
κατά κύριο λόγο από κέντρα/φορείς ή Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
«φωτογραφίζουν» στους χώρους αυτούς τις δραστηριότητες της περιβαντολλογικής αγωγής:
«ο ρόλος της σχολικής αυλής ως χώρος αγωγής και περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης»,
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«..Ο υπαίθριος σχολικός χώρος µπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο στα πλαίσια
της περιβαλλοντικής συνείδησης και εκπαίδευσης των µαθητών.» (Τσιάνου Σ & Π. Βαγιωνά,
2010: 1-2).
Η ίδια διαπίστωση υποστηρίζεται και από την έρευνα της Οικονόµου (2012), σύµφωνα
µε την οποία οι µισοί από τους Έλληνες ακαδηµαϊκούς που συµµετείχαν χαρακτήρισαν την
µάθηση στους εξωτερικούς χώρους ως περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε τη µάθηση στους εξωτερικούς χώρους ως µια
έννοια που µπορεί και διαπερνά όλες τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
σχολείου. Η µάθηση στους εξωτερικούς χώρους είναι µέρος ενός ευρέος φάσµατος πρακτικών
προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Learning and Teaching Scotland, 2010: 8).
Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που µπορεί να ενισχύσει και να προάγει το εκπαιδευτικό
µας έργο και όχι απλά ένα εργαλείο µεµονωµένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι στους
εξωτερικούς χώρους δεν περιλαµβάνει απλά το πολύτιµο αίσθηµα της φροντίδας για το
περιβάλλον µα και µία αληθινή και άµεση εµπειρία, παίζοντας µεταξύ της διαφορετικότητας
και των δυνατοτήτων που αυτοί οι χώροι προσφέρουν (Lester S. & Maudsley M., 2007: 11).
Οι εµπειρίες σε άγριες και πράσινες περιοχές είναι σίγουρα ζωτικής σηµασίας για την
αποτελεσµατική

περιβαλλοντική

εκπαίδευση.

Το

αυξανόµενο

ενδιαφέρον

για

τα

περιβαλλοντικά ζητήµατα αύξησε το προφίλ της χρήσης των εξωτερικών χώρων από τα παιδιά
σε σχέση µε τη δυνατότητα να αναπτύξουν θετική στάση και φροντίδα για το ευρύτερο
περιβάλλον (Rivkin, 2000). Ωστόσο, έχει προταθεί ότι η πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους
δεν αρκεί για να δηµιουργηθούν τέτοιες συµπεριφορές όπως και να ενισχυθεί η αειφορία
(Malone & Tranter, 2003).
Τέλος, σχετικά µε τις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολικών εδαφών σύµφωνα µε
προεδρικό διάταγµα (ΠΔ 200/1998 - ΦΕΚ 161/1998) αναφέρονται τα εξής:
-

έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και µορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από

το αναλυτικό πρόγραµµα και πραγµατοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας,
-

δεν είναι περισσότερες από µία κατά µήνα,

-

η συµµετοχή γονέων σ' αυτές καθίσταται δυνατή,

-

ηµερήσιες ή πολυήµερες εκδροµές δεν πραγµατοποιούνται από τα νηπιαγωγεία.

3.6.2.1 Το κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα
Η µάθηση στους υπαίθριος χώρους, δεδοµένου πως δεν συµπεριλαµβάνεται στο
επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα µε σκοπούς, περιεχόµενο, µεθοδολογία, αξιολόγηση (Tyler,
1971) απαιτεί τη συγκέντρωση της προσοχής στις ανεπίσηµες δράσεις διδακτικές και µη που
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συµβαίνουν στο χώρο του σχολείου παράλληλα µε το επίσηµο Αναλυτικό πρόγραµµα, οι
οποίες αποτελούν το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα (Σακελλαρίου, 2010: 333) Η σχολική
κουλτούρα που αφορά στη σιωπηλή διδασκαλία αντιλήψεων, ιδεών, συµπεριφορών και αξιών
εµπεριέχεται στο κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα που είναι το στοιχείο κλειδί για την επιτυχία
των προγραµµάτων µεταρρύθµισης στην εκπαίδευση (Σακελλαρίου, 2010). Το κρυφό
αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί µια πραγµατικότητα µε ποικίλες επιδράσεις στην
καθηµερινότητα των µαθητών. Αυτή η εστίαση και ανάλυση θα δοθεί στο ερευνητικό µέρος
της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο τα πορίσµατα προηγούµενων
ερευνών:
-

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας της Μπότσογλου (2001) δεν είχαν

ποτέ εκπαιδευτεί να χρησιµοποιούν τους ανοιχτούς χώρους των νηπιαγωγείων ως
περιβάλλοντα µάθησης παρά τους χρησιµοποιούσαν µόνο για δραστηριότητες παιχνιδιού και
για το χρόνο του διαλείµµατος.
-

Το 88,9% των δασκάλων αναγνωρίζουν το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν µια

έµφυτη ανάγκη να βιώσουν τη φύση, αλλά φαίνεται ότι (κατά µέσο όρο) µόνο το 8,3% της
καθηµερινής ζωής στο σχολείο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να είναι έξω (Gessiou &
Sakellariou, 2015).
-

Οι δάσκαλοι δεν προσφέρουν παιδαγωγικά ερεθίσµατα και απλώς στηρίζονται

στη φυσική περιέργεια και τα ένστικτα των παιδιών όταν είναι έξω. Το 100% αυτών, όταν
είναι εκτός, ενεργούν µόνο ως επιβλέποντες για την ασφάλεια των παιδιών (Gessiou &
Sakellariou, 2015).
-

Κανένας από τους νηπιαγωγούς δεν ήταν εκπαιδευµένος ή ενηµερωµένος για

τη µάθηση στο εξωτερικό χώρο και µόνο το 44% θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιµη µια αντίστοιχη
επίσηµη εκπαίδευση (Gessiou & Sakellariou, 2015), καθώς θεωρούν πως σεµινάρια σχετικά
µε τθς ¨βασικές» θεµατικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών είναι πιο
απαραίτητες.
Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί εδώ ότι, το παιδί δε µαθαίνει µόνο µέσω του
παιχνιδιού που συνδέεται µε το τυπικό πρόγραµµα σπουδών, αλλά και µέσα από την ελεύθερη
αλληλεπίδραση και την εξερεύνηση µέσω παιχνιδιού µε το φυσικό και κοινωνικό του περίγυρο
και µάλιστα χωρίς την ενήλικη παρέµβαση. Είναι αυτό που αναφέρεται ως «κρυφό ή άτυπο»
πρόγραµµα σπουδών (Titman, 1994).
Το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να είναι η απάντηση της κοινωνίας στο
στρατηγικής σηµασίας ερώτηµα για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα: «τι είναι αυτό που αξίζει
να µάθει κανείς;». Ο σχολικός χώρος και η χρήση του είναι «εξωτερικά» στοιχεία του
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«σιωπηλού» προγράµµατος ή του «παραπρογράµµατος». Με τη χρήση και την κατανοµή
δηλαδή του χώρου έχουµε ένα είδος «αόρατης» παιδαγωγικής που κατευθύνει τους µαθητές
σε µια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται στο επίσηµο πρόγραµµα
(Μαυρογιώργος, 1996: 178, Hargreaves, Ο., 1978).

3.6.3 Η προπτυχιακή εκπαίδευση των νηπιαγωγών
Το πρόγραµµα σπουδών των πανεπιστηµιακών τµηµάτων νηπιαγωγών κυριαρχείται σε
µεγάλο βαθµό από την εστίαση στην παιδαγωγική και τις εκπαιδευτικές επιστήµες. Οι φοιτητές
παρακολουθούν µαθήµατα γενικής παιδαγωγικής γνώσης και οι γνώσεις αυτές µεταδίδονται
συνήθως χρησιµοποιώντας µια συµβατική, διδακτική προσέγγιση σε διαλέξεις µε τους
καθηγητές να µιλούν και τους φοιτητές να ακούν. Όπως αναφέρουν οι Κούρτη και Ανδρούσου
(2013)
«αυτή η παράδοση δεν επιτρέπει το είδος της προσωπικής σκέψης που µπορεί να
οδηγήσει σε αναπτυξιακή αλλαγή στην κατανόηση της διδασκαλίας και της µάθησης από τους
µελλοντικούς νηπιαγωγούς».
Κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα έχει το δικό του πρόγραµµα σπουδών και µε βάση τα
προσφερόµενα µαθήµατα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει σαφής συνάφεια µε
την µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις
προσφερόµενων µαθηµάτων που καλύπτουν ζητήµατα της παιδαγωγικής του χώρου και
σύνδεσµοι και αναφορές στα µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών, Περιβαλλοντικών Σπουδών και
τα θέµατα που καλύπτουν κινητικές δεξιότητες. Η Οικονόµου (2012) στηριζόµενη στα
ερευνητικά της ευρήµατα υποστηρίζει ότι ακόµη και αν οι ακαδηµαϊκοί από τα ελληνικά
πανεπιστήµια αναγνωρίσουν πολλά οφέλη που παρέχει η µάθηση σε υπαίθριους χώρους στους
µαθητές τους (όπως η διέγερση όλων των αισθήσεών τους, η σύνδεση της θεωρίας µε την
πρακτική και η προώθηση των κοινωνικών σχέσεων και υγείας), δικαιολογούν τις επιλογές
τους να µην µεταφέρουν τα µαθήµατά τους έξω, στο ακατάλληλο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα για την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων. Είναι θέµα εκπαιδευτικής
κουλτούρας, ανεπαρκούς παιδαγωγική κατάρτισης, ανεπαρκών υποδοµών, ανθρώπινων
πόρων και χρονικών περιορισµών. Σύµφωνα µε τον Οικονόµου
"Αυτοί οι λόγοι φαίνεται να είναι αρκετοί για να υποστηρίξουν την επιλογή των
ακαδηµαϊκών καθώς αποτελούν ρεαλιστικά εµπόδια" (Οικονόµου, 2012:. 47).
Συνεπώς διαφαίνεται ότι η ασάφεια που δηµιουργείται µεταξύ των υπαίθριων
περιβαλλόντων και της µαθησιακής σπουδαιότητάς τους προκύπτει από µια πανεπιστηµιακή
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εκπαίδευση που κάπως «υπονοµεύεται» από τις αρχικές αδυναµίες των προγραµµάτα σπουδών
των πανεπιστηµιακών τµηµάτων καθώς, επίσης, και από την απροθυµία ορισµένων
ακαδηµαϊκών να κατανοήσουν το περιεχόµενο και κάνοντας πρακτικά βήµατα προς την
ένταξη του στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών.
Τα τελευταία χρόνια η κεντρική ερευνητική µας ανησυχία ήταν «γιατί η µάθηση και
το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους απουσιάζουν από την ελληνική εκπαιδευτική
πραγµατικότητα». Μέσα από τις προηγούµενες έρευνές µας καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι
έχει µεγάλη αξία η εισροή περισσότερων παραγόντων στην ερευνητική διαδικασία και στην
ανάλυση, όπως οι κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές, το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι
πολιτικές σχετικά µε την µάθηση και το παιχνίδι “έξω”. Θεωρήσαµε ότι η σηµερινή διεθνής
έρευνα πρέπει να επεκταθεί σε χώρες που είναι γνωστές για τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς
τους δεσµούς µε τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες, για παράδειγµα τις αντιλήψεις και
τις πρακτικές των νορβηγικών φοιτητών και η σύγκριση των απόψεών τους µε τις αντίστοιχες
απόψεις Ελλήνων φοιτητών.
Βάσει της ανάλυσης µας για το ελληνικό πλαίσιο σε σύγκριση µε το νορβηγικό,
(n=307) (Gessiou, Dardanou & Sakellariou, 2017) καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η
παιδαγωγική και η «συντηρητική» προσέγγιση της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών που
παραµένει διαδεδοµένη, σύµφωνα µε το γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας,
υπονοµεύουν την εισαγωγή σε µια νέα παιδαγωγική εποχή που θεωρεί την µάθηση και το
παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής
πραγµατικότητας.
Επιπλέον, µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων µας, είναι προφανές ότι οι απαντήσεις
των Ελλήνων φοιτητών επιβεβαιώνουν την προηγούµενη δήλωση µας ότι ένα πλαίσιο αιτίουαποτελέσµατος δεν έχει καθιερωθεί ούτε στο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών ούτε στον
Οδηγό της Νηπιαγωγού, δεδοµένου ότι τα µακροπρόθεσµα οφέλη και τα αποτελέσµατα της
µάθησης σε εξωτερικά-υπαίθρια περιβάλλοντα δεν παρουσιάζονται. Οι ελληνικές αναφορές
σχετικά µε την εκπαιδευτική αξία των υπαίθριων περιβαλλόντων δεν είναι συνεκτικές και δεν
σχετίζονται µε το ηµερήσιο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που
έδωσαν οι φοιτητές και των δύο χωρών µπορούµε να παρατηρήσουµε την ύπαρξη σχέσης
µεταξύ των προηγούµενων εµπειριών τους ως παιδιά και των απόψεών τους και τη στάση τους
απέναντι στη χρήση εξωτερικών χώρων, παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τις
µελλοντικές τους πρακτικές ως επαγγελµατίες νηπιαγωγούς.
Η ανάλυση των ανοιχτών ερωτήσεων αποτελεί µία αρχική ένδειξη ότι η κουλτούρα και
η πρώιµη εµπειρία µπορεί να επηρεάσουν τις µελλοντικές απόψεις, συµπεριφορές και
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πρακτικές. Οι Νορβηγοί φοιτητές, καθώς είναι πιο έµπειροι στην επαφή µε τη φύση, εκτιµούν
την ύπαιθρο ως περιβάλλον που προσφέρει µαθησιακές προκλήσεις και ερεθίσµατα στα
παιδιά. Εποµένως, οι εµπειρίες στα µικροσυστήµατα, όπως οι προηγούµενες εµπειρίες των
µαθητών στο δικό τους σχολείο, νηπιαγωγείο, γειτονιά κ.λπ., ενδέχεται να επηρεάσουν τις
απόψεις και τις στάσεις τους ως µέρος µιας κοινωνίας µέσα στο µακροσύστηµα
(Bronfenbrenner, 1994). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι φοιτητές εντοπίζουν
τις δυνατότητες των εξωτερικών περιβαλλόντων για παιχνίδι και µάθηση.
3.6.4 Οι σχολικές υποδοµές
Το 1830 εµφανίζονται τα πρώτα γραπτά κείµενα σχετικά µε τα σχολικά κτίρια στην
Ελλάδα. Τα σχολικά κτίρια τότε προορίζονταν να είναι “κλειστά” και προστατευµένα από τον
έξω κόσµο. Η κύρια ανησυχία στην οποία βασίστηκε αυτός ο σχεδιασµός ήταν ότι τα παιδιά
πρέπει να "προστατευτούν" από τον κόσµο των µεγάλων και τις "κακές επιρροές" του
περιβάλλοντός τους. Ειδικότερα, ο Οδηγός των Εκπαιδευτικών (Οδηγος, Κοκκώνης, 1830,
στο Καλαφάτη: 66) περιέχει ως απαίτηση την «αποµόνωση» του σχολείου. Οι σχολικές αυλές
περιβάλλονταν από τα κύρια κτίρια µε τις αίθουσες διδασκαλίας και τα παράθυρα να χτίζονται
2 µέτρα ψηλά από το πάτωµα µε σκοπό να παρεµποδίζεται η άµεση επαφή µε τον έξω κόσµο.
Τα σχολεία λειτουργούσαν ως µηχανήµατα επιτήρησης, ιεραρχίας και ανταµοιβής. Το 1881
δηµιουργούνται στεγασµένες περιοχές στην αυλή του σχολείου, για τις φυσικές
δραστηριότητες. Σχετικά µε αυτήν την προσθήκη, παρατηρούνται οµοιότητες µε τον τρόπο
που οι περιοχές αυτές αξιοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1871 για στρατιωτικούς σκοπούς.
Το 1895 για πρώτη φορά συντάσσεται το πρώτο κανονιστικό κείµενο µε πιλοτικά
σχέδια για τα σχολικά κτίρια (ΒΤΜΘ’ 27ης Σεπτεµβρίου 1985) από πολιτικό µηχανικό και όχι
από παιδαγωγό. Αυτή η εξέλιξη εισήγαγε τη διαµόρφωση των προτύπων των σχολικών κτιρίων
χωρίς άµεσες συνδέσεις µε τις εκπαιδευτικές µεθόδους.
Το 1898 επιβάλλεται εξωτερικά η αυστηρή κλασσική µορφολογία που εκφράζει
αφενός το εθνικό ιδεώδες και αφετέρου την κοινωνική αρµονία που προωθεί η εκπαίδευση
(Γερµανός, 2006). Στους εξωτερικούς χώρους παρατηρούνται στοιχεία που εισάγουν τα
φυσικά στοιχεία, όπως ένας µικρός κήπος που προοριζόταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και
µία περιµετρική ζώνη πράσινου χώρου που λειτουργούσε ως φυσικός φράχτης τονίζοντας
ακόµα περισσότερο τον εσωστρεφή χαρακτήρα των σχολικών κτιρίων. Ο κύριος σχεδιασµός
των σχολικών αυλών δεν είχε συγκεκριµένο σχηµατισµό, πράγµα που σηµαίνει ότι οι
εκπαιδευτικοί στόχοι δεν συνδέονται ακόµη µε τους υπαίθριους χώρους. Τα παιδιά
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εξακολουθούν να θεωρούνται παθητικά στη διαδικασία πρόσληψης της γνώσης που θα
προσφέρουν οι δάσκαλοι.
Το 1929 ο Γόντικας προτείνει τη δηµιουργία υπαίθριων σχολικών χώρων για
αυθεντικές και πρωτότυπες εµπειρίες. Τα νέα πρότυπα για τους υπαίθριους χώρους
συµπεριλαµβάνουν αµµοδόχους, µικρές λίµνες και σχολικό κήπο (400 τετραγωνικών µέτρων)
για τα σχολεία στις µεγάλες πόλεις. Για πρώτη φορά οι εξωτερικοί χώροι των σχολείων
φαίνεται να συνδέονται µε εκπαιδευτικούς σκοπούς και συγκεκριµένες µαθησιακές
δραστηριότητες. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, οι αµµοδόχοι και οι λίµνες δεν
οικοδοµήθηκαν ποτέ, επειδή προέβλεπαν την τροποποίηση των χαρακτηριστικών της
κοινωνικής δοµής. Το µοντέλο µε επίκεντρο τον δάσκαλο εξακολουθεί να επικρατεί και δεν
υπάρχει άµεση επαφή µε τους εξωτερικούς χώρους, καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά του
κτιρίου παραµένουν τα ίδια (π.χ. παράθυρα 2 µέτρα υψηλότερα από το πάτωµα) (Γκέτσα,
2013).
Το 1910 ιδρύεται από το Γληνό, Δελµούζο και Τριανταφυλλίδη ο Εκπαιδευτικός
Όµιλος που θέτει αναγκαίο το αίτηµα για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και εφαρµογή νέων
µεθόδων διδασκαλίας. Ο Γληνός ήταν από τους πρώτους που αµφισβήτησε τη θεώρηση του
παιδιού ως παθητικό δοχείο γνώσεων και εισήγαγε το πνεύµα της επιστήµης της ψυχολογίας
που θεωρεί το παιδί ως µια ολοκληρωµένη πραγµατικότητα µε δυνατότητες και ικανότητες
(Γουργιώτου και Ογγρίνης, 2015). Σύµφωνα µε τον Γληνό, η πνευµατική / διανοητική
ανάπτυξη των παιδιών είναι µια οργανική έκφραση προς τα µέσα µε αφετηριακό σηµείο τα
εξωτερικά ερεθίσµατα. Οι επιρροές του φιλοσόφου και εκπαιδευτή John Dewey στο νέο
εκπαιδευτικό ιδεώδες είναι σηµαντικές.
"Όταν το παιδί µπαίνει στο σχολείο, πρέπει να βγάλει από το µυαλό του ένα µεγάλο
µέρος των ιδεών, των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων που κυριαρχούν στο σπίτι και τη
γειτονιά του. Έτσι, το σχολείο, αδυνατώντας να χρησιµοποιήσει αυτή την καθηµερινή εµπειρία,
προσπαθεί µε πολλά άλλα µέσα να διεγείρει το ενδιαφέρον του παιδιού για τις σχολικές
δραστηριότητες" (Dewey, 1907: 46).
Το 1950 ο Δελµούζος επηρεασµένος από τον Kerschensteiner προσπαθεί να συνδυάσει
στο έργο του τις αρχές του «Σχολείου εργασίας» (Δελµούζος, 1971, στο Σουλανή και
Μπότσογλου, 2015: 8) απορρίπτοντας τον δασκαλισµό και θέτοντας στο βάθρο την
µαθητοκεντρική προσέγγιση τονίζοντας τη σηµασία στο σεβασµό της ψυχολογίας των
παιδιών, στην αυτενέργεια, στην καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους και στο διάλογο.
Σηµαντική ήταν η συνεισφορά του όσον αφορά την προσέγγισή του για τον εµπλουτισµό της
σχολικής ζωής µε δραστηριότητες εκτός των σχολικών τειχών µε εκδροµές, εκδηλώσεις και
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παιχνίδι. Υποστήριξε, ως εκ τούτου, ένα άνοιγµα προς την κοινωνία και τη σύγχρονη
πραγµατικότητα. Αυτές οι ιδέες αντικατοπτρίζονται µέχρι και σήµερα στα σύγχρονα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών.
Το 1962 ιδρύεται ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας µε σκοπό τη µελέτη και την
κατασκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο όµως της
δικτατορίας (1967-1973) το σώµα Μηχανικών του Στρατού (ΜΟΜΑ Μηχανικές Οµάδες
Μηχανικής Ανασυγκρότησης) αναλαµβάνει την κατασκευή προκατασκευασµένων σχολικών
κτιρίων, τα οποία παρέτειναν για ακόµη µια φορά την αποµόνωση των µαθητών από το
πολεοδοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και παροµοιάστηκαν µε “στρατόπεδα” ή φυλακές.
(Γκότοβος κ.ά., 1986).
Αν και τα περισσότερα σχολεία τη δεκαετία του 1960 σχεδιάζονται από τεχνικό τµήµα
του ΟΣΚ, ορισµένα νέα σχολεία ανατέθηκαν σε γνωστούς αρχιτέκτονες. Ένας µεταξύ αυτών
ήταν ο Τάκης Ζενέτος (1969), ο οποίος στα σχέδια του δίνει σηµασία στους υπαίθριους χώρους
του σχολείου και τοποθετεί το κύριο κτίριο περιµετρικά της σχολικής αυλής. Δηλώνει ότι η
αυλή του σχολείου δεν είναι µόνο ένας δηµόσιος χώρος της σχολικής κοινότητας, αλλά ένας
ανεξάρτητος χώρος που συνδέεται άµεσα µε την κοινωνία.
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στο κτιριολογικό πρόγραµµα του ΟΣΚ είναι ο βιοκλιµατικός
σχεδιασµός που επικεντρώνεται στους εξωτερικούς-υπαίθριους χώρους των σχολείων. Αυτή
η κατεύθυνση αντιστρέφει την τρέχουσα εικόνα / σχεδιασµό των σχολικών αυλών, που είναι
αδιάφορος, χωρίς ενδιαφέρον και κυρίως καλυµµένος µε άσφαλτο, σε ένα πιο φυσικό, φιλικό
και ενδιαφέρον περιβάλλον, προσφέροντας φυσικά στοιχεία και περισσότερες δυνατότητες
άµεσης επαφής µε τη φύση. Φυσικά στοιχεία όπως το νερό, οι λίµνες, οι βρύσες, τα φυτά
διαφορετικού ύψους και µεγέθους δηµιουργούν ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τα παιδιά
παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες άµεσης επαφής µε τη φύση. Όλα τα πρότυπα και τα
στοιχεία που παρέχονται από τον ΟΣΚ θα µπορούσαν να συµβάλουν στην ανάπτυξη της
βιοφιλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να είναι πιο εµπνευσµένοι για να
µεταφέρουν την καθηµερινή διαδικασία µάθησης στους εξωτερικούς χώρους.
Πάντως τα ερευνητικά ευρήµατα καταδεικνύουν πως τα σχολικά κτίρια παραµένουν
στερεοτυπικά σχεδιασµένα σύµφωνα µε τις κτιριολογικές προδιαγραφές των παλαιότερων
ετών, καθώς, όπως διαπιστώνει και ο Γερµανός (2015, στο Γουργιώτου & Ουγγρίνης, 2015:
48), οι βασικές αρχές οργάνωσης παραµένουν αναλλοίωτες από το 1894 µε τις µοναδικές
περιορισµένες αλλαγές να έχουν εµφανιστεί ειδικά στους εξωτερικούς χώρους. Οι σχολικές
αυλές εξακολουθούν να είναι καλυµµένες µε άσφαλτο, δεν υπάρχουν φυσικά στοιχεία και
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φιλοξενούν µόνο τις φυσικές δραστηριότητες της καθηµερινής σχολικής ζωής. Στο ελληνικό
σχολικό µοντέλο, ο υπαίθριος χώρος θεωρείται µια ενότητα χωροχρόνου που αποσπάται από
την εκπαιδευτική διαδικασία, ένα διάλειµµα που προσφέρει στο παιδί µια προσωρινή
επιστροφή στη πραγµατικότητα, ειδικά στο παιχνίδι. Οι υπαίθριοι χώροι θεωρούνται ως
διαφυγή από την εκπαιδευτική πρακτική και τη διαδικασία που συνδέεται µε τις εσωτερικές
αίθουσες / αίθουσες διδασκαλίας (Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2015).
Μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δεν υπάρχει σχέση συνέχειας.
Φυσικά, η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι τα ανελαστικά χαρακτηριστικά και οι περιορισµοί της
οργάνωσης και λειτουργίας του µοντέλου υπαίθριου σχολικού χώρου δεν εµποδίζουν τα παιδιά
να αναπτύξουν το δικό τους σύστηµα χωροχρόνου, να εκφραστούν και να δηµιουργήσουν σε
αυτά τα περιβάλλοντα. Το πρόβληµα είναι ότι όλο αυτό το δυνητικό και καθηµερινό έργο της
παιδικής φαντασίας, έκφρασης και δηµιουργικότητας δεν αποτελεί µέρος των εκπαιδευτικών
πλαισίων, αλλά προφανώς αποκόπτονται από το υφιστάµενο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Γερµανός,
1993: 160-166).
Σε δείγµα 51 παιδικών σταθµών λιγότεροι από τους µισούς είχαν έναν εξωτερικόυπαίθριο χώρο παιχνιδιού. (Μπότσογλου, 2001). Στην ίδια έρευνα οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν
στο σύνολό τους ότι οι εξωτερικοί χώροι είναι χώροι για αυθόρµητο παιχνίδι και ένα µικρό
ποσοστό (2%) συνδέει τον υπαίθριο χώρο µε τις µαθησιακές διαδικασίες. Έχει αποδειχθεί ότι
µόνο το 10% των σχολικών κτιρίων στα δειγµατοληπτικά σχολεία είχαν δέντρα,
ασφαλτοστρωµένα µε υλικά ακατάλληλα για παιδιά. (Κεφαλάκουρακη, 2009). Εξάλλου, όπως
επισηµαίνουν η Ρέντζου και Σακελλαρίου στο 60% του δείγµατος της έρευνάς τους δεν
παρουσιάστηκαν ευκαιρίες στα παιδιά για να έρθουν σε άµεση επαφή µε τη φύση (Ρεντζού &
Σακελλαρίου, 2014).
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Κεφάλαιο Τέταρτο
Η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών και ο συµµετοχικός
σχεδιασµός
4.1 Εισαγωγή
Από τη στιγµή που επικυρώθηκε η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού, τα δικαιώµατα συµµετοχής των παιδιών αποτελούν µόνιµη πρόκληση για τον
κόσµο των ενηλίκων. Αυτή η πρόκληση είναι ιδιαίτερα συναφής µε το δικαίωµά τους να έχουν
φωνή και να συµµετέχουν µε νόηµα σε όλα τα θέµατα που τα επηρεάζουν (Liebel, 2012). Η
συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα αποτελεί ένα µεγάλο µέρος αυτής της πρόκλησης, η
οποία βασίζεται ταυτόχρονα σε αυστηρές απαιτήσεις για την προστασία των παιδιών και τον
προσδιορισµό της πραγµατικής συµµετοχής τους και της φωνής που µπορεί να έχουν στην
έρευνα.
Η συµµετοχή των παιδιών ορίζεται ως η διαδικασία ανταλλαγής αποφάσεων σχετικά
µε τα ζητήµατα που τους επηρεάζουν και τις κοινότητές τους.
«Είναι το µέσο µε το οποίο οικοδοµείται µια δηµοκρατία και είναι ένα πρότυπο βάση του
οποίου πρέπει να µετρηθούν οι δηµοκρατίες» (Hart, 1992:5).
Η συµµετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων γύρω από τα κοινωνικά ζητήµατα δεν
καλύπτεται επαρκώς από τη βιβλιογραφία, ειδικά σε σχέση µε τη συµµετοχή τους σε
δικαστικές διαδικασίες ή στη λήψη ιατρικών αποφάσεων (Alderson, 2008).
Λόγω της αυξανόµενης έµφασης στα δικαιώµατα των παιδιών, η συµµετοχή των
παιδιών στις κοινωνικές σπουδές έχει γίνει τάση (Greene & Hogan, 2005). Η αυξανόµενη
έµφαση στα δικαιώµατα των παιδιών παρείχε µεγάλη ώθηση στους ερευνητές να
αναγνωρίσουν τα παιδιά ως ενεργούς συµµετέχοντες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(Fattore, Mason, & Watson, 2009 · Cheney, 2011 · McTavish, Streelasky, & Coles, 2012).
Ο σκοπός της εµπειρικής µας έρευνας, όπως θα αναλυθεί αργότερα, είναι να
υποστηρίξει µια κριτική συζήτηση σχετικά µε τη Συµµετοχική Δράση Έρευνας µε παιδιά και
να εστιάσει στα δικαιώµατα των παιδιών και στη συµµετοχή τους στην έρευνα και τη λήψη
αποφάσεων. Παρατηρούµε ωστόσο από τη βιβλιογραφική µας ανασκόπηση πως λίγες έρευνες
έχουν επιχειρήσει να συνεργαστούν πραγµατικά µε τα παιδιά (Jacquez et. al., 2012, στο
Shamrova & Cummings, 2017). Όπως καταλήγουν οι Shamrova & Cummings (2017: 407), η
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υπεραπλούστευση της συµµετοχής των παιδιών και η εσφαλµένη ερµηνεία των φωνών τους
έχει γίνει µια ανησυχία για πολλούς ερευνητές.
Η συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα δεν είναι µια νέα προσέγγιση. Πολλά
ακαδηµαϊκά πεδία, όπως η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και η δηµόσια υγεία, έχουν
εµπλέξει τα παιδιά ως αντικείµενα ερευνητικών δραστηριοτήτων εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η
συµµετοχή τους περιορίστηκε κυρίως στα παιδιά ως πηγή δεδοµένων. Αυτό οδηγεί σε
καταστάσεις όπου οι φωνές των παιδιών µπορεί να µην ακουστούν µέσω της έρευνας και οι
προοπτικές τους µπορεί να υποεκπροσωπούνται ή να µην ερµηνεύονται µε κατάλληλο τρόπο.
Στο επόµενο κεφάλαιο θα προσεγγίσουµε την έννοια της ενεργητικής συµµετοχής των
παιδιών, την αναγκαιότητα της συµµετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως
ενεργητικοί συµµετέχοντες και όχι σαν υποκείµενα προς µελέτη και λήψης δεδοµένων, και θα
συζητήσουµε σχετικά µε τις τεχνικές και τις µεθόδους εµπλοκής των παιδιών µε αναφορές στη
νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας (Corsaro, 1997, 2015), που αναγνωρίζει τα παιδιά ως
ενεργούς συµµετέχοντες που εµπλέκονται σε αµοιβαίες αλληλεπιδράσεις µε τους ανθρώπους
και το περιβάλλον τους.

4.2 Η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών
Ο φυσικός χώρος έχει επιστηµονικά αποδειχθεί πως αποτελεί ένα ενεργό συστατικό
της µαθησιακής διαδικασίας. Ένα εύλογο ερώτηµα που θα µπορούσαµε να θέσουµε είναι ποια
στοιχεία των περιβαλλόντων µάθησης επηρεάζουν τη διαδικασία µάθησης. Έχει παρατηρηθεί
(Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2015) πως αλλαγές στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δεν σηµαίνουν
απαραίτητα και αλλαγές στον τρόπο µάθησης και διδασκαλίας. Είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε πως η σχέση χώρου - µάθησης δεν είναι µία απλή ποσοτική σχέση µέσα από
την οποία καλύτερα περιβάλλοντα µάθησης «παράγουν» καλύτερες διαδικασίες µάθησης. Το
σχολείο είναι ένα οργανικό µικροσύστηµα που απαρτίζεται από δυναµικές, συµµετοχικές,
ενεργητικές και συγκινησιακές σχέσεις µεταξύ πολιτισµικών, κοινωνικών, χωρικών,
ψυχολογικών παραγόντων (Schluz, 2009). Το άτοµο και το περιβάλλον του δεν αποτελούν δύο
ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες συνδιαλέγονται αλλά αποτελούν µία ενιαία συνθήκη ύπαρξης
στο κόσµο. (Τσουκαλά, 2015). Η αντίληψη της σχέσης ατόµου και περιβάλλοντος ως νούµερα
σε στατικές διαστάσεις µπορεί να οδηγήσει στη παραγωγή ανελαστικών χωρικών διατάξεων
(Ουγγρίνης, 2015). O Gislason προτείνει µια προσεκτικότερη διερεύνηση του πώς τα οργανικά
στοιχεία του µικροσυστήµατος του νηπιαγωγείου (ο σχολικός χώρος, η κουλτούρα, τα
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υποκείµενα) µπορούν να αρθρωθούν προκειµένου να δηµιουργήσουν θετικά περιβάλλοντα
µάθησης (Gislason, 2010: 145).
Αυτή η θεώρηση µπορεί να εξεταστεί υπό το πρίσµα των επιπέδων συµµετοχής των
κύριων πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
µάθησης. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο διάλογος µεταξύ χώρου και εκπαιδευτικής
διαδικασίας κρίνεται αναγκαία η συµµετοχή (συµµετοχικός σχεδιασµός) των κύριων χρηστών
(εκπαιδευτικοί – παιδιά) στη διαµόρφωση των µαθησιακών περιβαλλόντων ώστε αυτοί οι
χώροι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις επιθυµίες, στα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις
των πρωταγωνιστών της µάθησης.
Όπως προκύπτει, θα ξεκινήσουµε από την κατανόηση της συµµετοχής σύµφωνα µε
την αρχική ανάπτυξη έξω από τα πλαίσια της εκπαίδευσης και η οποία εφαρµόζεται όλο και
περισσότερο στην εκπαίδευση. Ο Arnstein (1969) πρότεινε µια «σκάλα της συµµετοχής των
πολιτών» για να αναλύσει πώς οι άνθρωποι θα µπορούσαν να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και
τη λειτουργία των δηµόσιων προγραµµάτων. O Hart έχει προσαρµόσει αυτή την ιδέα της
σκάλας για να περιγράψει πώς τα παιδιά και οι νέοι µπορούν να συµµετέχουν σε έργα όλων
των ειδών µε τη συµµετοχή τους να κυµαίνεται από τη «χειραγώγηση» (‘manipulation’)
κυρίως µε τις ιδέες να επιβάλλονται στους χρήστες µέσω της «ενηµέρωσης» και της
«διαβούλευσης», που µπορεί να είναι περιορισµένης αξίας αν συντελεστεί µεµονωµένα, µέχρι
την πραγµατική και αυθεντική εταιρική σχέση µε τους ενήλικες (“Child initiated shared
decisions with adults) (Hart, 1987, 1992, 1997).
Έρευνες αποκαλύπτουν πως τα παιδιά έχουν σχεδόν αποκλειστεί από τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων (Πεχτελίδης, 2015). Η απουσία των παιδιών από τη µελέτη της
κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας οδηγεί στην ιδρυµατοποίηση των εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων και στη στερεοτυπική και ενηλικοκεντρική χρήση αυτών.

Η σύγχρονη

παρουσία των παιδιών υποτιµάται, ενώ εξαίρεται η µελλοντική προέκτασή τους ως φορείς
συλλογικών προσδοκιών και επιθυµιών (Μακρυνιώτη, 2003:25).
Τα παιδιά πρέπει να συµµετέχουν σε ουσιαστικά έργα και πρότζεκτ µε τους ενήλικες.
Δεν είναι ρεαλιστικό να αναµένουµε από αυτούς ξαφνικά να γίνουν υπεύθυνοι συµµετέχοντας
ως ενήλικες πολίτες στην ηλικία των δεκαέξι, δεκαοχτώ, ή εικοσιένα , χωρίς προηγούµενη
έκθεση σε σχετικές δεξιότητες και ευθύνες. Η κατανόηση της συµµετοχής, της εµπιστοσύνης
και της αρµοδιότητας να συµµετάσχουν µπορούν να αποκτηθούν µόνο σταδιακά µέσα από
την πρακτική, σαφέστατα κάτι τέτοιο δεν µπορεί να διδαχθεί αφαιρετικά και αποσπασµατικά
(Hart, 1992).
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Μελέτες για την παιδική ηλικία έχουν τεκµηριώσει την αλλαγή της φύσης της παιδικής
ηλικίας και υπογραµµίζουν τις επιπτώσεις της αλλαγής του τρόπου ζωής, της αστικοποίησης
και της εµπορευµατοποίησης των δραστηριοτήτων των παιδιών στις εµπειρίες των παιδιών µε
το παιχνίδι (Woolner P. et al., 2012). Η έρευνα δείχνει ότι λιγότερα παιδιά παίζουν πλέον σε
εξωτερικούς χώρους και οι ευκαιρίες για παιχνίδι περιορίζονται συνεχώς σε κλειστούς χώρους
πέρα από την ύπαιθρο, τα πάρκα και τις παραλίες. Εκτός από τους συνεχώς λιγότερους
διαθέσιµους εξωτερικούς χώρους για παιχνίδι, πολλοί παράγοντες - οι κοινωνικά αποδεκτές
στρατηγικές διαχείρισης της παιδικής ηλικίας από την πλευρά της ενήλικης κοινωνίας και η
µεταβαλλόµενη φύση της παιδικής ηλικίας - παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο. Η σηµασία του
παιχνιδιού και της συµµετοχής των παιδιών στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή
αναγνωρίζεται ως θεµελιώδης για την υγεία, την ανάπτυξη και την ευηµερία των παιδιών.
Μια µαθητοκεντρική τάξη είναι µια δηµοκρατική τάξη στην οποία αντικατοπτρίζονται
τα ιδανικά µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, όπως ο σεβασµός στο άτοµο και στο σύνολο, στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Στο νηπιαγωγείο όπου εφαρµόζονται µαθητοκεντρικές
πρακτικές διδασκαλίας και η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών αποτελεί προϋπόθεση για
τη µαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά προετοιµάζονται προκειµένου να γίνουν, αργότερα στην
ενήλικη ζωή τους, µέλη µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικής κοινωνίας ασκώντας και
διεκδικώντας υποχρεώσεις και δικαιώµατα (Thomas, 2002). Σ’ ένα τέτοιο µαθησιακό πλαίσιο
οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν τις απόψεις τους, να λαµβάνουν αποφάσεις, να
συµµετέχουν σε οµαδικά έργα και να επικοινωνούν ώστε τελικά οι δηµοκρατικές αξίες να
γίνονται βίωµα και να βρίσκουν εφαρµογή στην καθηµερινή ζωή. Σύµφωνα µε τα παραπάνω,
η προσχολική ηλικία και εκπαίδευση διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη διαµόρφωση της
δηµοκρατικής προσωπικότητας και του ενεργού πολίτη.
Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως προσανατολίζονται και τα νέα πιλοτικά
Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011:9) τα οποία ενισχύουν την ιδιότητα του
πολίτη. Συγκεκριµένα, οι βασικές ικανότητες που προωθούν τα προγράµµατα σπουδών και
ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία είναι:
-

Η επικοινωνία,

-

η δηµιουργική και κριτική σκέψη,

-

η προσωπική ταυτότητα και αυτονοµία,

-

οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του
πολίτη.
Οι ικανότητες αυτές αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους καθώς η ανάπτυξη της µιας

υποστηρίζει ή εξαρτάται από την ανάπτυξη της άλλης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:9).
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Πρόκειται δηλαδή για ικανότητες οι οποίες αν αναπτυχθούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της
προσχολικής εκπαίδευσης, µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές µελλοντικά να γίνουν
ενεργοί πολίτες και να λειτουργούν ευέλικτα στα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα που
θα βρεθούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).
Η διαµόρφωση, συνεπώς, του δηµοκρατικού πολίτη ξεκινά από τις κοινωνικές
επιδράσεις µέσα στη σχολική τάξη του νηπιαγωγείου, όπου τα παιδιά µαθαίνουν να αποδίδουν
αξία στη συµµετοχή τους στη δηµοκρατική κοινωνία της τάξης τους (Οικονοµίδης, 2011). Η
κατανόηση της συµµετοχής, της εµπιστοσύνης και της υπευθυνότητας µπορούν να
αποκτηθούν σταδιακά, µέσα από την πράξη και κάτι τέτοιο δεν µπορεί να διδαχθεί αφαιρετικά
και αποσπασµατικά (Hart, 1992). Γι’ αυτό και η συµµετοχή σε κοινές προσπάθειες και στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ξεκινάει από µικρή ηλικία. Δεν είναι ρεαλιστικό
να αναµένουµε από τους µαθητές ξαφνικά να γίνουν υπεύθυνοι συµµετέχοντας ως ενήλικες
πολίτες στην ηλικία των 16, 18, ή 21, χωρίς προηγούµενη έκθεση σε σχετικές δεξιότητες και
ευθύνες.
Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα του Παιδιού υπογραµµίζει το
δικαίωµα των παιδιών να εκφράζουν τις απόψεις τους για όλα όσα τους επηρεάζουν και ότι οι
απόψεις τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση, τα παιδιά
δικαιούνται να βιώνουν το αίσθηµα του ανήκειν και να αισθάνονται ότι έχουν την ελευθερία
να εκφράζουν τις δικές τους προθέσεις επηρεάζοντας έτσι διάφορες πτυχές της ζωής τους στο
νηπιαγωγείο. Ο βαθµός συµµετοχής και ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται το δικαίωµα
συµµετοχής εξαρτάται από την ηλικία και το επίπεδο λειτουργίας του παιδιού.
Ο Arnstein (1969) πρότεινε µια «σκάλα της συµµετοχής των πολιτών» για να αναλύσει
πώς οι άνθρωποι θα µπορούσαν να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό και τη λειτουργία των
δηµόσιων προγραµµάτων. Στη συνέχεια, ο Robert Hart προσάρµοσε αυτήν την ιδέα της
«σκάλας συµµετοχής» και την ενέταξε στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα µπορούσε κανείς να τη
χαρακτηρίσει ως τη σκάλα που οδηγεί στη δηµοκρατική τάξη, καθώς οι µαθητές µέσα από την
µαθησιακή διαδικασία µπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες που έχουν τη δύναµη να
οργανώσουν πράγµατα και διαδικασίες και να φέρουν την αλλαγή. Η κεντρική ιδέα-στόχος
της «σκάλας συµµετοχής» είναι πως αν τα παιδιά και οι νέοι µυηθούν στον τρόπο µε τον οποίο
µπορούν να οργανώνουν και να ελέγχουν τη µαθησιακή τους πορεία, θα συνεχίσουν την ίδια
πορεία τους ως ενεργοί πολίτες.
Ο Hart (1987, 1992, 1997) περιέγραψε τον τρόπο που οι µαθητές µπορούν να
συµµετάσχουν σε έργα όλων των ειδών, µε τη συµµετοχή τους να κυµαίνεται από τη
«χειραγώγηση» (‘manipulation’) όπου οι ιδέες κυρίως επιβάλλονται στους χρήστες, µέσω της
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«ενηµέρωσης» και της «διαβούλευσης» µέχρι την πραγµατική και αυθεντική εταιρική σχέση
µε τους ενήλικες (“Child initiated shared decisions with adults). Δηλαδή, στις χαµηλότερες
βαθµίδες της σκάλας συµµετοχής, τα παιδιά υλοποιούν τις αποφάσεις, οι οποίες
«επιβάλλονται» από τον εκπαιδευτικό, ενώ στην υψηλότερη διαβάθµιση συµµετοχής παίρνουν
πρωτοβουλίες, λαµβάνουν αποφάσεις, αναλαµβάνουν οµαδικές δράσεις ως ενεργοί πολίτες. Η
πραγµατική συµµετοχή των µαθητών λαµβάνει χώρα, όταν οι ίδιοι αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο
στην οµάδα που ανήκουν, όταν κατανοούν τους ακριβείς στόχους και τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και είναι ελεύθεροι να συµµετάσχουν µε τη θέλησή τους στις εκπαιδευτικές
δράσεις.

4.2.1 Λήψη αποφάσεων στην πραγµατικότητα του νηπιαγωγείου
Στην πράξη οι εκπαιδευτικοί για να ενισχύσουν την ανεξαρτησία και να ενθαρρύνουν
την αίσθηση υπευθυνότητας των µαθητών τους χρησιµοποιούν -ως στρατηγική διδασκαλίαςτην εµπλοκή των µαθητών στο σχεδιασµό της παιδαγωγικής εργασίας. Οι µαθητές ήδη από
την προσχολική ηλικία έχουν ευκαιρίες να εµπλέκονται στο σχεδιασµό τόσο εκείνων των
δραστηριοτήτων που ξεκινούν µε πρωτοβουλία του παιδαγωγού και εκείνων που ξεκινούν µε
δική τους πρωτοβουλία. Συχνά, ο σχεδιασµός της παιδαγωγικής εργασίας του παιδαγωγού και
της δικής τους γίνονται ένα µείγµα µε αποτέλεσµα οι µαθητές να βλέπουν όλες τις
δραστηριότητες ως ένα κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους στο νηπιαγωγείο και να εργάζονται
πάνω σε αυτές για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά αποκτούν
σε κάποιο βαθµό έλεγχο στη µάθησή τους και υποκινούνται από τις αποφάσεις που είναι ικανά
να πάρουν. Έχοντας αυτού του είδος τον έλεγχο οι µαθητές εκδηλώνουν την αυξανόµενη
αυτονοµία τους καθώς µαθαίνουν ότι είναι υπεύθυνα για το σχεδιασµό και τις ενέργειές τους
(Σακελλαρίου, 2005). Μάλιστα, τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν τα ίδια τις
δραστηριότητές τους, διαπιστώνουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Βλέπουν τον εαυτό τους
ως άνθρωπο που µπορεί να αποφασίζει, να ενεργεί, να διαπραγµατεύεται τις αποφάσεις του,
να ελέγχει τις δραστηριότητές του και να αξιολογεί τα κατορθώµατά του. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η Σακελλαρίου
«Μέσα από το τρίπτυχο «σχεδιασµός, εφαρµογή του σχεδιασµού, ανάκλησηαξιολόγηση», τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι σε θέση να οργανώνουν µόνα τους τη µάθησή
τους» (2005: 126).
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι µαθητές του νηπιαγωγείου, όπως
προβλέπεται και από τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, όχι µόνο µπορούν να εµπλακούν
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στο σχεδιασµό και στη λήψη αποφάσεων, αλλά έχουν και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε
τέτοιες δηµοκρατικές διαδικασίες. Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει να καταγραφεί πόσο συχνά οι
µαθητές έχουν τις ευκαιρίες να εισακουστεί η φωνή τους και να λαµβάνουν αποφάσεις για
οτιδήποτε τους αφορά.
Παρόλα αυτά, στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται ότι στην καθηµερινή
παιδαγωγική πραγµατικότητα, οι ευκαιρίες µάθησης που διευκολύνουντην ενεργητική
συµµετοχή των µαθητών είναι περιορισµένες (Downer, Rimm-Kaufman & Pianta , 2007 ·
Raspa, McWilliam & Ridley, 2001 κ.ά. όπως παρατίθεται από τους Aydogan, Farran & Sagsoz
(2015: 614). Οι µαθητές δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να εµπλέκονται σε συζητήσεις, να
προβάλουν τις προτιµήσεις τους και τις ανάγκες τους, να διατυπώνουν τις προτάσεις τους. Οι
εκπαιδευτικοί περιορίζουν τις επιλογές των µαθητών τους, καθώς τους ζητούν κυρίως να
ανακαλούν τις πληροφορίες, να απαντούν στα ερωτήµατα που τους θέτουν και όχι να τους
προκαλούν νοητικά προκειµένου να αναλύουν κριτικά και δηµιουργικά τις παρουσιαζόµενες
πληροφορίες (Coodlad 2004). Κοντολογίς, οι πρακτικές που µε µεγάλη συχνότητα
χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί είναι δασκαλοκεντρικές, καθώς αυτοί έχουν τον κυρίαρχο
ρόλο, τον έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού χρόνου περιορίζοντας
έτσι σηµαντικά τις ευκαιρίες για ενεργητική συµµετοχή.

4.3 Η φωνή της παιδικής ηλικίας
Η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας µετατοπίζει πλέον τη θεώρηση του παιδιού ως
ενεργητικού υποκειµένου στην αναθεώρηση του ως επικοινωνιακού διαύλου, σε ένα σύστηµα
δυναµικών µετασχηµατιστικών σχέσεων – αρχικά στο πλαίσιο µιας οµάδας και σήµερα στο
συνολικό πεδίο ζωής, δηλαδή στο σύνολο περιβάλλον του (Τσουκαλά, 2015). Το βασικό
ζήτηµα είναι πώς θα προσδώσουµε φωνή στο παιδί.
Είναι σηµαντικό να ακολουθήσουµε µία διαδικασία προς τη γνώση της παιδικής
ηλικίας ως ξεχωριστής και σηµαντικής φάσης. Οι σχέσεις γενεών παιδιών µε την κοινωνία
ανιχνεύονται αναλύοντας τις εµπειρίες τους στο σχολείο και τους διαθέσιµους χώρους για
δράση. (Bardy M., 2003: 176). Παραδείγµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας
επιβεβαιώνουν τους προβληµατισµούς του θεωρητικού µας πλαισίου. Σε έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε (Πεφκούλα, 2015), τα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του ερευνητή µε στόχο να
γνωρίσουν τη γειτονιά τους και κυρίως τους υπαίθριους διαθέσιµους χώρους παιχνιδιού. Τα
ίδια τα παιδιά διαπίστωσαν: α) την έλλειψη ανοικτών χώρων, έλλειψη χώρων πρασίνου,
ελάχιστες προσβάσιµες ευκαιρίες για επαφή µε τη φύση, β) εχθρικό αστικό περιβάλλον για τα
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παιδιά, πολύ λιγότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες αναψυχής και παιχνίδια συγκριτικά µε
αυτά που είχαν οι γονείς και οι παππούδες τους, γ) ότι οι ανάγκες και οι επιθυµίες τους δεν
λαµβάνονται υπόψη από τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς. Τέλος, τα παιδιά έκαναν
σαφή την επιθυµία τους να αλλάξει αυτή η κατάσταση όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο
σχεδιασµό και την οργάνωση των χώρων τους.
Από την έρευνα του Rokhshid Ghaziani (2010) φάνηκε πως τα παιδιά φωτογραφίζουν
στο χώρο τους σηµεία στα οποία φαινόταν η ταυτότητά τους, όπως οι ζωγραφιές στον τοίχο ή
κάποια κατασκευή τους. Επίσης, ήταν έντονες οι αναπαραστάσεις των στοιχείων της φύσης
µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Τα παράθυρα αναδείχθηκαν ως βασικός τοµέας ανησυχίας
για τα παιδιά, καθώς πολλά από αυτά ισχυρίστηκαν ότι προτιµούν να κάθονται κοντά στα
παράθυρα και να είναι σε θέση να βλέπουν έξω. Όλα τα παιδιά σε όλες τις οµάδες
ενδιαφέρονταν να παρατηρούν τα διάφορα πλάσµατα σε ένα µικρό κήπο στην αυλή του
σχολείου τους (τον κήπο της άγριας ζωής). Οι απόψεις των παιδιών που συµµετείχαν σε αυτήν
τη µελέτη υπογράµµισαν τη σηµασία που έχει γι’ αυτά η πρόσβαση σε ανοιχτούς εξωτερικούς
χώρους, καθώς φαίνεται να εκτιµούν την επαφή µε τη φύση και την ηρεµία που πηγάζει από
αυτήν.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήθηκε το 2017 (Shamrova D. &
Cummings C., 2017: 404) ερευνώντας άρθρα από το 2000 - 2016 σχετικά µε τη Συµµετοχική
Έρευνα Δράσης µε παιδιά αναφέρει πως τα περισσότερα από τα παιδιά και τους νέους που
ενεπλάκησαν στις ΣΕΔ ήταν από 10-18 ετών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο το 8% (n = 4) των
άρθρων περιγράφει έρευνες που περιλαµβάνουν παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών και 20% (n
= 9) των ερευνών είχαν παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών που συµπεριελήφθησαν σε ΣΕΔ.
Επίσης, µόνο το 16% από τα 40 άρθρα που µελετήθηκαν προέρχονταν από παιδαγωγικά
τµήµατα.
Μπορεί η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών να αποτελεί κεντρικό ζήτηµα στη
σύγχρονη κοινωνία, ωστόσο εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται ενηλικο-κεντρικά. Η παιδική
ηλικία θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια γραµµή των µετασχηµατιστικών αλλαγών
και τα παιδιά οφείλουν να είναι κοινωνικά παρόντα στη διαµόρφωση των αλλαγών.
4.3.1 Η παιδαγωγική της ακρόασης
H Rinaldi (2005, στο Dahlberg & Moss, 2005: 100) περιγράφει την πολύπλευρη φύση
της παιδαγωγικής της ακρόασης, η οποία υπήρξε µία από τις ακρογωνιαίες λίθους της
πρακτικής στο Reggio Emilia. Τα στοιχεία περιλαµβάνουν:
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•

εσωτερική ακρόαση ή αυτο-ανάκλαση (internal listening or self-reflection),

•

πολλαπλή ακρόαση ή ανοικτότητα σε άλλες «φωνές». (multiple listening or openness to
other ‘voices’),

•

ορατή ακρόαση, η οποία περιλαµβάνει τεκµηρίωση και ερµηνεία (visible listening).
Η εσωτερική ακρόαση αναγνωρίζει τη σηµασία της ακρόασης ως στρατηγικής για τα

παιδιά για να κατανοήσουν τον κόσµο τους. Η ακρόαση είναι, εποµένως, µια διαδικασία
προβληµατισµού για τα παιδιά, να εξετάσουν σηµασίες, να κάνουν ανακαλύψεις και νέες
συνδέσεις και να εκφράζουν τις αντιλήψεις τους.
H Rinaldi (2005) περιγράφει την πολλαπλή ακρόαση ευκαιρίες ως ένα χαρακτηριστικό
που δεν περιορίζεται σε µία ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ δύο ατόµων, αλλά είναι ένα
σύνθετο δίκτυο αλληλεπιδράσεων, που µετακινείται συνεχώς από το µικρό έως το
µακροοικονοµικό επίπεδο. Αυτό συµβαδίζει µε ένα ερµηνευτικό µοντέλο µάθησης (Carr,
2000, MacNaughton, 2003), το οποίο αναγνωρίζει τη σηµασία των πολλαπλών προοπτικών. Η
πολλαπλή ακρόαση αναγνωρίζει την ανάγκη να δηµιουργηθεί χώρος για τους «άλλους» µε
έµφαση στην ακρόαση ως ένα ηθικό ζήτηµα. Ερευνητές και επαγγελµατίες που προωθούν την
πολλαπλή ακρόαση αναγνωρίζουν τη σηµασία του χρόνου και των πόρων για να µπορέσουν
τα παιδιά να αντανακλούν τις ιδέες και τις εµπειρίες τους µε τους συνοµηλίκους τους και µε
τους ενήλικες.
Η Rinaldi (2005) περιγράφει τη διαδικασία της ορατής ακρόασης µέσω της
τεκµηρίωσης, της ερµηνείας και της κατασκευής ιχνών. Περιγράφει πώς αυτά τα ίχνη, µέσω
λήψης σηµείων, φωτογραφιών, διαφανειών και άλλων µέσων, όχι µόνο καταγράφουν τη
µαθησιακή διαδικασία αλλά κάνουν την µάθηση ορατή. Υπάρχει µια σύνδεση εδώ µε την
πολλαπλή ακρόαση, επειδή η τεκµηρίωση επιτρέπει την ακρόαση σε διαφορετικά επίπεδα και
µε µια σειρά ατόµων και οµάδες.
Όπως αναφέρεται και στον Οδηγό της Νηπιαγωγού (2006: 23), κυρίαρχη ιδέα στην
προσέγγιση του Reggio Emilia είναι η ενεργητική συµµετοχή του παιδιού στην οικοδόµηση
της γνώσης, η οποία δοµείται µέσα από τη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά µε το περιβάλλον
τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν µε
όλους τους τρόπους, µε όλες τις φυσικές τους «γλώσσες» (Malaguzzi, 1996), δηλαδή µε λέξεις,
κίνηση, σχεδιασµό, ζωγραφική, κατασκευές, γλυπτική, κολάζ, δραµατοποίηση µουσική κ.ά.
Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η συνολική τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν
να παρατηρούν και να ακούν µε προσοχή τα παιδιά και να καταγράφουν τις ιδέες τους. Αυτές
οι καταγραφές τούς δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού έργου.
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Οι έρευνες που χρησιµοποιούν την προσέγγιση του Μωσαϊκού αναφέρονται στις «εκατό
γλώσσες» που τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να ερευνήσουν και να
παρουσιάσουν τις εµπειρίες τους (Clark, 2005; Clark, 2006; Greenfield, 2011).
Η προσέγγιση του Reggio Emilia σέβεται τα δικαιώµατα όλων των εµπλεκοµένων στη
µαθησιακή διαδικασία: παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, της ευρύτερης κοινότητας.
-

Δικαίωµα των παιδιών είναι να µπορούν να ικανοποιούν την επιθυµία τους να
κατανοούν και να µαθαίνουν µέσα σε ένα µαθησιακό περιβάλλον που διεγείρει την
περιέργεια τους και εξάπτει την φαντασία τους, που τους παρέχει ελευθερία να τολµούν
το άγνωστο και τους επιτρέπει να δοκιµάζουν τη σκέψη και τις ιδέες τους, να αποκτούν
εµπειρίες, να κοινωνικοποιούνται και να αναπτύσσονται αλληλεπιδρώντας µε
συνοµηλίκους και ενηλίκους.

-

Δικαίωµα των εκπαιδευτικών είναι να µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση του
περιεχοµένου της µάθησης, των στόχων που θα θέσουν και της παιδαγωγικής πρακτικής
που θα εφαρµόσουν.

-

Δικαίωµα των γονέων είναι να συµµετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να
συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό του προγράµµατος και στη βελτίωση της διδακτικής
πρακτικής.
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η ακρόαση των µικρών παιδιών δεν αφορά µία

διαδικασία που περιορίζεται στην οµιλία, αλλά αφορά µία διαδικασία ανοιχτή σε
πολυάριθµους δηµιουργικούς τρόπους µέσα από τους οποίους τα παιδιά µπορούν να
εκφράσουν τις απόψεις και τις εµπειρίες τους. Εδώ η φράση του Malaguzzi «οι 100 γλώσσες
των παιδιών» µας θυµίζει αυτή τη δυνατότητα.
Γι’ αυτό το λόγο και οι Clark και Moss (2001, στο ΕΑΔΑΠ, 2010: 17) παραθέτουν ένα
πλαίσιο ακρόασης (Προσέγγιση του Μωσαϊκού) των µικρών παιδιών µε τα εξής
χαρακτηριστικά:
-

Πολυµεθοδικό: αναγνωρίζει τις διαφορετικές «φωνές» ή γλώσσες των παιδιών.

-

Συµµετοχικό: αντιµετωπίζει τα παιδιά ως ειδικούς και δρώντα υποκείµενα στη ζωή τους.

-

Στοχαστικό: εµπλέκει τα παιδιά, τους παιδαγωγούς και τους γονείς στο στοχασµό των
νοηµάτων, θέτει το ζήτηµα της ερµηνείας τους.

-

Προσαρµοστικό: µπορεί να εφαρµοστεί σε ποικίλες προσχολικές δοµές.

-

Εστιασµένο στις εµπειρίες των µικρών παιδιών: µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ποικίλους
σκοπούς, όπως η εξέταση περισσότερο της ζωής που έχουν ζήσει τα παιδιά, των εµπειριών
τους, παρά της γνώσης που έχουν αποκοµίσει ή της φροντίδας που έχουν λάβει.
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-

Ενσωµατωµένο στην πρακτική: έχει τη δυνατότητα τόσο να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο
αξιολόγησης όσο και να ενσωµατωθεί στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική
Συµπερασµατικά, σχετικά µε την παιδαγωγική της ακρόασης είναι σηµαντικό να

κατανοήσουµε πως αυτή αφορά µία ενεργητική διαδικασία, που περιλαµβάνει εκτός από την
ακρόαση και την ερµηνεία, τη διαµόρφωση νοήµατος και την ανταπόκριση.
Σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν παραπάνω, η πολυµεθοδική προσέγγιση του Μωσαϊκού,
η οποία αξιοποιείται στην παρούσα έρευνα και θα αναλυθεί αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο,
προωθεί την εσωτερική ακρόαση. Αυτός αποτελεί, άλλωστε, ένας από τους λόγους για τους
οποίους περιλαµβάνεται ως ένα από τα ερευνητικά εργαλεία. Δηµιουργεί ευκαιρίες για
πολλαπλή ακρόαση: µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, µε τον ερευνητή και άλλους
επαγγελµατίες µέσω της αλληλεπίδρασης µεµονωµένων, µικρών και µεγάλων οµάδων. Η
προσέγγιση του µωσαϊκού αναγνωρίζει τη σηµασία ενός πλαισίου ακρόασης, το οποίο δεν
αποκλείει τις προοπτικές των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς µια κουλτούρα ακρόασης
πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους µιας δοµής (Clark et al, 2003). Ταυτόχρονα,
δηµιουργεί ευκαιρίες για ορατή ακρόαση προωθώντας πλατφόρµες επικοινωνίας σε ατοµικό,
οµαδικό, οργανωτικό και ευρύτερο κοινοτικό επίπεδο.

4.4 Ο συµµετοχικός σχεδιασµός των περιβαλλόντων µάθησης
Η ανάγκη των παιδιών να δηµιουργούν χώρους γι’ αυτά τα ίδια, έχει άµεση σχέση µε
την κατασκευή της ταυτότητας του χώρου. Η ταυτότητα του χώρου συνδέεται µε την
ταυτότητα του «εγώ» και από αυτήν την άποψη γίνεται πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη των
παιδιών. (Wallon H., 1982). Έρευνες πάνω στις προτιµήσεις των παιδιών έδειξαν ότι, αν τα
παιδιά είχαν την ικανότητα σχεδιασµού, οι δηµιουργίες τους θα διέφεραν ολοκληρωτικά από
τις περιοχές υπαίθριου παιχνιδιού (παιδικές χαρές, αύλειος χώρος σχολείου) τις οποίες
σχεδιάζουν οι ενήλικες γι΄ αυτά. Αν τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τους
εξωτερικούς χώρους παιχνιδιού τους αυτοί θα αποτελούσαν πλούσια αναπτυξιακά, µαθησιακά
περιβάλλοντα, τα οποία τα παιδιά θα απολάµβαναν και στα οποία θα ήθελαν να µείνουν όλοι
µέρα.
Σύµφωνα µε την White (1998), ο συµµετοχικός σχεδιασµός συµβάλλει στη
δηµιουργία υπαίθριων χώρων στο νηπιαγωγείο, που είναι οικείοι στους νηπιαγωγούς και που
θα τους επιτρέψουν να µεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία και στους εξωτερικούς
χώρους. Επιπλέον, καθίσταται σηµαντική και η συµµετοχή των γονέων µε σκοπό να λάβουν
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υποστηρικτικό ρόλο στη µάθηση και να κατανοήσουν πως το περιβάλλον φύσης και το
«βρώµικο παιχνίδι» προωθούν την ανάπτυξη των παιδιών τους. Τέλος, η συµµετοχή όλων των
ενδιαφερόµενων στο σχεδιασµό του σχολικού περιβάλλοντος εξασφαλίζει ότι το σχέδιο θα
είναι πολιτισµικά σεβαστό.
Η διαδικασία οικοδόµησης ή αναδιαµόρφωσης ενός σχολικού τόπου αποτελεί µία
αµιγώς κοινωνική διαδικασία (Dudek, 2015). Το ενδιαφέρον έχει πια µετατοπιστεί από το
κτίριο (form) στη διαδικασία (process). Προκειµένου να δηµιουργηθούν ευέλικτοι,
ευµετάβλητοι και ευπροσάρµοστοι χώροι µάθησης, η συµµετοχή της συλλογικότητας του
νηπιαγωγείου, παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινότητα, κρίνεται αναγκαία ώστε τα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να είναι συνακόλουθα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των
αναγκών και των προτιµήσεων των κύριων χρηστών τους.
Είναι πρωταρχική η ανάγκη να ακουστούν οι γνώµες και οι ανάγκες των παιδιών για
το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και η ενίσχυση της έµφυτης ανάγκης τους να διαµορφώνουν
τα πεδία έκφρασης και διαρκούς αλληλεπίδρασης µε τον περίγυρό τους. Η συµµετοχή των
παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να αποτελέσει µέρος της κουλτούρας του
οργανισµού - νηπιαγωγείου, δηλαδή όλα τα µέλη του νηπιαγωγείου πρέπει να πιστεύουν στην
αξία της συµµετοχής και να δουλεύουν ενεργά προς τη διασφάλιση της σωστής της
λειτουργίας. Τα παιδιά είναι ικανά να φτάσουν σε ένα αξιοθαύµαστο επίπεδο ανεξαρτησίας
όταν η τάξη είναι κατάλληλα οργανωµένη και οι προσδοκίες υψηλές. Όταν τα παιδιά
σχεδιάζουν, εκφράζονται και κάνουν ανάκληση-αξιολόγηση της εργασίας τους, αυξάνεται το
συναίσθηµα της ανάγκης για συµµετοχή στις πράξεις και τις εµπειρίες τους. Τότε υπάρχει µια
µεγάλη πιθανότητα το κίνητρο να είναι µεγάλο και η προσπάθειά τους να αυξηθεί
(Σακελλαρίου, 2005: 142).
Τα παιδιά περνούν κατά µέσο όρο 6 ώρες την ηµέρα στο σχολείο, περίπου 1000 ώρες
το χρόνο, αλληλοεπιδρώντας συνεχώς µε το φυσικό περιβάλλον του σχολείου τους. Ωστόσο,
συνεχίζουµε να παραβλέπουµε το πώς η ποιότητα αυτού του περιβάλλοντος επηρεάζει την
ανάπτυξη των παιδιών, και το πώς αυτά αντιλαµβάνονται και βιώνουν το χώρο γύρω τους. Η
εφαρµοσµένη µελέτη της παιδικής ηλικίας, (Strandell, 2007: 49) επισηµαίνει ότι τα παιδιά στη
σύγχρονη κοινωνία είναι «τοποθετηµένα και αποµακρυσµένα», η ταυτότητά τους όλο και
περισσότερο ευθυγραµµίζεται µε προκαθορισµένους τρόπους, ρουτίνες και δραστηριότητες.
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της νεωτερικότητας είναι η ιδρυµατοποίηση των χώρων για το
παιδί - η οριοθέτηση συγκεκριµένων χώρων µέσα στους οποίους συγκεντρώνονται τα παιδιά,
κυρίως για τους σκοπούς του παιχνιδιού, της µάθησης και της φροντίδας.
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Ο σχολικός χώρος και το εκπαιδευτικό κτίριο φαίνεται να παρουσιάζει µια
τυποποιηµένη µορφή η οποία προβλέπει ορισµένες µόνο επιθυµητές µορφές συµπεριφοράς
και πρακτικών στην καθηµερινότητα του σχολείου (Γερµανός, 2010). Αυτή η τάση ρύθµισης
των δραστηριοτήτων των µικρών παιδιών στο πλαίσιο του προγράµµατος και στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης κανονιστικής µάθησης περιορίζει την καθηµερινότητα των παιδιών στις τάξεις
αποκλείοντάς τα στους εξωτερικούς χώρους από τη διαδικασία µάθησης, εξαλείφοντας τις
σηµαντικές πτυχές της µάθησης των παιδιών που προσφέρουν οι εξωτερικοί χώροι, όπως η
πρόκληση, η εξερεύνηση, η ανάληψη ρίσκων κ.ά. (Stephenson, 2003).
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στη
σπουδαιότητα της συµµετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που είναι
σηµαντικές για τις ζωές τους. (Clark, 2005). Bασικό κοµµάτι αυτής της προσέγγισης είναι να
εισακουστούν οι απόψεις των παιδιών σχετικά µε το φυσικό τους περιβάλλον από τους
ενήλικους, ειδικά για περιβάλλοντα, όπως οι σχολικοί χώροι όπου τα παιδιά περνούν την πιο
σηµαντική περίοδο διαµόρφωσης και εξέλιξής τους. Γενικά, φαίνεται πως οι ενήλικες, όπως
σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, πολιτικοί, δηµοτικοί σύµβουλοι, συχνά αγνοούν το γεγονός πως τα
παιδιά έχουν πολλά να προσφέρουν στους ίδιους αλλά και στους γύρους τους (Churchman,
2003).
Αξίζει να σηµειωθεί πως πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα έχουν µετατοπίσει την
προβολή του παιδιού από ανίκανο και εξαρτηµένο άτοµο σε κοινωνικό κατασκευαστή της
δικής του κοινωνικής ζωής, των γύρω του και των κοινωνιών στις οποίες ζει (James and Prout,
1997; Christensen & Prout, 2002; Lewis, 2004). Οι εκπαιδευτικοί στο Reggio Emilia
αναφέρονται στο παιδί ως ένα «πλούσιο παιδί», που είναι δυνατό, ικανό και ενεργό. Αυτή η
άποψη αντανακλάται και στην αρχιτεκτονική των προσχολικών κέντρων αγωγής του Reggio
Emilia αλλά και της ίδιας της πόλης η οποία θεωρείται εξαιρετικά φιλική προς τα παιδιά.
Όπως αναφέρει και ο Laevers (Nekaki et.al., 2016), η συµµετοχή των παιδιών είναι µία
διαδικασία µάθησης, παρόµοια και στο Reggio η µάθηση θεωρείται µία συµµετοχική
διαδικασία όπου ενήλικες και παιδιά αναζητούν το νόηµα µαζί. Πάνω σε αυτή την οπτική, η
αρχιτεκτονική αποτελεί ένα θεµελιώδες στοιχείο αυτής της γνώσης και αναζήτησης της
κοινωνικής συνοχής εντός της πόλης και της θεαµατικά επιτυχηµένης ευηµερίας των µικρών
παιδιών στο Reggio. Η µεταβλητή της συµµετοχής των παιδιών παράγει και παράγεται από το
µαθησιακό περιβάλλον και παρέχει άµεση ανατροφοδότηση σχετικά µε τον αντίκτυπο των
παρεµβάσεων ενός δασκάλου, καθώς περιγράφει ποιότητες που µπορούν να παρατηρηθούν
στο παιδί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Laevers & Heylen, 2003).
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Η συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος,
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την σωστή λειτουργία των µηχανισµών κοινωνικής και
νοητικής ανάπτυξής του, εµπλουτίζει την σχεδιαστική τους ικανότητα και ταυτόχρονα
συµβάλλει καθοριστικά στην όλη ανάπτυξή τους (Τσουκαλά, 2005: 147).
Πολλοί ερευνητές προσανατολίστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση σχετικά µε το
σχεδιασµό σχολικών περιβαλλόντων. Η πρόταση του Sanoff (1992) εστιάζει σε µία διαδικασία
συµµετοχικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού στην οποία συµµετέχουν αρχιτέκτονες,
γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά και περιλαµβάνει τρεις φάσεις:
-

«Αναγνώριση µέσα από αξιολογήσεις», όπου καταγράφονται όλα τα προβλήµατα που
έχουν εµφανιστεί στο χώρο του σχολείου.

-

«Σχεδιασµός κέντρου δραστηριοτήτων», αφορά κυρίως στη συµµετοχή του διδακτικού
προσωπικού σε αποφάσεις διδακτικών αρχών και πρακτικής και συνεπώς χωρικών µορφών
που προκύπτουν από αυτές.

-

«Σχεδιασµός συνεργατικού τόπου», σε αυτό το σηµείο όλες οι οµάδες (παιδιά,
εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτονες, κοινωνικοί φορείς) συνεργάζονται για το τελικό αποτέλεσµα,
που ίσως θα περιλαµβάνει κάποια σχέδια και σκαριφήµατα.
Αυτοί οι 3 άξονες, σύµφωνα µε τον Sanoff αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη

της περιβαλλοντικής εκείνης ποιότητας και ευελιξίας που είναι αδύνατο να εξασφαλίσει µία
µονόπλευρη αντιµετώπιση της παιδαγωγικής και ψυχολογικής ποιότητας του σχολικού χώρου.
Στο πλαίσιο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος της συµµετοχής των παιδιών στο
σχεδιασµό των περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού έχει εξελιχθεί ένα ευρύ φάσµα
µοντέλων συµµετοχής των παιδιών. Ορισµένα από αυτά είναι:
-

Η προσέγγιση ‘Children’s Voice ’ που επιχειρεί να µετασχηµατίσει τα αστικά
περιβάλλοντα, µέσω των ιδεών των ίδιων των παιδιών προκειµένου να ενισχύσει την
ποιότητα ζωής τους. Τέτοιου είδους πρότζεκτ συνήθως χρησιµοποιούν τα συµβούλια των
παιδιών ως εργαλείο τους (Tonucci and Rissotto 2001).

-

Η προσέγγιση ‘Design by Children’, η οποία οραµατίζεται τα παιδιά ως ενεργούς
σχεδιαστές και οργανωτές µε σχεδιαστικές ιδέες που διαφέρουν ή είναι και καλύτερες από
αυτές που προτείνουν οι ενήλικες. Χρησιµοποιώντας αυτήν την προσέγγιση οι σχεδιαστές
και ερευνητές προσπαθούσαν να εµπλέξουν τα παιδιά στο σχεδιασµό παιδότοπων,
κοινοτικών κήπων, σχολείων κ.ά. (Francis and Lorenzo 2002).

-

Oι Social Scientists for Children αποτελεί την πιο δηµοσιευµένη έρευνα σχετικά µε τη
συµµετοχή των παιδιών (Francis and Lorenzo, 2002). Μελέτες που χρησιµοποιούν αυτήν
την προσέγγιση έχουν ερευνήσει ποικίλες οπτικές των παιδιών και των περιβαλλόντων
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τους, όπως ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά χρησιµοποιούν και εκτιµούν την αξία του
περιβάλλοντος της γειτονιάς (Lynch 1977), η κουλτούρα των παιδιών στους δρόµους
(Ward 1978), οι εµπειρίες τους σ’έναν τόπο (Hart 1979), η καθηµερινή ζωή των παιδιών
στη γειτονιά τους (Moore 1986) κ.ά.
-

Η ‘Design with Children’ προσέγγιση περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας οµάδας παιδιών
που

εργάζονται

µαζί

µε

τεχνικό

προσωπικό

(αρχιτέκτονες,

πολεοδόµοι,

περιβαλλοντολόγοι, κ.λπ.) σχετικά µε τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό (Tonucci and
Rissotto 2001).
-

Η προσέγγιση του Μωσαϊκού (Mossaic Approach), που µε µια ποικιλία µεθόδων
προσπαθεί να ενισχύσει τις δυνατότητες όχι τις αδυναµίες των παιδιών. Προτείνει
µεθόδους και τρόπους για το πώς µπορούµε να ακούσουµε τα παιδιά και να αξιοποιήσουµε
τη δηµιουργικότητα και φαντασία τους (Clark in Dudek ed., 2005).

Σκοπός του

συµµετοχικού σχεδιασµού µέσω τις προσέγγισης του µωσαϊκού είναι να µετατρέψουµε το
περιβάλλον χώρο του νηπιαγωγείου, µέσα από τις ψηφίδες, τα κοµµάτια όλων των
ενδιαφερόµενων σ’ ένα σύνολο, που όχι απλά θα αποτελεί έναν οικείο χώρο για τα παιδιά,
αλλά ένα µέρος που θα προσφέρει δυνατότητες για εξερεύνηση, ανακαλύψεις και
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Μέσα από όλες αυτές τις προσεγγίσεις και έρευνες µπορούµε να εντοπίσουµε πολλά
πλεονεκτήµατα της συµµετοχής των νέων ανθρώπων ακόµα και των παιδιών προσχολικής
ηλικίας στη διαδικασία σχεδιασµού δηµόσιων κτιρίων, όπως τα σχολεία. Τα παιδιά:
-

αποκτούν επαγγελµατική εικόνα του επαγγέλµατος του σχεδιαστή,

-

µαθαίνουν να δουλεύουν ως µέλη µιας οµάδας, καθώς όλο το σχέδιο είναι βασισµένο στην
οµάδα,

-

τα σχέδια και τα µοντέλα που παράγουν µπορεί να είναι χρήσιµα για τον ατοµικό τους
φάκελο,

-

µοιράζονται τους κινδύνους και τις ευθύνες των διαδικασιών και αποτελεσµάτων του
σχεδιασµού,

-

δηµιουργούν χώρους γι’ αυτά τα ίδια που έχουν άµεση σχέση µε την κατασκευή της
ταυτότητας του χώρου,

-

αποτελούν ισότιµους εταίρους σε µια συλλογική προσπάθεια, είναι η νέα γενιά
συµπαραγωγών.
Πολλά στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία αποτελούν προϊόν των επιλογών και

αποφάσεων των παιδιών, τα βοηθαούν να συσχετιστούν µε το χώρο όχι απλά ως ένα οικείο
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χώρο γι’ αυτά αλλά ως ένα χώρο εξερεύνησης, ανακάλυψης, και ανάπτυξης της
περιβαλλοντικής συνείδησης και αειφορίας
Τέλος, φαίνεται πως ο βαθµός και οι τρόποι µε τους οποίους οι χρήστες του σχολείου
ασχολούνται µε τη διαδικασία σχεδιασµού του σχολείου καθορίζουν την ποιότητα του
προκύπτοντος σχεδιασµού. Αυτό σηµαίνει πως ο σχολικός χώρος συνιστά ένα δυναµικό πεδίο
εντός του οποίου τα άτοµα, οι οµάδες και το εξωτερικό περιβάλλον συνεπιδρούν και
αλληλοεπηρεάζονται. «Πρόκειται για ένα πεδίο εργασίας που προωθεί τις διαδικασίες
µάθησης και της κοινωνικής δράσης» (Σακελλαρίου, 2012: 27). Κάθε χώρος δεν είναι άψυχος,
αλλά παίρνει ζωή από αυτούς που τον διαµορφώνουν. Και επειδή ακριβώς ο σχεδιασµός του
χώρου γίνεται από διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες
ή ανάγκες, δεν γίνεται να έχει πάντοτε την ίδια µορφή.
Ωστόσο, ο σχολικός χώρος και το εκπαιδευτικό κτίριο που καταλαµβάνει σηµαντικό
κοµµάτι της χρονικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, φαίνεται πως πολλές φορές
παρουσιάζει µια τυποποιηµένη µορφή η οποία προβλέπει ορισµένες µόνο επιθυµητές µορφές
συµπεριφοράς και πρακτικών στην καθηµερινότητα του σχολείου (Γερµανός, 2003). Ο
σχολικός χώρος σχεδιάζεται και εξυπηρετεί συγκεκριµένες διδακτικές θεωρήσεις που
τυποποιούν την ανθρώπινη παρουσία. Η διαµόρφωσή του, λοιπόν, «υποδεικνύει» κάθε φορά
τους τρόπους επικοινωνίας, τις στρατηγικές διδασκαλίας, την οργάνωση των οµάδων εργασίας
και της αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Όπως σχολιάζουν οι McNamara & Waugh “το µέγεθος
της οµάδας συχνά φαίνεται να καθορίζεται από τα έπιπλα και τη διάταξή τους” και όχι µε
“εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές θεωρήσεις” (1993: 44).
Η εµπειρία µας εντός της σχολικής αίθουσας φανερώνει ότι, ακόµα και όταν τα παιδιά
από κοινού µε τον εκπαιδευτικό διαµορφώνουν τη σχολική τάξη και τα κέντρα ενδιαφέροντος
/ γωνιές, ως διαδικασία γίνεται συνήθως στην αρχή της σχολικής χρονιάς και δύσκολα
επαναλαµβάνεται κατά τη διάρκεια της. Έτσι, παγιώνονται τα κέντρα ενδιαφέροντος / γωνιές
και µε τον καιρό ατονεί το ενδιαφέρον των παιδιών µε αποτέλεσµα κάποιο χώροι να
προσελκύουν τους µαθητές, ενώ κάποιοι άλλοι να µένουν αναξιοποίητοι.
Εντυπωσιακό αποτελεί το εύρηµα από την ανασκόπηση του Higgins et al. (2005) το
οποίο καταδεικνύει πως ο βαθµός και οι τρόποι µε τους οποίους οι χρήστες του σχολείου
ασχολούνται µε τη διαδικασία σχεδιασµού του σχολείου καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία
του προκύπτοντος σχεδιασµού. Το µήνυµα εδώ είναι σαφές. Τα σχέδια των σχολείων δεν
µπορούν να επιβληθούν ούτε να «αντιγραφούν» από άλλα επιτυχώς εφαρµοσµένα σχέδια. Σε
ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, καµία λύση
σχεδιασµού δεν θα διαρκέσει για πάντα, οπότε η διαδικασία της συµµετοχής των χρηστών
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πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς και να επαναλαµβάνεται για να υποστηρίζει τις συνεχείς
αλλαγές (Higgins et al. 2005).
Γι’ αυτό και πολλοί επιστήµονες προτείνουν την ενεργητική συµβολή των µαθητών
στη διαµόρφωση χώρων µάθησης, καθώς οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα αυτό που χρειάζονται
(Τonucci & Rissotto, 2001; Clark, A. & Moss, P., 2001; Clark, A. 2004). Η διαδικασία
οικοδόµησης ή αναδιαµόρφωσης ενός σχολικού τόπου αποτελεί µία αµιγώς κοινωνική
διαδικασία, στην οποία λόγο έχουν και οι µαθητές ως κύριοι χρήστες (Γκέσιου &
Σακελλαρίου, 2015, Dudek, 2005). Το ενδιαφέρον έχει πια µετατοπιστεί από το κτίριο (form)
στη διαδικασία (process). Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά το νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που στηρίζεται στις συνεργατικές µορφές διδασκαλίας και µάθησης καταθέτουν
µία πρόταση παιδαγωγικού ανασχεδιασµού του σχολικού χώρου. Η διαµόρφωση των χώρων
µάθησης οφείλει να γίνεται όχι µόνο µε επίκεντρο τους µαθητές-χρήστες ώστε τα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα να είναι συνακόλουθα των διαδικασιών µάθησης και των αναγκών /
προτιµήσεών των χρηστών, αλλά και να εµπλέκει τους ίδιους τους χρήστες στο σχεδιασµό των
χώρων αυτών. Γίνεται λόγος δηλαδή για το συµµετοχικό σχεδιασµό µαζί µε τους χρήστες ενός
χώρου.
Η συµµετοχική εµπειρία δεν είναι απλώς µια µέθοδος ή ένα σύνολο µεθοδολογιών,
είναι µια νοοτροπία και µια στάση για τους ανθρώπους που, σύµφωνα µε το Γερµανό (2003:
5), ευνοεί την ανάπτυξη των συνεργατικών µορφών διδασκαλίας. Είναι η πεποίθηση ότι όλοι
οι άνθρωποι έχουν κάτι να προσφέρουν στη διαδικασία σχεδιασµού και ότι µπορεί να είναι
τόσο ευκρινείς και δηµιουργικοί όταν τους παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία µε τα οποία θα
εκφραστούν. Η συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την σωστή λειτουργία των µηχανισµών κοινωνικής και
νοητικής ανάπτυξής του, εµπλουτίζει την σχεδιαστική τους ικανότητα και ταυτόχρονα
συµβάλλει καθοριστικά στην όλη ανάπτυξή τους (Τσουκαλά, 2005: 147).
Από τις λιγοστές ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε την ενεργό εµπλοκή των
µαθητών στο σχεδιασµό των περιβαλλόντων µάθησης καταδεικνύεται ότι στον ελλαδικό χώρο
οι µαθητές έχουν σχεδόν αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη
διαµόρφωση του σχολικού χώρου (Πεχτελίδης, 2015). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των
περιβαλλόντων µάθησης δεν εστιάζεται στους κύριους «χρήστες» αυτών των περιβαλλόντων
που είναι οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά ώστε να ικανοποιούνται επαρκώς οι ανάγκες και οι
προτιµήσεις τους. Μάλιστα και στην προσχολική εκπαίδευση που η διαδικασία µάθησης
χαρακτηρίζεται από µεγάλα περιθώρια ευελιξίας, και υπάρχει ανάγκη για πολυµορφικούς,
αντίστοιχης ευελιξίας, χώρους, φαίνεται ότι και εδώ οι µαθητές έχουν περιορισµένη εµπλοκή
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στη διαµόρφωση των χώρωνν. Αυτό συµβαίνει, διότι ακόµα δεν έχουν καθοριστεί οι
κατάλληλες µέθοδοι για να «ακούσουµε» τις φωνές των µαθητών, για να συµµετάσχουν
παραγωγικά στη διαδικασία σχεδιασµού (Clark, 2005 · Ghaziani, 2010).
Τα παραπάνω ευρήµατα επιβεβαιώνονται από πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες.
Στην έρευνα της Πεφκούλα, (2015), όπου τα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του ερευνητή µε στόχο
να γνωρίσουν τη γειτονιά τους και κυρίως τους υπαίθριους διαθέσιµους χώρους παιχνιδιού
καταγράφεται ότι τα ίδια τα παιδιά διαπίστωσαν ότι οι ανάγκες και επιθυµίες τους δεν
λαµβάνονται υπόψη από τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς. Οι µαθητές, µάλιστα,
έκαναν σαφή την επιθυµία τους, να αλλάξει αυτή η κατάσταση όσον αφορά τη συµµετοχή τους
στο σχεδιασµό και την οργάνωση των χώρων τους.
H ενεργητική συµµετοχή αντιστοιχεί σ’ ένα σχεδιασµό προσανατολισµένο στη
διαδικασία µε τους συµµετέχοντες να εµπλέκονται ουσιαστικά στον καθορισµό των βηµάτων
και των παρεµβάσεων για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασµού (αµφίδροµη ροή
πληροφορίας). Έτσι, το προϊόν του σχεδιασµού είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στους
τελικούς αποδέκτες του δηλαδή τους κύριους χρήστες των χώρων (παιδιά - εκπαιδευτικοί),
αφού αυτοί αποτελούν ισότιµους εταίρους σε µια συλλογική προσπάθεια επίλυσης των
προβληµάτων σε στενή συνεργασία µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές
(Στρατηγέα, 2015).
Από τα παραπάνω συνάγεται πως η συµµετοχή των παιδιών θα πρέπει να καθιερωθεί
ως µία ξεκάθαρη εκπαιδευτική στρατηγική µε όλες τις αναγκαίες δοµές και διαδικασίες. Η
ανάγκη διερεύνησης και αξιοποίησης συµµετοχικών µεθόδων ανάγεται σε µία πρωταρχική
ανάγκη για την επιστηµονική έρευνα. Είναι ανάγκη τόσο οι ερευνητές όσο και οι νηπιαγωγοί
να συνεργαστούν και να γίνουν πιο ευέλικτοι και δηµιουργικοί υιοθετώντας αποτελεσµατικούς
τρόπους και µεθόδους διδασκαλίας ώστε να ακουστεί η φωνή των παιδιών.
Εφόσον το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον στηρίζεται στις συνεργατικές µορφές
διδασκαλίας και µάθησης (Ματσαγγούρας, 2000α & β), ο Γερµανός (2003: 5) µέσα από τις
ερευνητικές του προσεγγίσεις δηµιουργεί µία πρόταση παιδαγωγικού ανασχεδιασµού του
σχολικού χώρου σε τέσσερα επίπεδα:
-

Διαµόρφωση περιοχών οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα, ή
διδακτική ενότητα αποφεύγοντας τη στερεοτυπική χρήση αυτών και το µονολειτουργικό
τους χαρακτήρα.

-

Διευθέτηση ενός ευέλικτου χώρου, που έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσωπο µε
πρόσωπο επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα σε µεµονωµένα άτοµα ή στο πλαίσιο
της λειτουργίας των οµάδων.
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-

Δηµιουργία “ατµόσφαιρας σπιτιού” στην τάξη.

-

Δυνατότητα δηµιουργίας χώρων για το άτοµο και την οµάδα.
Σύµφωνα µε τον Γερµανό (2003: 5), από την άποψη της διαµόρφωσης του χώρου οι

αλλαγές βασίζονται σε δύο παράγοντες:
-

Στην οργάνωση του χώρου µε τρόπο που ευνοεί τη ανάπτυξη των συνεργατικών
µορφών διδασκαλίας και

-

στην πρόβλεψη µορφών χρησιµοποίησης του χώρου, που εντάσσουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία τον πλούτο των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων,
ενισχυµένων από τη σχέση παιδιού - χώρου.
Η εµπειρία δείχνει ότι η αλλαγή δεν είναι πάντα αποτέλεσµα ενός εφαρµοσµένου

συστήµατος και αποδεικνύει ότι η φύση της συµµετοχής των φορέων στην διαδικασία της
αλλαγής είναι σηµαντική. Φαίνεται πιθανό ότι το κλειδί για τη θέσπιση βιώσιµων
εκπαιδευτικών αλλαγών έγκειται στη διευκόλυνση της συνεργασίας και των συζητήσεων ώστε
οι αλλαγές στο χώρο και στην οργάνωση να έρχονται σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στη
διδασκαλία, τη µάθηση και τις πρακτικές που πράγµατι βασίζονται στην ανάπτυξη των κοινών
αντιλήψεων όλων των εµπλεκοµένων - χρηστών του χώρου.

4.5 Συζήτηση
Η δηµιουργία ενός νέου «στυλ» εκπαιδευτικών σχέσεων ανάµεσα στον άνθρωπο και
το περιβάλλον του φαίνεται αναγκαία. Για να ενθαρρύνουµε αυτό το στυλ θα πρέπει µάλλον
να αλλάξουµε αναλόγως τη στάση που έχουµε απέναντι στους νέους / στα παιδιά, στα
διαθέσιµα µέσα για τη µάθηση και την ποιότητα και δοµή της καθηµερινής ζωής. Μπορούµε
να εφοδιάσουµε τον µαθητή µε νέες σχέσεις µε τον κόσµο αντί να συνεχίζουµε να
διοχετεύουµε όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις γνώσεις δια µέσου της εξουσίας του
δασκάλου. Πάνω σε όσα αναφέρουµε ο Ivan Illich (1976) προτείνει
«Προκειµένου να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις και σχεδιασµό νέων εκπαιδευτικών
θεσµών, δεν πρέπει να ξεκινήσουµε µε οργανωτικούς στόχους που τίθενται από τον διευθυντή,
από πολιτικά έγγραφα ή από επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε το
ερώτηµα « τι πρέπει κανείς να µάθει;», αλλά µε το ερώτηµα « µε τι είδους πράγµατα ή ανθρώπους
θα επιθυµούσαν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά προκειµένου να µάθουν;» (Ivan Illich, 1973: 55).
Για να αναπτυχθεί το άτοµο χρειάζεται σε πρώτο βαθµό πρόσβαση στα πράγµατα,
στους τόπους, στις διαδικασίες στα γεγονότα, στα αρχεία. Για να εξασφαλιστεί µια τέτοια
129

πρόσβαση πρέπει να ξεκλειδωθούν οι αποθήκες των προνοµιούχων και να µοιραστούµε εµείς
οι ενήλικες την εξουσία µας για τη λήψη αποφάσεων µε τα παιδιά, µε τους µελλοντικούς
πολίτες.
Στη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα παιδαγωγοί και ερευνητές υποστηρίζουν
τη βιωµατική, δυναµική, διαλογική και µετασχηµατιστική µάθηση εµµένοντας στον
καταλυτικό ρόλο του βιώµατος και της επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Φανταστείτε να υπήρχαν δυνατότητες ενίσχυσης της µάθησης, µέσα από χώρους στους
οποίους τα παιδιά ασχολούνται µε ενθουσιασµό, ενεργητικά και µε κίνητρα. Όπως αναφέρει
η Τσουκαλά (2015), άτοµο και περιβάλλον δεν συνιστούν δύο ξεχωριστές οντότητες, αλλά µία
ενιαία συνθήκη ύπαρξης στο κόσµο. Το άτοµο µέσα στο περιβάλλον ενεργοποιεί στο έπακρο
τις ικανότητες του και τη δηµιουργική ορµή του. Ως ερευνητές έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
παρακολουθήσουµε τον µετασχηµατισµό των ανελαστικών και κανονικοποιηµένων τάξεων σε
τόπους εµπειριών µάθησης οι οποίοι χαρακτηρίζονται από µία τεταµένη ρευστότητα διαµέσου
της οποίας εντείνεται ο επικοινωνιακός και βιωµατικός χαρακτήρας της µάθησης και
διαπαιδαγώγησης. (Τσουκαλά, 2015).
Ένα από τα βασικά διδάγµατα των σύγχρονων διεπιστηµονικών µελετών είναι ότι δεν
υπάρχει τυποποιηµένη προσέγγιση στο σχεδιασµό της τάξης. Μια τάξη δεν είναι απλά «µια
µηχανή όπου µάθηση συντελείται» (Dudek, 2005: 93) είναι περισσότερο µια οργανική,
δυναµική οντότητα, η οποία θα πρέπει να αυξηθεί για να χωρέσει έναν αριθµό από µεταβλητά
κριτήρια που ερµηνεύονται µε µοναδικό τρόπο για κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.
Η παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια γραµµή των µετασχηµατιστικών
αλλαγών και τα παιδιά θα πρέπει να είναι κοινωνικά παρόντα στη διαµόρφωση των αλλαγών
(Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2016: 4). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι, όσο πιο συχνά
παρέχεται στους µαθητές η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες
ενεργητικής συµµετοχής (Niemi, 2007 · Flowerday & Schraw, 2003· Morgan & Streb ,2003 ·
Teel Debruin-Parecki and Covington, 1998). Γι’ αυτό το λόγο η συµµετοχή των παιδιών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να αποτελέσει µέρος της κουλτούρας του οργανισµού νηπιαγωγείου. Τα παιδιά ανήκουν σε µια κοινότητα, τη σχολική, και έχουν υποχρεώσεις αλλά
και δικαίωµα συµµετοχής, δηµιουργίας και διαµόρφωσης της µαθησιακής κουλτούρας
(Μιχαλοπούλου, 2013).
Άλλωστε, σηµασία έχει και η συχνότητα που τα παιδιά εµπλέκονται στην λήψη
αποφάσεων και στον τρόπο που αυτό γίνεται καθηµερινό τους βίωµα. Ειδικά στην προσχολική
εκπαίδευση που το πρόγραµµα και η οργάνωση της µάθησης χαρακτηρίζεται από ευελιξία, θα
130

πρέπει να υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες για συχνές και επαναλαµβανόµενες ευκαιρίες
συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, άρα και σε διαδικασίες που θα διαµορφώσουν
τον µελλοντικό ενεργό πολίτη. Είναι πρωταρχική η ανάγκη και πρόκληση να ακουστούν οι
γνώµες και οι ανάγκες των παιδιών για το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και η ενίσχυση της
έµφυτης ανάγκης τους να διαµορφώνουν τα πεδία έκφρασης και διαρκούς αλληλεπίδρασης µε
τον περίγυρό τους. Τα παιδιά είναι ικανά να φτάσουν σε ένα αξιοθαύµαστο επίπεδο
ανεξαρτησίας και να αναπτύξουν τις δηµοκρατικές δεξιότητες, όπως η λήψη αποφάσεων, όταν
η τάξη είναι κατάλληλα οργανωµένη και οι προσδοκίες υψηλές» (Σακελλαρίου, 2005: 142).
Εντούτοις, όσο κυριαρχούν οι δασκαλοκεντρικές εκπαιδευτικές διαδικασίες σε βάρος
των µαθητοκεντρικών, υποβαθµίζεται η σηµασία της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών µε
αποτέλεσµα τα παιδιά να µην έχουν αρκετές ευκαιρίες να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους, τις
επιλογές τους και να παρεµβαίνουν στο σχολικό χώρο.
Όταν οι µαθητές συµµετέχουν στην διαµόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος, είναι
επιθυµητό να εκφράζουν τις δικές τους προτάσεις, να τις υλοποιούν και να γίνονται οι ίδιοι
δέκτες των επιπτώσεων, θετικών ή αρνητικών των ενεργειών τους. Είναι στην επιλογή του
εκπαιδευτικού να εφαρµόσει µαθητοκεντρικές πρακτικές διδασκαλίας, ώστε ίδιοι οι µαθητές
να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος σχολικού τόπου και να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οµάδα που ανήκουν. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία υπάρχουν
αυξηµένες πιθανότητες, σύµφωνα µε τον Hart και τη σκάλα συµµετοχής, οι σχέσεις
εκπαιδευτικού - µαθητή να περάσουν από το στάδιο της «χειραγώγησης» στο στάδιο των
αυθεντικών σχέσεων και των κοινών αποφάσεων που θα αποτελέσουν τα θεµέλια µιας
δηµοκρατικής τάξης µε µελλοντικούς ενεργούς πολίτες.
Επιπρόσθετα, ο ρόλος που χαρακτηρίζει τον εκπαιδευτικό της προσχολικής ηλικίας
καθορίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό από τις προσδοκίες των παραγόντων επιρροής που
σχετίζονται µε το σχολείο, όπως είναι οι γονείς, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, η σχολική
διοίκηση και η κοινότητα. Χωρίς τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας
σε κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης / αναβάθµισης της προσχολικής εκπαίδευσης, µόνο µικρά
βήµατα µπορούν να γίνουν (Σακελλαρίου, 2015). Θεσµικά θα πρέπει να υπάρξει µία ξεκάθαρη
πολιτική συµµετοχής, η οποία θα γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους.
Καταληκτικά, είναι θεµιτό εµείς οι εκπαιδευτικοί να τους δώσουµε την ευκαιρία να
κατανοήσουν την σπουδαιότητα της αξίας της συµµετοχής του παιδιού στη λήψη αποφάσεων
και τη σπουδαιότητα του συµµετέχειν στη διαµόρφωση των πραγµάτων και τον τρόπο
κατάκτησής του από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Όταν τα παιδιά βιώνουν τη
συµµετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση κοινών δράσεων και η
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παραπάνω διαδικασία γίνεται µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες, τότε υπάρχουν αυξηµένες
πιθανότητες να διαµορφώσουµε τέτοιες προσωπικότητες που υιοθετούν αντίστοιχες στάσεις
και πρακτικές.
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Κεφάλαιο Πέµπτο
Ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή
5.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ακαδηµαϊκές, ερευνητικές συζητήσεις όσο και σε θέµατα
θεσµικών θεσπίσεων, το «θέµα ποιότητας» στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση έχει
προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Οι Kostelnik, Soderman και Whiren (2012: 8) επισηµαίνουν ότι
ο όρος «ποιότητα» χρησιµοποιείται συχνά από τους επαγγελµατίες προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης για την περιγραφή των προγραµµάτων τους. Υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από
το ιστορικό ή την οικονοµική κατάσταση των οικογενειών, η ποιότητα της αγωγής και
εκπαίδευσης των παιδιών αποτελεί µεγάλη µέριµνα για τους γονείς (Kostelnik et al., 2012: 8).
Σύµφωνα µε την Essa (2011: 156), πολυάριθµες µελέτες βρήκαν συσχετισµό µεταξύ υψηλής
ποιότητας προγραµµάτων αγωγής και εκπαίδευσης µε την πνευµατική, γλωσσική ανάπτυξη
και την απόδοση στο σχολείο. Η θετική επίδραση των υψηλής ποιότητας προγραµµάτων είναι
ακόµη πιο αισθητή σε παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλότερα εισοδηµατικά
ποσοστά (Decker & Decker, 2005: 23).
Παρόλο που η σηµασία της ποιότητας όσον αφορά την παροχή εκπαίδευσης και
αγωγής στην παιδική ηλικία αναγνωρίζεται και είναι καλά τεκµηριωµένη δεν υπάρχει ενιαίος
ορισµός για να συλλάβει και να αντιπροσωπεύει ακριβώς την έννοια της ποιότητας σε αυτόν
τον κλάδο. Η ιδέα ενός καθολικού προτύπου ποιότητας έχει απορριφθεί (CECDE, 2004: 19).
Διάφορες χώρες και ενδιαφερόµενοι ορίζουν διαφορετικά την ποιότητα, εποµένως - οι
προσδιορισµοί πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή και ευαισθησία κατά τη σύγκριση
πρακτικών µεταξύ χωρών (OECD, 2009: 13).
O Πετρογιάννης (2001α, στο Ρέντζου 2011: 146) µας αναφέρει συνοπτικά τα κύµατα
της έρευνας όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και φροντίδας «α’ κύµα»
(δεκαετίας του ’60): οι αναπτυξιακές επιδράσεις της ηµερήσιας εκπαίδευσης, «β’ κύµα»
(δεκαετία του 70’): τα χαρακτηριστικά της ποιότητας (αξιολόγηση) και

«γ’

κύµα»

(δεκαετία το ’80- ’90): η αλληλεπίδραση των περιβαλλόντων. Ωστόσο όπως αναφέρει και η
Ρέντου (2011) τα κύµατα αυτά επηρεάζονται κάθε φορά από τις κοινωνικές συνθήκες και την
αξία που κάθε εποχή προσδίδει στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως
αναφέρει και η Ρέντου (2011) τα κύµατα αυτά επηρεάζονται κάθε φορά από τις κοινωνικές
συνθήκες και την αξία που κάθε εποχή προσδίδει στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
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H Rose µας παραθέτει ένα παράδειγµα της ποιότητας ως « ανθρώπινη τεχνολογία, που
προορίζεται για τη διαµόρφωση συµπεριφοράς µε την ελπίδα να παράγει ορισµένα επιθυµητά
αποτελέσµατα και να αποτρέψει ορισµένα ανεπιθύµητα γεγονότα» (1999: 52). Πρόκειται για
µια τεχνολογία εξοµάλυνσης, που θεσπίζει κανόνες βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογούνται
οι επιδόσεις, διαµορφώνοντας έτσι τα πολιτικά πλαίσια και τις πρακτικές. Είναι µια τεχνολογία
που συγκρίνει τις επιδόσεις οπουδήποτε στον κόσµο, ανεξάρτητα από το περιβάλλον, µια
τεχνολογία ρύθµισης, που παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για τη διοίκηση και διαχείριση από
«απόσταση» µέσω του καθορισµού και της µέτρησης των κανόνων απόδοσης. Τίποτα από
αυτά δεν είναι ανάλογο µε µια "υποκειµενική, βασισµένη στην αξία, σχετική και δυναµική
αντίληψη" (Rose, 1999: 52) ή µε οποιαδήποτε προσέγγιση στην παιδική ηλικία που
αναγνωρίζει τη σηµασία του πλαισίου και της ποικιλοµορφίας. Εποµένως, η «ποιότητα» δεν
είναι ούτε ουδέτερη ούτε αυτονόητη, αλλά κορεσµένη µε αξίες και υποθέσεις.
Βάση βιβλιογραφικών αναφορών θα µπορούσε να σηµειωθεί πως η ποιότητα στην
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση είναι µια κατασκευασµένη έννοια, η φύση της είναι
υποκειµενική και βασισµένη σε αξίες, πεποιθήσεις και ενδιαφέροντα, και δεν ανταποκρίνεται
τόσο σε µία αντικειµενική και καθολική πραγµατικότητα. Η ποιότητα στη συγκεκριµένη
περίπτωση, όπως αναφέρουν οι Pence και Moss, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό, στο µάτι του
θεατή - και ο θεατής µπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε οµάδα ενδιαφεροµένων (Pence & Moss,
1994: 172). Οι Ebbeck και Waniganayake (2003: 109) παρέχουν µια ακόµα πιο λεπτοµερή
κατανοµή των τεσσάρων κατηγοριών οµάδων ενδιαφεροµένων, άτοµο (παιδί, γονέας,
επαγγελµατίας), οργάνωση (κέντρο, πρόγραµµα, χορηγός), κοινότητα (τοπική, περιφερειακή,
εθνική) και διεθνείς (διαπολιτισµικές, παγκόσµιες συµµαχίες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Εάν αντιλαµβανόµαστε την ποιότητα µε αυτό το τρόπο, βασισµένη δηλαδή σε αξίες,
υποκειµενική και ως µία δυναµική έννοια µε τη δυνατότητα πολλαπλών προοπτικών ή
κατανοήσεων τότε είναι απαραίτητη η διερεύνησή της σε ένα πλαίσιο χωρο-χρονικό,
αναγνωρίζοντας πολιτισµικές, πολιτικές και άλλες µορφές διαφορετικότητας. (Dahlberg et al.,
2013: 6). Θα µπορούσε µε αυτό τον τρόπο να έχει τόσες πολλές έννοιες ώστε να καταστεί
αναποτελεσµατική και χωρίς νόηµα ως εργαλείο αξιολόγησης.
Αυτός ο προβληµατισµός έγινε ακόµα πιο έντονος, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να
µιλούν για τη σηµασία της διαδικασίας καθορισµού της ποιότητας και πώς θα έπρεπε να
περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων όχι µόνο ακαδηµαϊκών εµπειρογνωµόνων,
αλλά και των παιδιών, γονέων, επαγγελµατιών και άλλων, οι οποίοι µπορεί να έχουν πολύ
διαφορετικές προοπτικές. Όπως αναφέρει και ο Δαγκλής (2008), για την περίπτωση της
Ελλάδας, η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος θεωρείται συνάρτηση πολλών
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µεταβλητών (παραµέτρων ή παραγόντων), οι οποίες το χαρακτηρίζουν και καλύπτουν στο
µέγιστο δυνατό βαθµό τις θεσµικές προϋποθέσεις (σύνταγµα, νόµοι) αλλά και τις
αναγκαιότητες που υπαγορεύει η πραγµατιστική και πιεστική απαίτηση για οµαλή ένταξη των
µαθητών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Ένα βασικό συµπέρασµα του «Beyond Quality» (1999) είναι ότι η προσπάθεια να
θεωρήσουµε την «ποιότητα» ως µια «υποκειµενική, σχετική και δυναµική έννοια» είναι
µάταιη: γιατί η «ποιότητα» είναι µια έννοια µε πολύ ιδιαίτερο νόηµα και φέρει συγκεκριµένες
υποθέσεις, τις αξίες. Η έννοια της ποιότητας προϋποθέτει την πιθανότητα και την επιθυµία
των εµπειρογνωµόνων να ανακαλύψουν και να µετρήσουν καθολικούς, αντικειµενικούς και
σταθερούς κανόνες. Ένα «ποιοτικό» κέντρο προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι µια
υπηρεσία που εκτιµάται ότι συµµορφώνεται µε αυτούς τους κανόνες. Ως εκ τούτου, η ποιότητα
είναι µια γλώσσα αξιολόγησης που χαράσσεται µε τις αξίες όχι µόνο της καθολικότητας, της
αντικειµενικότητας και της σταθερότητας, αλλά και της βεβαιότητας και προϋποθέτει έναν
αυτόνοµο παρατηρητή που υιοθετεί µια αντικειµενική στάση προκειµένου να κάνει µία
αληθινή δήλωση πραγµατικότητας. Πρόκειται για µια τεχνική γλώσσα που εφαρµόζει πρότυπα
που προέρχονται από εµπειρογνώµονες σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις (π.χ. κλίµακες
αξιολόγησης, λίστες ελέγχου, τυποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου).
Οι Dahlberg, Moss και Pence (1999) κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η ποιότητα είναι
το «παιδί» ενός συγκεκριµένου χρόνου και τόπου. Συνεπώς, η έννοια της ποιότητας δεν µπορεί
να θεωρηθεί ότι µπορεί να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα, τις αξίες, την ποικιλοµορφία, την
υποκειµενικότητα, τις πολλαπλές προοπτικές και άλλα χαρακτηριστικά ενός κόσµου που είναι
τόσο αβέβαιος όσο και διαφορετικός. (Dahlberg et al., 2013: 105).
Αν η ποιότητα µπορούσε να γίνει κατανοητή ως µία γλώσσα αξιολόγησης, το βιβλίο
«Beyond Quality» προσφέρει µια άλλη γλώσσα, την οποία ονοµάζει «δηµιουργία νοήµατος»
(meaning making). Στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, «η δηµιουργία νοήµατος»
σχετίζεται µε τη «δόµηση και εµβάθυνση της κατανόησης του εκάστοτε κέντρου προσχολικής
εκπαίδευσης και αγωγής και των προγραµµάτων του - ειδικότερα του παιδαγωγικού έργου για να κατανοήσουµε τι συµβαίνει» (1999: 112). Δηµιουργούµε νόηµα πάντα σε σχέση µε τους
άλλους, σε διαδικασίες συν-κατασκευής, διαδικασίες που περιλαµβάνουν διάλογο,
προβληµατισµό, αµφισβήτηση και ερµηνεία.
Η γλώσσα της ποιότητας απευθύνεται σε µια δήλωση πραγµατικότητας. Η γλώσσα της
δηµιουργίας νοήµατος, αντίθετα, παράγει µια κρίσιµη αξία και απευθύνεται στην αξιολόγηση
«ως µια δηµοκρατική ερµηνευτική διαδικασία, µια διαδικασία που καθιστά την πρακτική
ορατή και εποµένως υποκείµενη σε προβληµατισµό, διάλογο και επιχειρηµατολογία,
135

οδηγώντας σε µια κρίσιµη αξία, συµφραζόµενη και προσωρινή επειδή είναι πάντοτε
αντικείµενο αµφισβήτησης» (Dahlberg et. al. 2013: 106). Σε αυτήν την κατεύθυνση
χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες µέθοδοι, προσαρµοσµένες στη δηµοκρατικές πρακτικές,
ειδικότερα στη παιδαγωγική τεκµηρίωση, ως εργαλείο συµµετοχικής αξιολόγησης, που
απαιτεί µια συλλογική και δηµοκρατική διαδικασία ερµηνείας, κριτικής και αξιολόγησης,
περιλαµβάνοντας το διάλογο και την ακρόαση και τον προβληµατισµό.
Υπάρχει έντονη τάση κυριαρχίας των ευρωπαϊκών και αµερικανικών προτύπων
ποιότητας στην έρευνα, στην πολιτική, στην κατάρτιση και στην πρακτική της ανάπτυξης των
παιδιών. Ο Woodhead (1996) αναφέρει πως µε µερικές αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις, αυτή η τάση
τροφοδοτήθηκε από τις οικουµενικές φιλοδοξίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας
«Είµαι πεπεισµένος ότι τα καθολικά µοντέλα ποιότητας είναι τόσο αβάσιµα όσο και
άχρηστα. Ταυτόχρονα, είµαι πεπεισµένος ότι δεν πρέπει να αγκαλιάσουµε το αντίθετο άκρο, µια
τελικά αυτοκαταστροφική µορφή σχετικισµού. Η ποιότητα είναι σχετική, αλλά όχι αυθαίρετη»
(Woodhead, 1996: 5).

5.2 Η µέτρηση της ποιότητας και οι κλίµακες αξιολόγησης της ποιότητας
των προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης και αγωγής
Η έλλειψη ενός κοινού αποδεκτού ορισµού της έννοιας της ποιότητας της παρεχόµενης
αγωγής και εκπαίδευσης, προκαλεί προβλήµατα αναφορικά µε την αξιολόγησή της, η οποία
έχει χαρακτηριστεί δύσκολη. Ωστόσο, αν και η αξιολόγηση είναι µια σύνθετη διαδικασία, η
αυξανόµενη χρήση µεθόδων άµεσης παρατήρησης έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη έγκυρων
και αξιόπιστων εργαλείων (Σακελλαρίου, 2015).
Στο πλαίσιο της «µέτρησης» της ποιότητας των προσχολικών κέντρων αγωγής και
εκπαίδευσης, η βιβλιογραφία (CECDE 2004: 32) διακρίνει κυρίως δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη
αφορά την ποσοτική προσέγγιση, περιλαµβάνει κλίµακες αξιολόγησης, λίστες ελέγχου,
τυποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου. Η δεύτερη, αφορά ποιοτικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση
της ποιότητας όπου όλοι οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στον προσδιορισµό των στοιχείων
που αποτελούν τα υψηλής ποιότητας προγράµµατα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Υπάρχει µια ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων στην υποστήριξη της ποιότητας.
Ανάµεσα σε αυτούς ανήκουν οι κρατικοί κανονισµοί, που συνήθως βασίζονται στα ελάχιστα
πρότυπα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ατόµων που εµπλέκονται στα
κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υποδεικνύοντας ότι τα συστήµατα
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αξιολόγησης και διαπίστευσης συνήθως περιλαµβάνουν πρότυπα, τα οποία τείνουν να είναι
άκαµπτα και ευρεία (CECDE, 2004: 36-37).
Οι Ebbeck και Waniganayake (2003: 116) εξηγούν ότι υπάρχουν οφέλη και
περιορισµοί σχετικά µε τους κρατικούς κανονισµούς για την παιδική ηλικία. Σύµφωνα µε
αυτούς, τα πρότυπα αδειοδότησης τείνουν να επικεντρώνονται σε διαρθρωτικές- οργανωτικές
πτυχές, όπως το µέγεθος των σχολείων, οι αναλογία προσωπικού / παιδιών κ.α. Αυτά τα
κανονιστικά µέτρα καθορίζονται συνήθως σε ελάχιστα πρότυπα συµµόρφωσης, ορατά και
εύκολα να µετρηθούν. Οι Ebbeck και Waniganayake (2003) αναφέρουν την έµφαση των
δοµικών κριτηρίων ως αδυναµία, διότι δεν φτάνουν στην καρδιά της παρεχόµενης υπηρεσίας,
δηλαδή

του

προγράµµατος

εκπαίδευσης

και

αγωγής.

Επισηµαίνουν

επίσης

ότι

µακροπρόθεσµα, το καθαρό αντίκτυπο αυτού του τύπου κρατικού ρυθµιστικού συστήµατος
είναι η νοµιµοποίηση και ενίσχυση των κυρίαρχων πολιτιστικών πεποιθήσεων και
συµπεριφορών κατάλληλων για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Προκειµένου
να δηµιουργηθεί ένας σταθερός τρόπος µέτρησης της ποιότητας οι ερευνητές έχουν αναπτύξει
διάφορα εργαλεία αξιολόγησης (παρατήρησης) της ποιότητας. (Bredekamp, 2011: 14).
Παρακάτω κάνουµε µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το πλαίσιο
διασφάλισης της ποιότητας παγκοσµίως και εντοπίζουµε σηµαντικά κενά στη βιβλιογραφία
όσον αφορά τα διαθέσιµα εργαλεία και προγράµµατα διασφάλισης της ποιότητας.
Το πρώτο σύστηµα αξιολόγησης δηµιουργήθηκε από τον µεγαλύτερο αναπτυξιακό
οργανισµό στις ΗΠΑ, την Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης Νέων Παιδιών (NAEYC), και
αποτέλεσε «µια ισχυρή φωνή για τα παιδιά, τις οικογένειες και τους δασκάλους» ( Essa, 2011:
104). Παρόλο που πολλά από τα αρχικά στοιχεία του συστήµατος έχουν αλλάξει, η πρόθεση
του προγράµµατος NAEYC εξακολουθεί να είναι η ίδια, δηλαδή «η εξασφάλιση της ποιότητας
των καθηµερινών εµπειριών των παιδιών στα προγράµµατα προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης. Η προώθηση θετικών αποτελεσµάτων για τα παιδιά είναι η καρδιά του νέου
πλαισίου, των προτύπων, των κριτηρίων και των διαδικασιών του» (Bauer, 2005: 1, 3).Tο
κύριο µέληµα είναι τα παιδιά, όπως περιγράφονται στα πρώτα πέντε θέµατα: σχέσεις,
πρόγραµµα σπουδών, διδασκαλία, αξιολόγηση της προόδου των παιδιών και υγεία. Στα άλλα
πέντε θέµατα είναι οι εκπαιδευτικοί, οι σχέσεις µε τις οικογένειες και τη κοινότητα, η διοίκηση,
συµπεριλαµβανοµένου του φυσικού περιβάλλοντος, της ηγεσίας και της διαχείρισης.
(Bredekamp, 2011: 13–14).
Παρόλο που η κλίµακα αξιολόγησης της ποιότητας του προγράµµατος NAEYC αρχικά
ήταν το µόνο επικρατές σύστηµα (Neugebauer, 2009: 14), µία άλλη κλίµακα αξιολόγησης
δηµιουργήθηκε, το Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS), που σταδιακά
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κέρδισε δηµοτικότητα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983 από τους Harms και Clifford,
και έγινε ένας δοκιµασµένος τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας (Dahlberg et al., 2002: 98)
για πολλούς ερευνητές. Περιλάµβανε 37 θέµατα οµαδοποιηµένα σε επτά υποκλίµακες.
Θεωρείται το πιο γνωστό και συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο σύστηµα αξιολόγησης της
ποιότητας και έχει περιγραφεί από τους συγγραφείς του ως ένα «σχετικά σύντοµο και
αποτελεσµατικό µέσο για να εξετάσει σοβαρά την ποιότητα του περιβάλλοντος καλύπτοντας
τις βασικές πτυχές όλων των εγκαταστάσεων» (Harms and Clifford, 1980: iv στο Dahlberg et.
al., 2002: 98).
Το 1998 η αρχική έκδοση ECERS αναθεωρήθηκε, ενηµερώθηκε και επεκτάθηκε. Η
αναθεωρηµένη κλίµακα (ECERS-R) έχει τώρα 43 θέµατα, για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές
στον τοµέα της πρώιµης παιδικής ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των αντικειµένων που
αφορούν τα προβλήµατα παιδιών µε αναπηρίες και αυξηµένη πολιτισµική ευαισθησία.
Η ECERS, που σχεδιάστηκε αρχικά στις Ηνωµένες Πολιτείες και χρησιµοποιήθηκε σε
ποικίλα περιβάλλοντα πρώιµης παιδικής ηλικίας, τροποποιήθηκε και εφαρµόστηκε και στην
Ευρώπη
Μετά την έκδοση της αρχικής έκδοσης ECERS, δηµιουργήθηκαµ και άλλες σχετικές
εξειδικευµένες κλίµακες αξιολόγησης στις ΗΠΑ, και συγκεκριµένα:
•

1989 the Family Day Care Rating Scale (FDCRS)

•

1990 the Infant/Toddler Environmental Rating Scale (ITERS)

•

1996 the School-Age Care Environment Rating Scale (SACERS)

•

2004 the Program Administration Scale (Long, 2008:1)
Το Effective Provision of Preschool Education Project (EPPE) αποτελεί µια σηµαντική

ευρωπαϊκή διαχρονική µελέτη που διερευνά την αποτελεσµατικότητα της προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών. Πρόκειται για µια µελέτη
της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης σε ένα εθνικό δείγµα τυχαία επιλεγµένων παιδιών
ηλικίας 3 έως 7 ετών σε όλη την Αγγλία. Στην έρευνα EPPE η κλίµακα βαθµολόγησης ECERSR συµπληρώθηκε µε µια νέα κλίµακα που ονοµάζεται ECERS-Extension (ECERS-E). Αυτή η
νέα συµπληρωµατική κλίµακα σχεδιάστηκε επειδή η ECERS-R θεωρήθηκε ανεπαρκής στην
εκτίµησή της σχετικά µε την πρόβλεψη διδακτικού περιεχοµένου για τον αλφαβητισµό και την
αριθµητική και ως εκ τούτου δεν ήταν κατάλληλη για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
των Προγραµµάτων Σπουδών που συµβάλλουν στην πνευµατική και γλωσσική πρόοδο των
παιδιών στην πορεία προς το σχολείο.
Σύµφωνα µε τους συγγραφείς τις ECERS-E, (Sylva, Siraj-Blatchford και Taggart,
2003: 46), η ποιότητα δεν είναι καθολική έννοια αλλά εξαρτάται από τα εθνικά προγράµµατα
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σπουδών και τις πολιτιστικές προτεραιότητες. Επισηµαίνουν πως - αν τα ακαδηµαϊκά
επιτεύγµατα εκτιµώνται στην αρχή του σχολείου, τότε το ECERS-E είναι καλός προγνωστικός
παράγοντας για την ετοιµότητα των παιδιών για το σχολείο. Αυτή η ετοιµότητα περιλαµβάνει
τη γλώσσα, τις δεξιότητες αριθµητικής και τις συνιστώσες δεξιότητες της προσχολικής
εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, αν αποτιµώνται τα κοινωνικά αποτελέσµατα, τότε η
κλίµακα κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο ECERS-R µπορεί να είναι ένας καλύτερος
προγνωστικός δείκτης για το καλό ξεκίνηµα του παιδιού στο σχολείο..
Ένα τρίτο εργαλείο αξιολόγησης των διαδικαστικών χαρακτηριστικών της ποιότητας
που εφαρµόστηκε στο EPPE, είναι η Caregiver Interaction Scale (CIS) που αξιολογεί το είδος
της αλληλεπίδρασης µεταξύ παιδιών και παιδαγωγών, στα πλαίσια µιας 45λεπτης
παρατήρησης (Arnett, 1989). Αυτή η κλίµακα έχει δείξει πώς οι αλληλεπιδράσεις των
ενηλίκων διαµορφώνουν την ανάπτυξη των παιδιών.
Συνολικά, τα τρία εργαλεία (ECERS-R, ECERS-E και CIS) καταδεικνύουν κατηγορηµατικά
ότι « η αναπτυξιακή πρόοδος των παιδιών στην προσχολική περίοδο συνδέεται θετικά µε την
ποιότητα των προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης και αγωγής» (Pugh & Duffy, 2006: 171).
Η ECERS είναι ένα ευρηµατικό εργαλείο για έρευνα, αυτοέλεγχο και αξιολόγηση. Έχει
χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από είκοσι χώρες - από τη Σιγκαπούρη στη Γερµανία µέχρι
τη Χιλή. Χώρες εκτός των ΗΠΑ που

χρησιµοποιούν την κλίµακα, συχνά απλά την

µεταφράζουν στην εθνική τους γλώσσα και κάνουν µικρές τροποποιήσεις στο λεξιλόγιο ή στον
τύπο του εξοπλισµού. Με αναφορά σε διάφορες µελέτες, οι Sylva κ. ά. (2003: 7) παραθέτουν
παραδείγµατα τέτοιων µικρών προσαρµογών της ECERS που έγιναν σε ανεπτυγµένες χώρες
όπως στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Πορτογαλία. Αλλού, σε µια αναδυόµενη
οικονοµία, στο Ταµίλ Ναντού της Ινδίας, ερευνητές όπως ο Swaminathan (2000)
χρησιµοποίησαν την ECERS ως ένα εννοιολογικό πρότυπο για να δηµιουργήσουν ένα πολύ
διαφορετικό σύστηµα αξιολόγησης που να ταιριάζει σε περιβάλλοντα και πρακτικές που
απέχουν πολύ από την προσχολική εκπαίδευση των ΗΠΑ όπου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά
η ECERS. Στην Ελλάδα έγινε η µετάφραση και η προσαρµογή της κλίµακας, έπειτα της άδειας
του εκδοτικού οίκου, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της κα. Ρέντζου (2011: 258) µε
επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα. Σακελλαρίου.
Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Αυστραλία δηµιούργησε το δικό της πλαίσιο για να
ανταποκριθεί στις συγκεκριµένες ανάγκες της. Τα εργαλεία αξιολόγησης έχουν ως γενικό
στόχο να ενθαρρύνουν τους παρόχους να αυξήσουν τα πρότυπά τους πέρα από τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ορίζονται από τους εθνικούς κανονισµούς και πρότυπα. Το Σύστηµα
Βελτίωσης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Αυστραλία είναι ένα παράδειγµα ενός
139

προγράµµατος πιστοποίησης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και της
εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία (ECCE), καθορίζοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση και
την φροντίδα, παρέχοντας έναν τρόπο µέτρησης της παρεχόµενης ποιότητας προσδιορίζοντας
τοµείς για συνεχή βελτίωση της ποιότητας (CECDE 2004: 14).
Συµπερασµατικά αναφέρουµε πως πρώτον, το γεγονός ότι η ποιότητα βασίζεται και
επηρεάζεται από τις αξίες πρέπει να εξετάζεται ανά πάσα στιγµή. Δεύτερον, η ανάπτυξη και η
αναθεώρηση των δεικτών ποιότητας θα είναι πάντα µια συνεχής διαδικασία, διότι οι συνθήκες
στην εκπαίδευση συνεχίζουν να αλλάζουν. Τρίτον πρέπει να αναγνωρίσουµε πως υπάρχουν
πολλοί ενδιαφερόµενοι και εµπλεκόµενοι στη διαδικασία της εκπαίδευσης και αγωγής και
τέλος θα πρέπει να δούµε την ποιότητα στα διάφορα επίπεδα.

5.3 Έρευνα δράσης και Ποιότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή
Δεδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια οι κλίµακες αξιολόγησης της ποιότητας της
παρεχόµενης αγωγής και εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται εκτενώς στο διεθνή χώρο ως µέσα
αυτοαξιολόγησης, κρίνεται αναγκαία η εξοικείωση των παιδαγωγών µε τα εργαλεία αυτά
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν για να καταγράψουν το επίπεδο της ποιότητας της
παρεχόµενης από τους ίδιους αγωγής και εκπαίδευσης και µέσω της έρευνας δράσης να
συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου από αυτούς προγράµµατος
(Σακελλαρίου, 2015).
Οι αναστοχαστικές πρακτικές έχουν χαρακτηριστεί ως εγγύηση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών και του υπόβαθρου της επαγγελµατικής τους εξέλιξης. (MacNaughton, G.
2005: 6). Προκειµένου να είναι αναστοχαστικοί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ανήσυχοι και
δύσπιστοι. Ανήσυχοι για το τι γίνεται στη τάξη τους και γιατί και δύσπιστοι και σκεπτικοί για
το αν έχουν τη σωστή απάντηση στα ερωτήµατά τους. Οι αναστοχαστικές πρακτικές δεν
προκύπτουν απλά και αυτόµατα, αλλά προκύπτουν όσο οι εκπαιδευτικοί χτίζουν ενεργά και
µετασχηµατίζουν τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις και γνώσεις. Απαιτεί από τον εκπαιδευτικό
να αναλάβει τον έλεγχο της δικής του µάθησης και τη δηµιουργία νοήµατος στην έννοια του
εκπαιδευτικού και της διαδικασίας µάθησης και υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν
πως θα οδηγήσουν την καινοτοµία στην τάξη τους.
Σύµφωνα µε τον Herr και Anderson (2005, 54), οι τέσσερις στόχοι της έρευνας δράσης
είναι η δηµιουργία νέων γνώσεων, η επίτευξη αποτελεσµάτων προσανατολισµένων στην
δράση, η εκπαίδευση τόσο των ερευνητών όσο και των συµµετεχόντων και τα αποτελέσµατα
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να σχετίζονται µε το τοπικό περιβάλλον. H έρευνα της Bleach (2013) συµπεραίνει πως ο
συνδυασµός της στοχευµένης αλληλεπίδρασης και της µάθησης µέσω της έρευνας δράσης
συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της µάθησης. Η έρευνα δράσης
υποστηρίζει την εφαρµογή της αλλαγής, βοηθώντας τους συµµετέχοντες να αναπτύξουν τις
απαιτούµενες δεξιότητες, τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά, για την επίτευξη αποτελεσµάτων
για τα οποία πραγµατικά ενδιαφέρονται
Οι εµπλεκόµενοι στην διαδικασία της έρευνας δράσης στην έρευνα της Bleach ( 2013)
απέδωσαν την επιτυχία της ποιότητας ενός προγράµµατος στην ενδοσχολική κατάρτιση, η
οποία αξιολόγησαν πως τους βοήθησε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να
βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης εντός των εγκαταστάσεών του
σχολείου τους. Ένιωσαν ενδυναµωµένοι από τη διαδικασία, ιδιαίτερα καθώς η φωνή του
καθενός ακούστηκε και οι απόψεις τους αξιολογήθηκαν.

5.4 Η ποιότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού
Όπως αναλύθηκε και στα παραπάνω υποκεφάλαια υπάρχει πλέον ένα αυξανόµενο
σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα µακροπρόθεσµα οφέλη των υψηλής
ποιότητας προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης για τα µικρά παιδιά, τις οικογένειές τους
και την ευρύτερη κοινότητα. Αυτά τα προγράµµατα ποιότητας δεν αποτελούν µόνο µια
επένδυση για τα µικρά παιδιά, αλλά είναι επίσης ευεργετικά και για την επέκταση του φυσικού,
γνωστικού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους (Hirsh-Pasek, Michnick Golinkoff, Berk &
Singer, 2009: 22, Lynch, 2007: Papalia et. al.. 2008: 288, Παπαθεοδώρου, 2010).
Η σπουδαιότητα των υπαίθριων χώρων µάθησης και παιχνιδιού δεν αποτελεί µια
σύγχρονη ιδέα, καθώς θεωρητικοί της εκπαίδευσης όπως οι Froebel, Dewey, Montessori,
Steiner, Rousseau, και Malaguzzi, τόνισαν το ρόλο της επαφής και των εµπειριών που έχουν
τα παιδιά µε τη φύση στην ανάπτυξη και την ευηµερία τους. Πιθανών οι συγκεκριµένοι
θεωρητικοί αναγνώρισαν την ιδιαίτερη εγγενή ανάγκη που έχουν τα παιδιά για επαφή µε τη
φύση, η οποία µετέπειτα υποστηρίχθηκε από πορίσµατα σύγχρονων ερευνών. Στην παγκόσµια
έρευνα και βιβλιογραφία παρατηρείται η έµφαση που δίνεται τα τελευταία χρόνια στον ορισµό
των χαρακτηριστικών των υψηλής ποιότητας προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης, µε
σκοπό την ανάπτυξη όχι µόνο περισσότερων αλλά και καλύτερων ποιοτικά εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (Espinosa, 2002). Ένας µεγάλος αριθµός κλιµάκων όπως αναλύθηκαν και
εκτενέστερα παραπάνω δηµιουργήθηκαν για να αξιολογούν τη ποιότητα των προσχολικών
προγραµµάτων αγωγής, ωστόσο όπως ήδη αναφέρθηκε, οι έρευνες και οι σταθµισµένες
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κλίµακες φαίνεται να δίνουν έµφαση στους εσωτερικούς χώρους, υποβαθµίζοντας την
παιδαγωγική σπουδαιότητα των υπαίθριων χώρων. Ακόµα και στα κριτήρια της Διεθνούς
Ένωσης για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC) γίνεται µικρή αναφορά στο
φυσικό περιβάλλον των υπαίθριων χώρων. Από τις συγκεκριµένες αναφορές φαίνεται ότι οι
προδιαγραφές δηµιουργούν ένα πλαίσιο ποιότητας για τα προγράµµατα προσχολικής αγωγής
µακριά από τα είδη διαµόρφωσης, οργάνωσης και επιφανειών που ευνοούν το ελεύθερο
παιχνίδι µε τη φύση όπως: ποικιλοµορφία στις επιφάνειες εδάφους (πέτρες, άµµος, λάσπη,
νερό, γρασίδι), ανοικτοί και αποµονωµένοι χώροι, ‘άγρια’ φυσικά στοιχεία που µπορούν να
διαχειριστούν τα παιδιά, και στοιχεία που προσφέρουν ευκαιρίες ανακάλυψης και
εξερεύνησης. (Lester και Maudsley, 2007).
Στην παρούσα έρευνα το µεθοδολογικό εργαλείο της κλείδα παρατήρησης που θα
χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και
της χρήσης τους βασίστηκε στην κλίµακα POEMS, Preschool Outdoor Environment
Measurement Scale (DeBord et al., 2005), για την οποία µας χορηγήθηκε άδεια χρήσης (βλ.
Παράρτηµα). Ο στόχος του συγκεκριµένου εργαλείου είναι να παράσχει ένα έγκυρο και
αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης
και της χρήσης τους και παράλληλα να παρέχει καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους
σχεδιαστές των σχολικών περιβαλλόντων προκειµένου να τους βοηθήσει να προβούν σε
βελτιώσεις. επιλέξαµε την κλίµακα ως το µόνο εργαλείο που αξιολογεί συγκεκριµένα και
εστιάζει στην ποιότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων των προσχολικών κέντρων αγωγής. Η
οργάνωση, διαµόρφωση και χρήση αυτών των χώρων εξετάζεται µέσω των παρατηρήσεων
των παιδιών και των νηπιαγωγών στους εξωτερικούς χώρους. Η κλίµακα αποτελείται από 56
στοιχεία οµαδοποιηµένα σε 5 πεδία, που είναι τα ακόλουθα:
1. Φυσικό Περιβάλλον, που εξετάζει κατά πόσο το περιβάλλον προσφέρει διάφορα
είδη κα επίπεδα αναπτυξιακών προκλήσεων, κατά πόσο είναι εύκολα προσβάσιµα και στενά
συνδεδεµένα µε τη φύση. Όπως επίσης εξετάζει στοιχεία που διασφαλίζουν την ασφάλεια των
παιδιών και για την υγεία τους
2.

Αλληλεπιδράσεις, που εξετάζει κατά πόσο τα στοιχεία του περιβάλλοντος

υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις (α) αλληλεπιδράσεις παιδιού µε το περιβάλλον (Φύλλα,
λουλούδια ή κλαδιά, κτλ.) (β) αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών (π.χ. ύπαρξη πάγκωντραπεζάκια ή αντικειµένων δύο ατόµων) (γ) αλληλεπιδράσεις νηπιαγωγού- παιδιού κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού (π.χ. διευκόλυνση των δραστηριοτήτων, ενθάρρυνση της
διερευνητικότητας) (δ) αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού (π.χ., έχοντας επαρκή καθίσµατα
εξωτερικού χώρου).
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3. Περιβάλλον Παιχνιδιού και Μάθησης, που εξετάζει αν υπάρχουν ευδιάκριτοι χώροι
που προωθούν δραστηριότητες και δυνατότητες εµπειριών γύρω από ένα κοινό θέµα (π.χ. µια
ενεργή ζώνη παιχνιδιού, µια γωνιά αφήγησης, µια περιοχή για άµµο και νερό, µία κουζίνα
κήπου) και αν χρησιµοποιούν καλής ποιότητας φυσικά ή κατασκευασµένα υλικά, αντικείµενα
που µπορούν να µετακινηθούν (π.χ. λείες πέτρες, παιχνίδια για άµµο) ανάλογα µε τη συνάφεια
τους µε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα και µια ζώνη.
4. Πρόγραµµα, Σπουδών, που εξετάζει αν το πρόγραµµα της τάξης – µέρος του
καθηµερινού προγράµµατος προεκτείνεται στους εξωτερικούς χώρους. Με άλλα λόγια,
υπάρχει ρητή αναγνώριση ότι η ανάπτυξη και µάθηση των παιδιών µπορεί επίσης να
πραγµατοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο που έχει σχεδιαστεί για να µεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες
µάθησης (έρευνα, εξερεύνηση, σωµατική δραστηριότητα και αυθόρµητη κίνηση, κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης, συνεργασία, εµπειρίες µε διάφορα
υλικά κ.λπ.).
5. Ο Ρόλος της/ του νηπιαγωγού που εξετάζει το βαθµό που η εκπαιδευτική κοινότητα
(δάσκαλοι, οικογένειες και κοινοτικοί πόροι) επιδιώκουν την προώθηση εξωτερικών
περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού υψηλής ποιότητας. Αναφέρεται επίσης στο
παιδαγωγικό στυλ του νηπιαγωγού. Η υψηλή ποιότητα εδώ συνεπάγεται την εξέταση του
εξωτερικού περιβάλλοντος ως εκπαιδευτικού πόρου που χρειάζεται την υποστήριξη και
συµµετοχή των νηπιαγωγών, οικογενειών και άλλων µελών της κοινότητας.
Η Katz (1999: 2- 11) αναφέρει πως η ποιότητα της φροντίδας και της εκπαίδευσης
µπορεί να οριστεί και να αξιολογηθεί διαφορετικά από διάφορους ενδιαφερόµενους, ανάλογα
µε το τι κάθε οµάδα ανθρώπων πιστεύει πως είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης και της
φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό η Katz προτείνει την εξέταση της ποιότητας από διάφορες
προοπτικές όπως αυτή των οικογενειών, των παιδιών και του προσωπικού, των εκπαιδευτικών
και της κοινότητας. Δύο από τις πέντε προοπτικές που προτείνει είναι (1) η «από πάνω προς
τα κάτω προοπτική» (‘the top down perspective’), η οποία ονοµάζεται επίσης η προοπτική των
ερευνητών - επαγγελµατιών - αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος όπως αυτά
αξιολογούνται από τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία των προγραµµάτων και
(2) η «εσωτερική προοπτική» (‘inside perspective’), η οποία εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο
το προσωπικό και οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται την ποιότητα των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων. Η κλίµακα POEMS θεωρούµε πως εξετάζει την ποιότητα µέσα από αυτές τις
δύο προοπτικές που αναπτύχθηκαν. Ένα βασικό και θετικό στοιχείο της συγκεκριµένης
κλίµακας, είναι πως έχει διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται
µε ευκολία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ως εργαλείο αξιολόγησης των εξωτερικών
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χώρων παιχνιδιού και µάθησης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τις αλλαγές που
γίνονται στο χώρο
Η κλίµακα POEMS θεωρήθηκε αξιόπιστη κατά τη πιλοτική χρήση της σε 41
προγράµµατα προσχολικής αγωγής στη Βόρεια Καρολίνα (DeBord et al., 2005). Η αξιοπιστία
µεταξύ των κριτών ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 85% και υψηλότερο καθώς επανελεγχόταν καθ
'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η συνοχή για ολόκληρη την κλίµακα προσδιορίστηκε ότι
είναι ισχυρή (Cronbach's alpha = .87), µε το 2ο Πεδίο «Αλληλεπιδράσεις» .78 και το 5ο
Πεδίο «Ο ρόλος του/ της νηπιαγωγού» .52 (DeBord et al., 2005). Η εγκυρότητα της κλίµακας
καθορίστηκε µε διάφορους τρόπους (DeBord κ.ά., 2005). Αρχικά, υπολογίστηκε ο
συσχετισµός µεταξύ της ποιότητας του προγράµµατος και της συνολικής βαθµολογίας της
κλίµακας POEMS. Η ποιότητα του προγράµµατος προσδιορίστηκε από το επίπεδο των
αστεριών (1 έως 5) του προγράµµατος, το οποίο προσδιορίζεται µέσω της North Carolina Star
Rated License και βασίζεται στην εκπαίδευση του προσωπικού, στα πρότυπα προγραµµάτων
και στο ιστορικό συµµόρφωσης. Η συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων αστεριών και της
βαθµολογίας στην κλίµακα POEMS αναφέρθηκε ότι είναι αρκετά ισχυρή και θετική,
υποδηλώνοντας ότι η συνολική ποιότητα του προγράµµατος σχετίζεται µε την ποιότητα του
υπαίθριου περιβάλλοντος (DeBord et al., 2005). Δεύτερον, κατά τη διάρκεια των
παρατηρήσεων POEMS, ένας ξεχωριστός παρατηρητής χρησιµοποίησε 27 τεχνικές
δειγµατοληψίας για να καθορίσει τη συµπεριφορά τριών έως τεσσάρων παιδιών και του
δασκάλου τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε υπαίθριους χώρους παιχνιδιού χαµηλότερης
ποιότητας τα παιδιά ασχολούταν µε πιο λειτουργικούς και επαναλαµβανόµενους τύπους
παιχνιδιών και οι αρνητικές συµπεριφορές ήταν συχνότερες. Ωστόσο, σε υπαίθριους χώρους
παιχνιδιού υψηλότερης ποιότητας, τα παιδιά συµµετείχαν σε πιο εποικοδοµητικά παιχνίδια και
οι εκπαιδευτικοί ενδυνάµωναν και διευκόλυναν τις εµπειρίες των παιδιών (DeBord et al.,
2005). Τέλος, µια ανασκόπηση εµπειρογνωµόνων, µία πιλοτική δοκιµή και η ανατροφοδότηση
από τους εκπαιδευτικούς καθόρισαν την βελτιστοποίηση και την εγκυρότητα περιεχοµένου
της κλίµακας POEMS (DeBord et al., 2005).
Το πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας αναφέρει ορισµένα χαρακτηριστικά που τα
υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού θα πρέπει να παρέχουν
- Τα σταθερά στοιχεία- διαµόρφωση παρέχουν ταυτότητα, εξοικείωση και συνοχή
- Τα χαλαρά στοιχεία (loose parts) προωθούν αλληλεπίδραση, υποστηρίζουν τις
κοινωνικές σχέσεις, παρακινούν την εκµάθηση
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- Τα κατασκευασµένα στοιχεία παρέχουν ανθεκτικότητα, σταθερότητα, ιδιαίτερες
προσφερόµενες δυνατότητες που είναι αδύνατο να δηµιουργηθεί µε διαφορετικό τρόπο,
χρώµα, ειδική υφή ακουστική ακρίβεια και πολλά άλλα
- και τα φυσικά στοιχεία που παρέχουν συνεχείς αλλαγές, αισθητηριακή διέγερση,
εποχιακές διακυµάνσεις, οικοτόπους άγριας πανίδας κ.α.
Ο Noren-Bjorn (1982, στο Lester

& Maudsley, 2007: 138) πρότεινε ορισµένα

χαρακτηριστικά για τον καθορισµό της λειτουργικών χώρων παιχνιδιού του παιδιού,
αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ποιότητες θα αποτελούσαν ένα σύστηµα ποιοτικής αξίας όπου οι
διάφοροι δυνατοί συνδυασµοί θα δηµιουργήσουν ένα εύρος δυναµικών επιλογών για τον
σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού.
-

Χρόνος: ένας τόπος όπου το παιχνίδι µπορεί να διαρκέσει πολύ ώρα, όπου

µπορεί να διακοπεί και να ξεκινήσει πάλι, όπου υπάρχει ένα ευρύ φάσµα χώρου και υλικών
διαθέσιµων σε όλους, όπου τα παιδιά µπορούν να καθορίσουν τους χρόνους έναρξης και λήξης
για το παιχνίδι τους.
-

Αναπτυξιακά κατάλληλοι: όπου τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα

υλικά και τον εξοπλισµό ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής τους και τις ανάγκες τους.
Μπορούν να χειριστούν τα υλικά µε µια ατέλειωτη ποικιλία διαφορετικών τρόπων ανάλογα µε
τις ανάγκες, όπου θα προσφέρονται νέες εµπειρίες, νέες προκλήσεις κ.λπ. , ο χώρος πρέπει να
προσφέρει συνεχώς την υπόσχεση ότι ανανεώνεται.
-

Κοινωνική ανάπτυξη: όπου τα παιδιά µπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό

τους εάν θέλουν να είναι µαζί και να παίζουν µε άλλους ή αν θέλουν να µένουν µόνα τους.
Δίνεται η έµφαση στη συνεργασία, το χρόνο εργασίας, τη συντροφικότητα κλπ. Σε ένα
αποδεκτό κοινωνικό και συναισθηµατικό περιβάλλον , όπου τα παιδιά µπορούν να
µοιράζονται εµπειρίες διαφόρων ηλικιών και κουλτούρων, όπου η ατοµικότητα και η
ποικιλοµορφία είναι ανοιχτά εκτιµηµένες, όπου τα παιδιά µπορούν να διαπραγµατευτούν, να
συνεργαστούν και να επιλύσουν τις συγκρούσεις.
Η εγγύτητα µε άλλα παιδιά διαφόρων ηλικιών δίνει στο παιδί την αίσθηση της
συνέχειας της ανάπτυξης και της εξέλιξής του. Το µικρότερο παιδί µπορεί να κοιτάξει µπροστά
σε αυτό που θα γίνει. Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να είναι παιδαριώδη όταν το χρειάζονται,
ή µπορούν να λειτουργούν ως πρότυπα και να αισθάνονται χρήσιµα, να φροντίζουν και να
βοηθούν τους άλλους.(Noren-Bjorn, 1982: 43)
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-

Έλεγχος: όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το χώρο, να

διερευνούν και να πειραµατίζονται, να καταστρέφουν και να ανασυγκροτούν. Τα παιδιά
µπορούν να έχουν πραγµατική επιρροή στο περιβάλλον τους, τόσο κατά την επιλογή και τη
λήψη αποφάσεων, όσο και ως υπεύθυνοι για το περιβάλλον τους.
-

Ποικιλία: όπου το περιβάλλον παρέχει ένα ευρύ φάσµα αισθητηριακών και

συναισθηµατικών εµπειριών - µυρωδιές, υφές, ήχους, ύψη, κλπ. - όπου υπάρχουν νέες περιοχές
για εξερεύνηση, νέες προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστούν.
-

Κίνηση: όπου τα παιδιά µπορούν να έχουν ελευθερία κινήσεων, τόσο για την

προσωπική τους κίνηση (τρέξιµο, άλµα, κούνια, κλώση κ.λπ.) και όσο και για την κίνηση µέσα
στο περιβάλλον (η ελευθερία να πηγαίνει όπου θέλει). Το φυσικό περιβάλλον ποικίλλει και
ενθαρρύνει µε διαφορετικά επίπεδα, χρήσεις κ.λπ.
-

Ταυτότητα: όπου η γλώσσα και ο πολιτισµός των παιδιών γίνονται σεβαστά και

υποστηρίζονται στο παιχνίδι τους, η γλώσσα του παιδιού χρησιµεύει ως πλαίσιο για τις
σκέψεις του και πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς. Όταν τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν τις
δικές τους ιδέες µέσω του παιχνιδιού και να επεξεργαστούν τις εµπειρίες υποστηρίζεται η
ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών
-

Συνδέσεις µε την πραγµατικότητα: όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον πραγµατικό

κόσµο - την πολιτιστική και επαγγελµατική ζωή. Τα παιδιά να µπορούν να δουν µια ποικιλία
ενήλικων ρόλων, όπου υπάρχουν θετικά πρότυπα, όπου οι ενήλικες συνεργάζονται µεταξύ
τους, και τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν µε αυτόν τον κόσµο και µε την
ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για ορισµένες καταστάσεις.
-

Ελευθερία επιλογής: όπου τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα µε βάση

τις δικές τους ανάγκες και επιθυµίες τι θέλουν να κάνουν και µε ποιον.
-

Διάλογος και αλληλεπίδραση: όπου τα παιδιά και οι ενήλικες µπορούν να

εξερευνήσουν τον κόσµο µαζί, όπου µπορούν να µοιράζονται εµπειρίες σε ισότιµη βάση, και
τα παιδιά µπορούν να οδηγήσουν και να αναλάβουν τον έλεγχο των κοινών εµπειριών
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5.4.1 Η ποιότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού µέσα από τα
µάτια των παιδιών
Η σηµασία της ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση για την επίτευξη καλύτερων
αποτελεσµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων αναγνωρίζεται ολοένα και
περισσότερο από την εµπειρική έρευνα (Shonk-off, Thomas Boyce και McEwen 2009, Sylva
et al., 2014). Ωστόσο, είναι ζωτικής σηµασίας οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας
της προσχολικής εκπαίδευσης και µάθησης να καθοδηγούνται από τις εµπειρίες και τις
προοπτικές των ίδιων των εµπλεκοµένων, των οποίων τη ζωή επιδιώκουµε να βελτιώσουµε:
τα ίδια τα µικρά παιδιά.
Η διερεύνηση των προοπτικών των µικρών παιδιών είναι, επίσης, µια πρακτική
ζωτικής σηµασίας για την ποιότητα των εκπαιδευτικών σχέσεων στην προσχολική εκπαίδευση
(Rinaldi 2006). Η ικανότητα των εκπαιδευτών να ακούν τις απόψεις των µικρών παιδιών είναι
σηµαντική για τη δηµιουργία αναλυτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της κυρίαρχης
προσέγγισης µε επίκεντρο τον παιδί (Clark 2005). Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά αποτελέσµατα σε όλη τη ζωή (Coley, Lombardi και
Sims 2015, Sylva et al., 2014), αλλά εξαρτάται από τους ενήλικες να ακούν, να κατανοούν και
να ενεργούν µε γνώµονα τα µικρά παιδιά µε συνεχείς και ουσιαστικούς τρόπους (Rinaldi
2006).
Η Roe (2007) χρησιµοποίησε την "από κάτω προς τα πάνω" προοπτική των παιδιών
για να µελετήσει υπαίθριους χώρους παιχνιδιού. Η Roe (2007) προσπάθησε να αποκαλύψει τις
απόψεις των µικρών παιδιών για το τόπο τους. Συγκέντρωσε τις απόψεις των παιδιών
χρησιµοποιώντας την Προσέγγιση του Μωσαϊκού και συγκεκριµένα χρησιµοποίησε
χαρτογράφηση, σχέδια, ξεναγήσεις, παιχνίδια, φωτογραφίες, συναντήσεις µε ανεπίσηµες
συζητήσεις, συζητήσεις στην ολοµέλεια, και ανεπίσηµες παρατηρήσεις για να επιτευχθεί αυτό.
Μέσα από την έρευνά της η Roe (2007) διαπίστωσε ότι τα παιδιά είχαν πολύτιµες και
διορατικές συνεισφορές για τον καθορισµό του υπαίθριου χώρου παιχνιδιού τους.
Τα παιδιά περιέγραφαν τους ιδανικούς χώρους παιχνιδιού ευθυγραµµίζοντας τους µε
δυνατότητες ανάληψης ρίσκων, µε τα φυσικά στοιχεία όπως, τα δέντρα και οι κρυφές περιοχές
που τα παιδιά µπορούν να αποκαλύψουν. Η έρευνα αυτή είναι σηµαντική όχι µόνο επειδή
παρέχει την προοπτική "από κάτω προς την πάνω" του παιδιού, αλλά επειδή ο ερευνητής
διαπίστωσε ότι τα παιδιά επιθυµούν υπαίθριους χώρους µε τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού
τοπίου. Τόνισε ότι η έλλειψη ακρόασης και ερµηνείας των παιδιών στο σχεδιασµό των
υπαίθριων χώρων τους είναι ανησυχητική, αλλά µε τη χρήση της µεθόδου του Μωσαϊκού
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µπορούµε να είµαστε σε θέση να ανακαλύψουµε µε επιτυχία τις χρήσιµες απόψεις των παιδιών
και τις πολύτιµες προοπτικές για το περιβάλλον παιχνιδιού τους. Η προσέγγιση του Μωσαϊκού
αξιοποιείται στην παρούσα έρευνα και θα αναλυθεί διεξοδικά στο εµπειρικό µέρος τις έρευνας.
Η Οlds (2000: 8) αναφέρει τέσσερις βασικές περιβαλλοντικές ανάγκες των παιδιών:
1. ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την κίνηση,
2. που υποστηρίζει την άνεση,
3. ενδυναµώνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων,
4. προάγει την αίσθηση του ελέγχου.
Όπως αναφέρθηκε και στο 2 κεφάλαιο η περιβαλλοντική αξιολόγηση διαφέρει µεταξύ
ενηλίκων και παιδιών. Τα παιδιά φαίνεται να αξιολογούν το περιβάλλον αρχικά µε
συναισθηµατικούς παράγοντες µέσω της απίθανης περιέργειας και της απεριόριστης
δεκτικότητας και των ενηλίκων που τους προσφέρουν φροντίδα. Έρευνες αποδεικνύουν πως
τα παιδιά θυµούνται περιβάλλοντα και την αίσθηση αυτών πολύ περισσότερο από ότι
θυµούνται πρόσωπα (Prescott & David, 1976). Τα παιδιά κάτω των 6 ετών αντιλαµβάνονται
ολιστικά, διευρυµένα και αυθόρµητα τον κόσµο γύρω τους, ενώ η αντίληψη των ενηλίκων
είναι πιο συγκεντρωµένη, στενή και προσανατολισµένη στο στόχο.

Δυστυχώς, οι

«συναισθηµατικοί» παράγοντες στις αξιολογήσεις των ενηλίκων είναι πιο «πολιτισµένοι» και
καταπιεσµένοι (Old, 2000: 15), καθώς το µυαλό µας σιγά σιγά εγκαταλείπει το
συναισθηµατικό δέσιµο µε τα περιβάλλοντα. Η καθοδηγούµενη νοερή απεικόνιση που µας
προτείνει η Old (2000: 17) βοηθάει στο να ταξιδέψουµε πάνω στις εικόνες των παιδιών
ανακαλώντας στην µνήµη µας τρία διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια (βλ. Παράρτηµα):
1. Ένα αγαπηµένο, ξεχωριστό χώρο.
2. Ένα χώρο που δεν µας άρεσε, µας έκανε να αισθανόµαστε άβολα.
3. Έναν ιδιαίτερο χώρο που είχε ξεχωρίσει ένας από τους αγαπηµένους µας ενήλικες.
Αυτή η πρακτική θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό πρώτο βήµα στο σχεδιαστικό
εγχείρηµα. Στην έρευνά µας εντάχθηκε σαν εισαγωγή στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν µε
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος της έρευνας δράσης.
Αποτελέσµατα αυτή της πρακτικής, στην οποία συµµετείχαν αρχιτέκτονες, γονείς,
εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, θεραπευτές, φανερώνουν µία σηµαντική οµοιογένεια. Οι ποιότητες
των αγαπηµένων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού συµπεριλαµβάνουν τους υπαίθριους
χώρους. Το επικρατέστερο χαρακτηριστικό είναι τα δένδρα (γεγονός που προέκυψε και στο
συγκεκριµένο δείγµα έρευνας µέσω των εργαστηρίων µε τους εκπαιδευτικούς το οποίο θα
αναλυθεί αργότερα). Επίσης, πολύ συχνές ήταν οι αναφορές στο παιχνίδι δίπλα στο νερό, σε
ποτάµια, ρεύµατα, θάλασσα, λίµνες και άλλες προσφερόµενες δυνατότητες των υπαίθριων
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χώρων όπως οι πέτρες, τα λουλούδια, οι ανοιχτοί µεγάλοι πράσινοι χώροι κ.ά. Οι
συµµετέχοντες είχαν το αίσθηµα του ελέγχου του εαυτού τους ως παιδιά, όταν έπαιρναν
αποφάσεις και επέλεγαν τι θα κάνουν, αφιερώνονταν στις δραστηριότητες απαλλαγµένοι από
την αίσθηση του χρόνου και τολµούσαν να αναλάβουν ρίσκα στις δραστηριότητές τους. Όλες
οι απαντήσεις όσον αφορά τις ποιότητες των αγαπηµένων περιβαλλόντων έχουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά :
-

Επαφή µε τη φύση.

-

Πλούσια αισθητηριακά ερεθίσµατα.

-

Το αίσθηµα της ιδιοκτησίας.

-

Δυνατότητα αποµόνωσης - Έλεγχος των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος.

-

Έµφαση στην ύπαρξη και όχι στην πράξη.

-

Η αίσθηση ότι κάποιος παίζει ελεύθερα, χωρίς περιορισµό χρόνου, χωρίς κανόνες και
προγράµµατα.

-

Η αίσθηση ότι οι ενήλικες σε εµπιστεύονται.
Όσον αφορά στις ποιότητες των περιβαλλόντων παιχνιδιού που δεν τους άρεσε, οι

απαντήσεις εµφανίζουν οµοιογένεια και τα χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι τα αντίθετα
αυτών των ποιοτήτων των αγαπηµένων τους χώρων:
-

Οι εσωτερικοί χώροι, σκοτεινοί, ανοίκειοι.

-

Άβολοι και απρόβλεπτοι.

-

Δεν υπήρχε το αίσθηµα της αποµόνωσης, της ελευθερίας, της εµπιστοσύνης ή της
ικανότητας της περιπλάνησης.
Για τους χώρους αυτούς επικρατούσε ένα αίσθηµα αδυναµίας στις αναµνήσεις των

ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά θα ήταν ακραία στις απαντήσεις, όπως πολύ ζεστό / κρύο,
πολύ µεγάλο / µικρό.
Διατυπώνοντας την επόµενη ερώτηση (τις ποιότητες των περιβαλλόντων που ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικές από έναν αγαπηµένο µας ενήλικα) φαίνεται πως ο αγαπηµένος ενήλικας
ανταποκρίνεται συνήθως στη µαµά, µπαµπά, παππούδες και το ιδιαίτερο σε αυτούς τους
ανθρώπους ήταν η άνευ όρων αγάπη και το βαθύ ενδιαφέρον που έδιναν στα παιδιά καθώς και
η επιθυµία τους να περάσουν ποιοτικό χρόνο µαζί τους. Οπότε οι αναφορές αντικατόπτριζαν,
κατά κύριο λόγο, δραστηριότητες και όχι χαρακτηριστικά του χώρου (ψάρεµα, κηπουρική,
αφήγηση ιστοριών κ.ά.). Οι αγαπηµένοι ενήλικες αντιµετωπίζουν το παιδί ως ισότιµο, το
εµπιστεύονται στη διαχείριση εύθραυστων και πολυτελών κα επικίνδυνων αντικειµένων, δεν
υπάρχει ρουτίνα και υπάρχουν λίγοι κανόνες και πολλή εκτίµηση. Ο κόσµος των ενηλίκων
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φαντάζει συναρπαστικός και γεµάτος πληροφορίες και το παιδί νιώθει ξεχωριστό και
προνοµιούχο όταν ο ενήλικας τις µοιράζεται µαζί του.
Συνοπτικά και εδώ συναντάµε κάποια κοινά χαρακτηριστικά:
-

Ισότητα.

-

Ελευθερία, αποδέσµευση από κανόνες και ρουτίνες.

-

Εµπιστοσύνη.

-

Τα παιδιά αισθάνονται ξεχωριστά.

-

Ουσιαστική επαφή.

Μέσα από αυτήν την πρακτική της καθοδηγούµενης νοερής απεικόνισης και την
κατανόηση πως οι αντιλήψεις των παιδιών και των ενηλίκων διαφέρουν, η Old (2000) εξέτασε
κάποιες κοινές ποιότητες των χώρων των παιδιών:
-

Φυσικό φως.

-

Διαφορές µέσα στις οµοιότητες.

-

Ασφάλεια.

-

Οµορφιά.

-

Ενσωµάτωση της φύσης.

-

Ταυτότητα.

-

Αντιθέσεις (µέσα- έξω, φως- σκοτάδι, πάνω- κάτω, υγρό- στερεό κ.λπ.).

Τα πορίσµατα της παραπάνω έρευνας φαίνεται να συµφωνούν µε τον Gifford (2014:
558) ο οποίος αναφέρει πως η φύση έχει σηµασία! Κυρίως έχει µελετηθεί από τους
περιβαλλοντικούς ψυχολόγους ως µία δύναµη για την αποκατάσταση απεµπλουτισµένων
γνωστικών ικανοτήτων (e.g., Kaplan 1995, Ulrich 1984), αλλά η καταστροφική της δύναµη,
οδηγεί επίσης στη µελέτη της ανθρώπινης αντιµετώπισης, προσαρµογής και ανθεκτικότητας.
Σ’ ένα µικρότερο βαθµό, η φύση έχει θεωρηθεί ως ένα σύνθετο περιβάλλον στο οποίο οι
άνθρωποι έχουν ποικίλους προσανατολισµούς (Ornstein & Ehrlich 2000), ως επίκεντρο της
αισθητικής τους εκτίµησης και της έµπνευσής τους (Williams & Harvey 2001), ως το πλαίσιο
της ανάπτυξης του παιδιού (Korpela et al. 2002), ως το βασικό στοιχείο της ζωής που απαιτεί
συντήρηση (Schmuck & Schultz 2002), και ως πηγή ιδεών για το σχεδιασµό περιβαλλόντων
(Joye 2007). Η εξέταση και διερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον
προγραµµατισµό και το σχεδιασµό είναι σηµαντικά για την ανθρώπινη υγεία, την ευηµερία
και την αποκατάσταση.
Καταληκτικά, να αναφέρουµε πως γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των µέτρων
παρέµβασης που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στις σύγχρονες πόλεις και συγκεκριµένα στις
ελληνικές. Τα παιδιά αποτελούν ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού της γης και η
150

αστικοποίηση, που παρατηρείται στις µέρες µας, είναι πολύ έντονη, γεγονός που δυσκολεύει
τη ζωή τους. Οι παρεµβάσεις µέσω του πολεοδοµικού και αστικού σχεδιασµού πρέπει να
λάβουν υπόψη τις ανάγκες αυτής της ηλικιακής οµάδας µε στόχο τη δηµιουργία ενός
ικανοποιητικού, αλλά και ποιοτικού περιβάλλοντος ζωής. Τα συµπεράσµατα της παρούσας
έρευνας µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
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Μέρος Δεύτερο
Εµπειρικό Μέρος
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Κεφάλαιο Έκτο
Μεθοδολογία Έρευνας
6.1 Εισαγωγή
Στο προηγούµενο κεφάλαιο, συζητήσαµε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
και το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξηγήσουµε τον
σχεδιασµό της έρευνας και την επιλεγµένη µεθοδολογία. Θα περιγράψουµε και θα
τεκµηριώσουµε την ερευνητική διαδικασία και µέθοδο σύµφωνα µε τα ερευνητικά µας
ερωτήµατα και την προσέγγιση του παραδείγµατος που υιοθετεί η έρευνά µας. Θα
παρουσιάσουµε τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα και τους συµµετέχοντες
για κάθε στάδιο της έρευνας. Θα εστιάσουµε στις τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής
δεδοµένων όπως και στο ρόλο του ερευνητή. Τέλος θα ολοκληρώσουµε µε τη
παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των δεδοµένων όπως και µε τα ηθικά και
δεοντολογικά ζητήµατα που διατρέχουν τον σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση
της έρευνας.

6.2 Η προσέγγιση του παραδείγµατος
Η µεθοδολογία της έρευνας συνοψίζει την ερευνητική διαδικασία, η οποία
αναφέρεται στο πώς εξελίχθηκε η έρευνα. Η επιλογή της µεθοδολογίας ξεκινά από την
επιλογή του ερευνητικού παραδείγµατος που πλαισιώνει την έρευνα. Η µεθοδολογική
διαδικασία, καθοδηγείται από (α) τα φιλοσοφικά πιστεύω σχετικά µε τη φύση της
πραγµατικότητας, της γνώσης και των αξιών, (β) το θεωρητικό πλαίσιο που µας βοηθάει
στην κατανόηση και ερµηνεία και (γ) την ερευνητική πρακτική πάνω στο υπό µελέτη
θέµα.
Η επιλογή του µεθοδολογικού παραδείγµατος της έρευνάς µας έγινε µέσα από
την απάντηση στου ερωτήµατος «Ποιοι είναι οι λόγοι που διεξάγεται η συγκεκριµένη
έρευνα;» Δεδοµένης της φύσης της έρευνας και των αναδυόµενων σταδίων της,
ξεκινήσαµε (1ο – 2ο στάδιο) προσπαθώντας να κατανοήσουµε και να περιγράψουµε πώς
οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται και βιώνουν τη πραγµατικότητα (σε σχέση το
κεντρικό σκοπό µας και µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα). Στη συνέχεια, ο λόγος
διεξαγωγής του 3ου σταδίου της έρευνας ήταν η συνδιαλλαγή µε δεδοµένα που
προέκυψαν από τα πρώτα στάδια της έρευνας και η ενδυνάµωση της σχολικής
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κοινότητας προκειµένου να αλλάξει δραστικά την εκπαιδευτική της πραγµατικότητα
µέσω της συµµετοχικής έρευνας δράσης.
Οι Case και Light (2011:189, στο Ίσαρη και Πουρκός, 2015: 18), βασισµένοι
στη διαλεκτική προσέγγιση της Cousin (2009), τονίζουν ότι η σχέση µεταξύ των
ερευνητικών ερωτηµάτων και της µεθοδολογίας δεν είναι συνήθως µονής κατεύθυνσης
αλλά διπλής κατεύθυνσης. Έτσι, και στη δική µας έρευνα ξεκινήσαµε µε κάποιες ιδέες
για το τι θέλαµε να ερευνήσουµε, µε βάση τη βιβλιογραφική µας ανασκόπηση και
προηγούµενες έρευνές µας, και εντοπίσαµε τη µεθοδολογία που είναι η πιο κατάλληλη
για την περίπτωση. Έπειτα σε διάφορα στάδια, χρειάστηκε η ερευνήτρια να επιστρέψει
πίσω στα ερευνητικά ερωτήµατα, για να τα εκλεπτύνει. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασία εκτελούταν και η ανάλογη ενηµέρωση και µελέτη από τη σχετική
βιβλιογραφία που αφορά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ερευνητικά ευρήµατα.
Σκοπός µας ήταν να ξεφύγουµε από τον παραδοσιακό γραµµικό τρόπο σκέψης σχετικά
µε την ερευνητική διαδικασία όπου ο ερευνητής κάνει πρώτα αναδίφηση της
βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα που τον ενδιαφέρει, στη συνέχεια διατυπώνει τα
ερευνητικά του ερωτήµατα, µετά επιλέγει το δείγµα του και συλλέγει τα δεδοµένα, στη
συνέχεια τα αναλύει και στο τέλος τα ερµηνεύει εξάγοντας τα συµπεράσµατά του κατά
τη συγγραφή της σχετικής εργασίας (Ισάρη και Πουρκός, 2015: 18)
Οπότε αρχικά η έρευνα υιοθετεί το κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικό (socialconstructivist paradigm) παράδειγµα και στη συνέχεια το µετασχηµατιστικό
(transformative paradigm) (Chilisa, B. , 2011) που σκοπό έχει τη χειραφέτηση και τον
µετασχηµατισµό της εκπαιδευτικής κοινότητας µέσω συµµετοχικών δράσεων.
6.2.1 Το κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικό παράδειγµα (social- constructivist
paradigm)
Ο σκοπός της κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικής έρευνας (ανθρωπιστικό
παράδειγµα) είναι να κατανοήσει τις εµπειρίες των ανθρώπων (Lincoln, 2010). Η
έρευνα διεξάγεται στo φυσικό περιβάλλον των συµµετεχόντων. Ο σκοπός της µελέτης
εκφράζει τις υποθέσεις του ερµηνευτή ερευνητή στην προσπάθεια κατανόησης του
ανθρώπου µέσω των εµπειριών του. Οι υποθέσεις σχετικά µε την πολλαπλότητα των
πραγµατικοτήτων ενηµερώνουν, επίσης, την ερευνητική διαδικασία. Τα ερευνητικά
ερωτήµατα µπορεί να µην τεθούν ολοκληρωτικά πριν από την έναρξη της µελέτης, αλλά
µπορεί να εξελίσσονται καθώς η µελέτη εξελίσσεται (Mertens, 2009 στο Chilisa,,
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2011:8). Έτσι και στη συγκεκριµένη µελέτη, αν και ξεκινήσαµε µε αρχικό µας
ζητούµενο τη διερεύνηση της θέσης των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και
παιχνιδιού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα µέσα από τις απόψεις και
εµπειρίες των εκπαιδευτικών και κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν και άλλου
είδους προβληµατισµοί και ερωτήµατα (π.χ. για τον αποκλεισµό των παιδιών από τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά µε τα περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού)
που δηµιούργησαν ένα επιτακτικό πλαίσιο για περαιτέρω έρευνα, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο τρίτο στάδιο. Τα ερευνητικά ερωτήµατα λοιπόν είναι γενικά
ανοιχτά, περιγραφικά και µη κατευθυντικά (Creswell, 2003). Είναι σηµαντικό να
θέσουµε το γενικό ερώτηµα του προβλήµατος που εξετάζεται στη µελέτη στην
ευρύτερη µορφή του, που τίθεται ως γενικό ζήτηµα, έτσι ώστε να µην περιοριστεί η
έρευνα (Creswell, 2003: 36-39). Οι υπο-ερωτήσεις χρησιµοποιούνται ως οδηγοί για τη
µεθοδολογία και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για να µπορέσει ο ερευνητής να
απαντήσει στο γενικό ερώτηµα.
Ο Mertens (2004: 9) δηλώνει ότι µια κοινωνικο- κονστρουκτιβιστική
µεθοδολογία χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον τέσσερις σκέψεις. Πρώτον, τονίζει την
επιλογή της ποιοτικής έρευνας, χωρίς όµως να αποκλείει το συνδυασµό µε τις
ποσοτικές. Ο Gergen (στο Chilisa, 2011) συµφωνεί ότι αυτό το κονωνικοκονστρουκτιβιστικό παράδειγµα µπορεί να φιλοξενήσει διάφορες µεθοδολογικές
προσεγγίσεις, συµπεριλαµβανοµένης της προσέγγισης µικτής µεθόδου. Σύµφωνα µε
αυτόν, οι ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι δεν είναι ασύµβατες λόγω της υποτιθέµενης
συσχέτισης τους µε παραδείγµατα που διαφέρουν επιστηµολογικά. Υποστηρίζει ότι η
χρήση µιας συγκεκριµένης µεθόδου ή ενός τρόπου έρευνας δεν είναι συνυφασµένη µε
κάποια συγκεκριµένη φιλοσοφία (µεταφυσική, οντολογία, επιστηµολογία) που επιθυµεί
να θεωρήσει τις συµβάσεις ως ιδιωτικό αποθεµατικό τους (Gergen, 2001a: 423-424).
Μια προσέγγιση µεικτών µεθόδων, εποµένως, µπορεί να φιλοξενηθεί σε ένα
κονστρουκτιβιστικό ή κοινωνικό- κονστρουκτιβιστικό µοντέλο, έτσι η εγκυρότητα των
ισχυρισµών του ερευνητή υποστηρίζεται τόσο από τις πολλαπλές πηγές δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται όσο και τις πολλαπλές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη
συλλογή των δεδοµένων (Mertens, 2004: 15).
Δεύτερον, µια κονστρουκτιβιστική µεθοδολογία χαρακτηρίζεται από µια
ερµηνευτική στάση, πράγµα που σηµαίνει θέµατα ερµηνείας.

Τρίτον, µια

κονστρουκτιβιστική µεθοδολογία µπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως διαλεκτική,
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καθώς η αλληλεπίδραση µεταξύ των απόψεων και των εµπειριών µπορεί να προκαλέσει
δυνητικά εντάσεις. Στη µελέτη µας, επιλέξαµε να λάβουµε υπόψιν µας τις εµπειρίες και
τις απόψεις µέσω µίας ποικιλίας µεθόδων συλλογής δεδοµένων (συνεντεύξειςηµερολόγια- παρατηρήσεις) όπως απαιτεί η µεθοδολογία µας να περιλαµβάνει µια
διαλεκτική συνιστώσα.
Οι ποιοτικές µέθοδοι όπως οι συνεντεύξεις, οι παρατηρήσεις και τα ηµερολόγια
κυριαρχούν σε αυτό το παράδειγµα. Αυτές οι µέθοδοι εφαρµόζονται µέσω της
αλληλεπίδρασης µεταξύ του ερευνητή και των ερωτηθέντων. Αυτή η διαδραστική
διαδικασία µερικές φορές περιγράφεται ως ερµηνευτική και διαλεκτική από το γεγονός
καταβάλλονται προσπάθειες εκ µέρους των ερευνητών να αποκτήσουν και να
εκτιµήσουν πολλαπλές προοπτικές που αποφέρουν πλουσιότερες ερµηνείες των
εννοιών. Σε µια διαλεκτική ανταλλαγή, οι (αντιφατικές) ερµηνείες µπορούν επίσης να
συγκριθούν και να αντιπαραβληθούν, αναγκάζοντας την επανεξέταση των
προηγούµενων θέσεων (Mertens, 2004: 15).
6.2.2 Το µετασχηµατιστικό παράδειγµα της έρευνας (transformative
paradigm)
Ο όρος µετασχηµατιστικό παράδειγµα υποδηλώνει µια οικογένεια ερευνητικών
σχεδίων που επηρεάζονται από διάφορες φιλοσοφίες και θεωρίες µε ένα κοινό θέµα
αυτό της χειραφέτησης και της συµµετοχικής δράσης (Mertens, 2009). Στο ερώτηµα «τι
είναι αλήθεια;», και στο πλαίσιο αυτού του παραδείγµατος οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι η γνώση είναι αληθινή, αν µπορεί να µετατραπεί σε πρακτική που ενδυναµώνει και
µετασχηµατίζει τις ζωές των ανθρώπων. Η θεωρία είναι το βασικό εργαλείο που βοηθά
τον ερευνητή να βρει νέα δεδοµένα. Τα γεγονότα ενσωµατώνονται στη θεωρία που
βελτιώνεται σταθερά συνδέοντάς την µε την πρακτική (Neuman, 1998). Η αληθινή
γνώση σε αυτό το πλαίσιο έγκειται στη συλλογική δηµιουργία νοήµατος των
ανθρώπων, η οποία µπορεί ενηµερώνει το άτοµο και την οµαδική δράση που βελτιώνει
τη ζωή των ανθρώπων. Η γνώση κατασκευάζεται από το πλαίσιο των αναφορών των
συµµετεχόντων. Η σχέση µεταξύ ερευνητή και συµµετεχόντων δεν βασίζεται σε σχέση
εξουσίας, ιεραρχίας, όπως µπορεί να είναι στο ερµηνευτικό (κονστρουκτιβιστικό)
παράδειγµα, αλλά περιλαµβάνει µετασχηµατισµό και χειραφέτηση τόσο των
συµµετεχόντων όσο και των ερευνητών..
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Στο µετασχηµατιστικό παράδειγµα, ο σκοπός της έρευνας είναι να καταστρέψει
τους µύθους, τις αυταπάτες, την ψεύτικη γνώση και την εξουσία των ανθρώπων να
ενεργούν για να µεταµορφώσουν την κοινωνία. Όπως αναφέρει και ο Dewey (1997), ο
σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καταστρέψει το παρελθόν, συσσωρευµένες και
αυτοπεριοριζόµενες προκαταλήψεις του παρελθόντοσ, όπως επίσης και ότι δάσκαλος
έχει να µάθει περισσότερα από ότι έχει να διδάξει. Οι συµµετέχοντες εµπλέκονται
προσδιορίζοντας το πρόβληµα, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδοµένα, διαδίδοντας τα
ευρήµατα και αξιοποιώντας εν τέλει όλα αυτά για να ενηµερώσουν την πρακτική τους.
Το µετασχηµατιστικό παράδειγµα υιοθετήθηκε το τρίτο στάδιο της έρευνας µας όπου
διεξήχθη συµµετοχική έρευνα δράσης σε δύο σχολικές µονάδες (3 τµήµατα), η οποία
αποσκοπούσε στην ενδυνάµωση της σχολικής κοινότητας (παιδιά, εκπαιδευτικούς,
γονείς) προκειµένου να ερευνήσουν και να µετασχηµατίσουν της δυνατότητες µάθησης
και παιχνιδιού στα υπαίθρια περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου.

6.3 Ερευνητική διαδικασία
Η σκέψη µας για την είσοδο σε µια νέα εποχή όπου η µάθηση και το παιχνίδι σε
υπαίθρια περιβάλλοντα θα ενσωµατωθούν στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα
µετατόπισε την αντίληψη ότι θα πρέπει να λάβουµε τη γνώση από “ειδικούς” στην ιδέα
ότι η σχολική κοινότητα µπορεί να µετασχηµατίσει την εκπαιδευτική πραγµατικότητα
και διαδικασία συµµετέχοντας ενεργά µαζί µε τον ερευνητή. Οπότε σκοπός µας κατά
την επιλογή της µεθοδολογίας µας ήταν να δώσουµε έµφαση περισσότερο στην
κατανόηση και την προθυµία παρά στη γνώση και την ικανότητα (Clark, 2005). Στόχος
µας ήταν η περιγραφή και κατανόηση της µοναδικότητας της ανθρώπινης εµπειρίας,
της βιωµατικής πραγµατικότητας (του βιόκοσµου) των υποκειµένων, στην
ιδιαιτερότητα της συνείδησης και των βιωµάτων τους και η υιοθέτηση συµµετοχικών
διαδικασιών, κατά τις οποίες τα υποκείµενα της έρευνας θα είναι ενεργητικά και η
άµεση, δηµιουργική τους συµµετοχή στη διαδικασία της έρευνας θα θεωρείται
δεδοµένη (Ίσαρη και Πουρκός, 2015).
Δεδοµένης της φύσης της έρευνας και της παντελούς έλλειψης εµπειρικών
δεδοµένων έπρεπε να αποκλείσουµε µία ερευνητική διαδικασία όπου οι φάσεις της
έρευνας θα είχαν µια γραµµική, λογική αλληλουχία, όπως συµβαίνει στις ποσοτικές
έρευνες. Η ερευνητική διαδικασία µας ήταν αναδυόµενη και δυναµική. Αυτό σηµαίνει
ότι ο αρχικός ερευνητικός σχεδιασµός δεν ήταν τελεσίδικος, αλλά απλώς ένα προσχέδιο
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που στην πορεία της έρευνας άλλαξε και τροποποιήθηκε. Η ερευνήτρια για παράδειγµα
τροποποίησε τα ερευνητικά της ερωτήµατα, τους τρόπους που σύλλεξε τα δεδοµένα
της, ακόµη και τα υποκείµενα και τον τόπο διεξαγωγής της έρευνάς της.
Το σηµαντικότερο ζήτηµα σε µια ποιοτική έρευνα είναι να αποκτήσει κανείς όσο
περισσότερες πληροφορίες µπορεί για το ζήτηµα που τον ενδιαφέρει και αυτό µπορεί να
το επιτύχει µένοντας ευέλικτος και ανοικτός στις νέες ιδέες και αντιλήψεις και
προσεγγίζοντας µε ευαισθησία το όλο θέµα επιδιώκοντας να µαθαίνει από τα
υποκείµενα της έρευνας και από οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών.
Ίσαρη & Πούρκος (2015: 41)
Πιο συγκεκριµένα, στον Πίνακα 1, παρακάτω παρουσιάζονται τα τέσσερα
βασικά στάδια µιας εµπειρικής έρευνας (από τον ερευνητικό σχεδιασµό και τη συλλογή
των δεδοµένων µέχρι την ανάλυσή τους και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
έρευνας) σε σχέση µε την επιλογή της ποιοτικής έρευνας
Πίνακας 1. Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας σύµφωνα µε τη βασικά στάδια
της έρευνας. (Προσαρµογή από Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 35)
Βασικά στάδια της
έρευνας

Ποιοτική έρευνα
1. Ερευνητικός σχεδιασµός

1.1. Ποια είναι η σχέση
µεταξύ της θεωρίας και
της έρευνας;

1.2. Τι ρόλο
βιβλιογραφία;

παίζει

1.3. Ποια σχέση έχει ο
ερευνητής µε το αντικείµενο
της έρευνας και το
περιβάλλον;

η

Η σχέση µεταξύ της θεωρίας και της έρευνας είναι
ανοικτή, αλληλεπιδραστική. Ο ερευνητής αποκτά
µία «θεωρητική ευαισθησία» που αποτελεί (Glaser
και Strauss, 1967) ένα λανθάνον εννοιολογικό
σύστηµα, που παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα
να θέτει σε τάξη τις εµπειρικές παρατηρήσεις του
αλλά και να αναγνωρίζει όσα εµπειρικά δεδοµένα
παρουσιάζουν θεωρητικό ενδιαφέρον·
Η βιβλιογραφία έχει συνήθως βοηθητικό, επικουρικό
ρόλο.
Η σχέση του ερευνητή µε το αντικείµενο της
έρευνας και το περιβάλλον είναι νατουραλιστική (το
αντικείµενο µελετάται στο φυσικό του πλαίσιο), που
σηµαίνει ότι ο ερευνητής αποφεύγει κάθε µορφή
χειρισµού, ερεθισµού, παρεµβολής ή διατάραξής του
(π.χ. συµµετοχική παρατήρηση).

158

1.4. Πώς ο ερευνητής
αντιµετωπίζει την
υποκειµενική ανταπόκριση
και τον αναστοχασµό των
υποκειµένων της έρευνας;

Ο ερευνητής θεωρεί δεδοµένη την υποκειµενική
ανταπόκριση και τον αναστοχασµό των υποκειµένων
και προσπαθεί να τα λάβει υπόψη ως αναπόσπαστο
µέρος της ερευνητικής διαδικασίας.

1.5. Τι είδους ψυχολογικήπολιτισµική αλληλεπίδραση
υπάρχει µεταξύ του ερευνητή
και των υποκειµένων της
έρευνας;

Η ψυχολογική-πολιτισµική σχέση µεταξύ του
ερευνητή και των υποκειµένων της έρευνας είναι
διαπροσωπική, ενσυναισθηµατική. Ο ερευνητής
εµπλέκεται στην υποκειµενική πραγµατικότητα των
υποκειµένων µε στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της
προοπτικής τους, την κατανόηση της κοινωνικήςπολιτισµικής πραγµατικότητας µέσα από τα δικά
τους µάτια

1.6. Τι είδους φυσική,
σωµατική αλληλεπίδραση
υπάρχει µεταξύ του ερευνητή
και των υποκειµένων της
έρευνας;

Η αλληλεπίδραση µεταξύ του ερευνητή και των
υποκειµένων της έρευνας βασίζεται στην εγγύτητα,
στη στενή επαφή (π.χ. συµµετοχική παρατήρηση), η
οποία θεωρείται απαραίτητη για τη βαθύτερη
κατανόηση των προοπτικών τους.

1.8. Τι ρόλο παίζουν τα
υποκείµενα της έρευνας;

Τα υποκείµενα της έρευνας είναι ενεργητικά και η
άµεση, δηµιουργική τους συµµετοχή στη διαδικασία
της έρευνας θεωρείται δεδοµένη.

2. Συλλογή/Παραγωγή των δεδοµένων
2.1. Πώς είναι ο
ερευνητικός σχεδιασµός
όσον αφορά τον χώρο,
τον χρόνο και τη
διαδικασία της
έρευνας;

Ο ερευνητικός σχεδιασµός είναι µη
δοµηµένος, ανοικτός και κατασκευάζεται
κατά τη διάρκεια της έρευνας
προσαρµοζόµενος συνεχώς στα νέα,
απροσδόκητα δεδοµένα.

2.2. Τι ρόλο παίζει η
αντιπροσωπευτικότητα;

Στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές δεν
ενδιαφέρονται για τη στατιστική
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Η προσοχή
τους εστιάζεται στη βαθύτερη κατανόηση της
προοπτικής µικρού δείγµατος υποκειµένων και στη
µελέτη περιπτώσεων

2.3. Ποια είναι η φύση
των εργαλείων
καταγραφής;

Τα εργαλεία της έρευνας ποικίλλουν ανάλογα µε τα
υποκείµενα. Η ετερογένεια των πληροφοριών, η
εξατοµικευµένη τους εκδήλωση είναι συστατικό
στοιχείο αυτού του τύπου έρευνας.
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2.4. Ποια είναι η φύση
των ερευνητικών
δεδοµένων;

3.1. Ποιο είναι το
αντικείµενο της
ανάλυσης;

3.2. Ποιος είναι ο
στόχος της ανάλυσης;

Η ουσία της έρευνας δεν συνίσταται εδώ στην
αντικειµενικότητα και τυποποίηση
(standardization) των δεδοµένων. Το
σηµαντικότερο είναι ο πλούτος και το βάθος τους,
οι επιµέρους προοπτικές των υποκειµένων, η
ιδιαιτερότητα και µοναδικότητά τους. Τα δεδοµένα
εδώ βασίζονται σε «πυκνές περιγραφές» και για
αυτό θεωρούνται, σε αντίθεση µε τα «σκληρά»
δεδοµένα των ποσοτικών προσεγγίσεων ως
«µαλακά».
3. Ανάλυση των δεδοµένων
Το αντικείµενο της ανάλυσης είναι το άτοµο
συνολικά, η ανάλυση της σύνθετης συµπεριφοράς
και των προοπτικών του και όχι ένας µικρός
αριθµός µεταβλητών και γι’ αυτό δεν µπορεί να
είναι απρόσωπη. Θεωρείται ότι τα ανθρώπινα όντα
δεν µπορούν να διασπαστούν σε ένα σύνολο
διακριτών και ξεχωριστών µεταβλητών και γι’ αυτό
η ανάλυση της συµπεριφοράς τους θα πρέπει, αν
θέλουµε να είναι έγκυρη, να έχει ολιστικό
χαρακτήρα.
Ο στόχος της ανάλυσης είναι η κατανόηση των
υποκειµένων, των επιµέρους τους προοπτικών µαζί
µε το πλαίσιο που αυτές λειτουργούν. Στην
ανάλυση των προοπτικών αυτών το πολύ που
µπορεί να κάνει ένας ερευνητής είναι να τις
ταξινοµήσει και να διακρίνει σε αυτές ιδεώδεις
τύπους λαµβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια ή
διαστάσεις.

4. Παραγωγή των αποτελεσµάτων
4.1. Πώς παρουσιάζονται
Τα δεδοµένα που προκύπτουν από
τα δεδοµένα;
συνεντεύξεις, αφηγήσεις και παρατηρήσεις
των υποκειµένων (αφηγηµατική προοπτική)
παρουσιάζονται µε διάφορους περιγραφικούς
τρόπους.
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4.2. Τι είδους γενικεύσεις
υπάρχουν;

Αντικείµενο της έρευνας δεν είναι απλώς να
περιγράψει κανείς ποιοτικά τις διάφορες πτυχές
µιας πραγµατικότητας, αλλά η συστηµατοποίησή
της προκειµένου να φθάσει σε εννοιοποιήσεις και
συνθέσεις ανώτερου επιπέδου (π.χ. σε ιδεώδεις
τύπους), σε ποιοτικές γενικεύσεις (να φθάσει σε
αυτό που κάποιοι ονοµάζουν ερµηνεία) (βλ.
Hammersley & Atkinson, 1983· Lofland, 1971·
Spradley, 1980). Οι γενικεύσεις εδώ σχετίζονται µε
την ανεύρεση σχέσεων ανάµεσα στις διάφορες
περιπτώσεις, µε την ταξινόµησή τους, τη
δηµιουργία τυπολογιών και ιδεωδών τύπων.
Επικρατεί η λογική της ανάλυσης περιεχοµένου,
της κατηγοριοποίησης και της ταξινόµησης. Μόνο
µε αυτόν τον τρόπο η έρευνα µπορεί να συνδεθεί
µε τη θεωρία, που είναι µια µορφή συνθετικής
ορθολογικής αφαίρεσης της πραγµατικότητας.

4.3. Ποιος είναι ο στόχος
των αποτελεσµάτων;

Ο στόχος των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι η
εµβάθυνση σε µικρό αριθµό περιπτώσεων
αποκαλύπτοντας την ιδιαιτερότητα και εστίαση στο
ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο.

Ωστόσο στην έρευνά µας θα χρησιµοποιήσουµε και ορισµένες ποσοτικές
µεθόδους έρευνας (τόσο στη συλλογή των δεδοµένων όσο και στην ανάλυση) που θα
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά, προσφέροντας στους ερευνητές µια πληρέστερη
ερευνητική προσέγγιση κατά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδοµένων. Οι λόγοι
που επιλέχθηκε η µεικτή µέθοδος έρευνας σε ορισµένες φάσεις (όπως π.χ. σε ορισµένα
πεδία των ηµερολογίων και στη κλίµακα POEMS) είναι γιατί παρέχει πιο τεκµηριωµένα
συµπεράσµατα µέσω της διασταύρωσης των ευρηµάτων (αρχή του τριγωνισµού) και η
γιατί η ερευνήτρια µε αυτό το τρόπο προσπάθησε να αντισταθµίσει τα αδύνατα σηµεία
της καθεµιάς µεθόδου ξεχωριστά (αρχή της συµπληρωµατικότητας) (Ισάρη &
Πουρκός, 2015: 67).

6.3.1 Από την Έρευνα Δράσης στη Συµµετοχική Έρευνα Δράσης
Σύµφωνα µε τον Kurt Lewin η έρευνα δράσης αποτελεί έναν εναλλακτικό,
δηµοκρατικό και συµµετοχικό τύπο έρευνας που βασίζεται στη δράση και που στοχεύει
στην εύρεση απτών λύσεων για αληθινά προβλήµατα και όχι απλά παραγωγή νέας
θεωρητικής γνώσης. Έτσι και στη προκειµένη περίπτωση πηγάζει από την ανάγκη να
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δώσει λύσεις σε υπαρκτά προβλήµατα όσον αφορά τη µάθηση και το παιχνίδι στους
υπαίθριους χώρους και την ενεργή συµµετοχή των παιδιών στη διαµόρφωση των χώρων
αυτών, ώστε να συµβάλει συγχρόνως στην κοινωνική θεωρία και πράξη. Σκοπός µας
ήταν να διεξαχθεί από τους ίδιους τους συµµετέχοντες µέσα στο πεδίο δράσης. Ο
συγκεκριµένος τύπος έρευνας πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
σε αντίθεση µε τους «παραδοσιακούς» τύπους έρευνας η οποίες διεξάγονται από τους
«επαγγελµατίες ερευνητές», καθώς οι εκπαιδευτικοί της πράξης βιώνουν καθηµερινά
την εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν πολύτιµη εµπειρία που συµβάλλει σηµαντικά στην
αποτύπωση των προβληµάτων και τη διαµόρφωση εφικτών λύσεων και, τέλος, έχουν
περισσότερα κίνητρα από οποιονδήποτε εξωτερικό ερευνητή για την βελτίωση την
εκπαιδευτικής καθηµερινότητας. (Ζωγράφου, 2002:83)
Η έρευνα δράσης ακολουθεί µία σπειροειδή εξελικτική διαδικασία , όπου
σύµφωνα µε τον Elliot (1991) περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα µε βάση τα οποία
σχεδιάστηκαν και τα στάδια της παρούσας έρευνας.
1.Αποτύπωση αρχικής ιδέας
2. Διερεύνηση, ανάλυση και αποτύπωση του προβλήµατος
3. Κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου δράσης
4. Εφαρµογή και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης
5. Αξιολόγηση. Ηαξιολόγηση µπορεί µε τη σειρά της να προκαλέσει έναν νέο
κύκλο δράσης µε τροποποίηση της γενικής ιδέας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
παρεµβάσεων (Ζωγράφου, 2002)
Ωστόσο, σύµφωνα µε την έρευνα του Herr & Anderson (2014), οι εκπαιδευτικοί
που συµµετείχαν σε έρευνα δράσης, παρακολουθώντας εργαστήρια και σεµινάρια για
την επέκταση της µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους, δεν φαίνεται να
άλλαξαν ή να εµπλούτισαν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Ακόµη και στην παρούσα
έρευνα, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν επιµορφωθεί δύο χρόνια πριν την
διεξαγωγή της έρευνάς στην προσέγγιση του µωσαϊκού, αλλά δεν παρατήρησαν καµία
αλλαγή στις εκπαιδευτικές τους συνήθειες ούτε θυµούνταν σαφώς το πλαίσιο της
προσέγγισης. Αυτό αποδεικνύει ότι η απλή παροχή εµπειριών µε τη χρήση
παραδειγµάτων και διδακτικού υλικού δεν αρκεί. Δεδοµένου ότι οι απόψεις των
εκπαιδευτικών σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους είναι βαθιά
ριζωµένες και γενικά αντιστέκονται στις καινοτοµίες, παραµένοντας στις πρακτικές και
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τις θεωρίες µε τις οποίες είναι εξοικειωµένοι, έπρεπε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έρευνας των ίδιων των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε µέσα
από τις προσωπικές πρακτικές θεωρίες να προβληµατιστούν και να βελτιώσουν τη
διδασκαλία τους σε έναν τοµέα µε τον οποίο δεν είναι εξοικειωµένοι.
Κάθε έρευνα είναι µοναδική και ως ερευνητές καλούµαστε να αναλάβουµε
δράση µε βάση την τρέχουσα κατανόηση της προβληµατικής κατάστασης µέσω των
αλληλεπιδράσεων µας µε τους εµπλεκόµενους συµµετέχοντες (Susman and Evered,
1978). Η Συµµετοχική Έρευνα Δράσης (ΣΕΔ) έχει αποδειχθεί ότι είναι η κατάλληλη
µέθοδος για την ενδυνάµωση των κοινοτήτων που είχαν προηγουµένως υποβληθεί στα
γραφειοκρατικά συστήµατα «από πάνω προς τα κάτω». Τα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι
η ΣΕΔ ωφελεί τη διαδικασία σχεδιασµού, καθώς κινείται πέρα από τον µετασχηµατισµό
του φυσικού χώρου, στην κοινωνική αλλαγή, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ίσης
κατανοµής εξουσίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, υιοθετώντας αξίες όπως η
ενδυνάµωση, οι σχέσεις συνεργασίας και η αµοιβαία µάθηση. Επιλέξαµε την
Συµµετοχική Έρευνα ως µια διαδικασία που στοχεύει να υποστηρίξει και να επιτρέψει
στους ανθρώπους να απελευθερωθούν από πράξεις που καθορίζονται από τη συνήθεια,
τη ψευδαίσθηση ή τον εξαναγκασµό, που µπορεί να είναι αντίθετες µε εκείνες που
αναζητούνται, χρειάζονται, αναµένονται ή επιθυµούνται από τους ίδιους τους
ανθρώπους και άλλους (Habermas, 1972; Outhwaite,, 1994).
Η ΣΕΔ βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα (Hall,
1975) και ότι η γνώση δηµιουργείται κοινωνικά µέσω µιας κονστρουκτιβιστικής
προσέγγισης (Baldwin, Hall, 1975, Savin-Baden & Wimpenny, 2007). Οι ορισµοί και
οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αναφέρονται στην επιστηµολογία της ΣΕΔ
που πιστεύει ότι η γνώση βασίζεται στις εµπειρίες και τις ζωές των ατόµων και ότι η
γνώση δηµιουργείται µέσω συνεργασίας µεταξύ ερευνητή και συµµετεχόντων (Bergold
& Thomas, 2012, Borg, Karisson , Kim & McCormack, 2012 · Minkler, 2000 · SavinBaden & Wimpenny, 2007). Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο Dewey (1997)
αναφέρει ότι συχνά ο δάσκαλος έχει να διδαχτεί περισσότερο από το να διδάξει. Ένας
από τους τρόπους για να διευκολυνθεί αυτό είναι µέσω ενός πιο συνεργατικού,
δηµοκρατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα ωφελήσει τόσο τους
εκπαιδευτικούς όσο και τους µαθητές.
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Οι φιλοσοφικές βάσεις της ΣΕΔ είναι σύµφωνες µε τη «µεταµοντέρνα
παράδοση που αγκαλιάζει µια διαλεκτική των µεταβαλλόµενων αντιλήψεων» όπου «η
αντικειµενικότητα

είναι

αδύνατη»

αλλά

«υπάρχουν

πολλαπλές

ή

κοινές

πραγµατικότητες» (Kelly, 2005: 66). Ο Attwood (1997: 2) εξήγησε ότι η φιλοσοφία της
ΣΕΔ ενσαρκώνει «την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να καθορίσουν την
ανάπτυξή τους και αναγνωρίζει την ανάγκη των ανθρώπων να συµµετέχουν ουσιαστικά
στη διαδικασία ανάλυσης των δικών τους λύσεων, πάνω στις οποίες έχουν (ή
µοιράζονται, µερικοί θα υποστήριζαν) την εξουσία και τον έλεγχο, προκειµένου να
οδηγήσουν σε αειφόρο ανάπτυξη» Με τη χρήση της ΣΕΔ µπορεί να υπάρχει ο
σχηµατισµός δηµόσιων χώρων όπου οι συµµετέχοντες και οι ερευνητές έχουν την
δυνατότητα να αναµορφώσουν τις γνώσεις τους για το πώς τα πολιτικά, κοινωνικά,
οικονοµικά και οικογενειακά περιβάλλοντα στις κοινότητες δύνανται να επηρεάσουν
την καθηµερινή ζωή (McIntyre, 2002).
Η ενηλικοκεντρική προσέγγιση τόσο στις εκπαιδευτικές πρακτικές όσο και στον
τρόπο σχεδιασµού και οργάνωσης των υπαίθριων χώρων, που προέκυψε ως πόρισµα
των δύο πρώτων σταδίων της έρευνάς µας, µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις
επιθυµίες των µαθητών "να εκφραστούν και να ακουστούν οι φωνές τους" και να
"ενθαρρυνθούν να βρουν τη δική τους φωνή" (Lipstein & Renninger, 2007: 82). Το
πλαίσιο της ΣΕΔ επιτρέπει την προβολή των ρόλων του εκπαιδευτικού και των παιδιών
ως συνεργαζόµενων και ενεργών συµµετεχόντων που προσπαθούν να διευρύνουν τη
µάθηση και το παιχνίδι έξω από τις τάξεις.
Βασικό στοιχείο της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης είναι η ενδυνάµωση των
συµµετεχόντων που αναφέρεται σε µια βαθύτερη ουσία της θετικής αλλαγής µέσα στη
ζωή των µεµονωµένων µελών της σχολικής κοινότητας. Σκοπός µας ήταν να
δηµιουργήσουµε πλαίσια αληθινής συνεργασίας µεταξύ της σχολικής κοινότητας
προκειµένου οι συµµετέχοντες να βιώσουν την αλλαγή µέσω της ισχυρότερης
αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησή στους, του καλύτερου ελέγχου και των
βελτιωµένων δεξιοτήτων τους (Strydom, & Puren, 2014). Η ΣΕΔ ενθαρρύνει τους
συµµετέχοντες να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν προκλήσεις που επηρεάζουν τη
ζωή τους, Στόχος µας ήταν να ξεκλειδώσαµε αλλαγές στη (1) οργάνωση και τον
σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου (αίσθηση ταυτότητας, πολλαπλές
ευκαιρίες, ευέλικτες δοµές), και στην(2) εκπαιδευτική κουλτούρα (επανεκτίµηση της
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εκπαιδευτικής αξίας του υπαίθριου παιχνιδιού, κατασκευή µιας βιώσιµης συµµετοχικής
κουλτούρας µε παιδιά (Waller, 2007: 404)
Η χειραφετική έρευνα δράσης λοιπόν στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή.
(Κατσαρού, 2010). Η συνεργατική φύση του προγράµµατος δεν είναι εµπνευσµένη
µόνο από την αρχή ότι «δύο άνθρωποι που σκέφτονται είναι καλύτερα από έναν».
Παρακινείται στο πραγµατικό επίπεδο από την αρχή της αποτελεσµατικότητας της
συλλογικής δράσης και από την κριτική αρχή της αξίας της συνεργατικής µάθησης.
Εξαιτίας αυτής, οι µαθητές θα γίνουν συµµέτοχοι στο πρόγραµµά και όχι απλώς
αποδέκτες της αλλαγής
Επιπλέον ένας σηµαντικός λόγος που επιλέξαµε αυτού του τύπου την έρευνα
ήταν η ανησυχία µας σχετικά µε το κλίµα αποξένωσης που παρατηρείται να υπάρχει
ανάµεσα στην εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, υποστηρίζοντας πως η
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα διευκολυνθεί σίγουρα µέσα από ένα
αµοιβαίο και ανοιχτό κλίµα συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, πάνω στο
οποίο στηρίζεται η έρευνα δράσης.

Στις παραδοσιακές µορφές επαγγελµατικής

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υπάρχει πάντα µία σχέση εξουσίας και ανισότητας
ανάµεσα στον επιµορφούµενο και τον επιµορφωτή η οποία παρατηρείται και στις
σχέσης αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού µε τα παιδιά στα πλαίσια της τάξης
(Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2017). Αυτή η σχέση πολλές φορές δηµιουργεί µείωση στην
αυτοπεποίθηση των επιµορφούµενων καθώς δηµιουργείται ένα αίσθηµα «απειλής»
όταν εξετάζεται εξωτερικά ο τρόπος δουλειάς τους όπως και το αίσθηµα της απόστασης
και µυστηρίου γύρω από την «εξουσία» του επιµορφωτή.
Ο Selenger (1997) προσδιόρισε επτά στοιχεία στη διαδικασία της ΣΕΔ. Το
πρώτο στοιχείο αναγνώρισε ότι το πρόβληµα προέρχεται από την ίδια την κοινότητα
και ορίζεται, αναλύεται και επιλύεται από την κοινότητα. Δεύτερον, ο απώτερος στόχος
της ΣΕΔ είναι ο ριζικός µετασχηµατισµός της κοινωνικής πραγµατικότητας και η
βελτίωση της ζωής των εµπλεκόµενων ατόµων, έτσι, τα µέλη της κοινότητας είναι οι
κύριοι δικαιούχοι της έρευνας. Τρίτον, η ΣΕΔ συνεπάγεται την πλήρη και ενεργό
συµµετοχή της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα της ερευνητικής διαδικασίας. Η τέταρτη
συνιστώσα της ΣΕΔ περιλαµβάνει µια σειρά αδύναµων οµάδων ατόµων, π.χ. τα παιδιά.
Ο Selenger (1997) ανέφερε την πέµπτη συνιστώσα της ΣΕΔ ως την ικανότητα να
βοηθήσει τα άτοµα να συνειδητοποιήσουν τα ίδια τους πόρους που µπορούν να τους
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κινητοποιήσουν για αυτοδύναµη ανάπτυξη. Τέλος, η ΣΕΔ επιτρέπει στον ερευνητή να
είναι την ίδια στιγµή αφοσιωµένος συµµετέχων, διευκολυντής και µαθητευόµενος στη
διαδικασία έρευνας.
6.3.1.1 Οι προκλήσεις της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης
Παρόλο που η ΣΕΔ έχει πολλά πλεονεκτήµατα, παρουσιάζει επίσης αρκετές
προκλήσεις για τον ερευνητή και τους συµµετέχοντες. Η πρώτη πρόκληση σχετίζεται
µε την ποικιλοµορφία των σηµασιών της ΣΕΔ και την εναλλάξιµη χρήση όρων όπως η
«έρευνα δράσης», η «Συµµετοχική Έρευνα Δράσης» και η «συµµετοχική έρευνα».
Αυτό µπορεί να προκαλέσει σύγχυση για τους αρχάριους ερευνητές και για άλλους που
µαθαίνουν πρώτη φορά αυτό το είδος έρευνας. Η ΣΕΔ µπορεί επίσης να αποτελέσει
πρόκληση λόγω της συµµετοχής των µελών της κοινότητας στην ερευνητική οµάδα, τα
οποίοι ενδέχεται να δυσκολευτούν προκειµένου να διατηρήσουν την αφοσίωσή τους
στο ερευνητικό έργο µε την πάροδο του χρόνου (Gillis & Jackson, 2002). Η ΣΕΔ απαιτεί
χρόνο, γνώση της κοινότητας και ευαισθησία του ερευνητή στις ατζέντες των
συµµετεχόντων (Gillis & Jackson, 2002, Young, 2006). Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχει
απόκλιση προοπτικών, αξιών και ικανοτήτων µεταξύ των µελών της κοινότητας. (Gillis
& Jackson, 2002, McNiff & Whitehead, 2006). Αυτός ο τύπος έρευνας δείχνει ότι οι
κοινωνικές πτυχές των κοινωνικών θεµάτων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Τα ζητήµατα
των ανισορροπιών εξουσίας και η καθιέρωση σχέσεων ισότητας πρέπει να
αντιµετωπιστούν πριν από την έναρξη της έρευνας ΣΕΔ (Gillis & Jackson, Maguire,
1987). Μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις σχετικά µε τις αντιλήψεις των
συµµετεχόντων και συγκρούσεις σχετικά µε τις ερµηνείες και την ανάλυση της έρευνας
(Wadsworth, 1998). Ο Wadsworth (1998) σηµείωσε ότι µπορεί να υπάρξει αβεβαιότητα
ή έλλειψη συµφωνίας όσον αφορά την κατεύθυνση και τον γενικό σκοπό της έρευνας,
η οποία µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες ερωτήσεις ή στην λανθασµένη κατεύθυνση
που έχει ως αποτέλεσµα άσχετα δεδοµένα. Οι παραπάνω προκλήσεις απασχόλησαν και
επηρέασαν τη διαδικασία και εξέλιξη και τη δική µας έρευνας όπως θα αναλυθεί και σε
επόµενο κεφάλαιο.
Σύµφωνα µε τον Gillis & Jackson (2002), όλα τα µέλη της ερευνητικής οµάδας
πρέπει να είναι ευαίσθητα και να ανταποκρίνονται στις διάφορες µορφές ηγεσίας που
απαιτούνται σε διαφορετικά στάδια της έρευνας. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι
απαραίτητο ο ερευνητής να ηγηθεί στον τοµέα της ανάλυσης δεδοµένων, ενώ τα µέλη
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της κοινότητας µπορεί να υποχρεωθούν να οδηγήσουν στην εφαρµογή στρατηγικών για
τη βελτίωση του προσδιορισµένου ζητήµατος. Οι συµµετέχοντες πρέπει να
ενηµερώνονται ότι η ΣΕΔ είναι χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί τη δέσµευση της
ερευνητικής οµάδας. Επικεντρωνόµαστε στη σηµασία της διαδικασίας και όχι του
αποτελέσµατος (process- oriented) και γι’ αυτό πρέπει να διατεθεί χρόνος για να
καταστεί δυνατή η πλήρης συµµετοχή της κοινότητας, για όλη την σπειροειδή
διαδικασία.
Επιπλέον, ένα πολύ βασικό µέρος της ΣΕΔ που µπορεί να πάρει χρόνο πριν να
ξεκινήσει η σπειροειδής ερευνητική διαδικασία είναι πως ο ερευνητής πρέπει να
αποκτήσει πρόσβαση στην κοινότητα ενδιαφέροντος, η οποία µπορεί να αποτελέσει
πρόκληση, ειδικά εάν ο ερευνητής δεν είναι εξοικειωµένος µε την κοινότητα ή είναι
από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο. Για παράδειγµα στη παρούσα έρευνα η
ερευνήτρια, έπρεπε να γνωρίσει τα παιδιά του νηπιαγωγείου και να δώσει χρόνο να τη
γνωρίσουν και αυτά, µε σεβασµό στο πρόγραµµα τους. Τα παραπάνω απαιτούν χρόνο,
οικοδόµηση σχέσεων και γνώση πριν από την πλήρη εφαρµογή της ΣΕΔ. Λόγω της
χρήσης της µεθοδολογίας ΣΕΔ.
6.3.1.2 Η σηµασία της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης για τα παιδιά
Στη ΣΕΔ µε παιδιά και νέους έχει αποδοθεί σηµαντική προσοχή, εν µέρει λόγω
της εντατικής ώθησης στην εφαρµογή της UNCRC (Jones, 2004). Πρόκειται για µια
µετασχηµατιστική προοπτική που αποτελεί µέρος συνεχών συµµετοχικών ερευνητικών
προσεγγίσεων όπου η δύναµη ανακατανέµεται µεταξύ των ερευνητών και των
συµµετεχόντων. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συµµετάσχουν στην
ατζέντα κοινωνικής αλλαγής (Nolas, 2011, Pascal & Bertram, 2009). Η ΣΕΔ δεν είναι
από µόνη της µια ερευνητική µέθοδος, αλλά είναι ένας µετα-εποικοδοµητικός
επιστηµολογικός προσανατολισµός που υπογραµµίζει τη σηµασία των υποκειµενικών
εµπειριών στην κατασκευή γνώσης (Minkler & Wallerstein, 2008). Έτσι, µια ποικιλία
διαφορετικών µεθοδολογιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια προσέγγιση ΣΕΔ, τόσο
σε ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους (π.χ. συνεντεύξεις και οµάδες εστίασης), όσο
και πιο δηµιουργικές προσεγγίσεις (π.χ., Προσέγγιση του Μωσαϊκού) (Clark, 2010).
Οι ερευνητές πρέπει να καταλήξουν σε µια συµφωνία γύρω από τις
εννοιολογικές διαφορές στις συµµετοχικές προσεγγίσεις, µερικές από τις οποίες είναι η
συµµετοχική έρευνα µε βάση την κοινότητα, η συµµετοχική έρευνα δράσης, η
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συµµετοχική έρευνα, η συνεργατική έρευνα κ.α. (Israel, Eng, Schultz, & Parker, 2013).
Για το σκοπό της εργασίας και µε βάση τους Minkler και Wallerstein (2008), θα
επικεντρωθούµε στις αµοιβαία συµφωνηµένες συνιστώσες αυτών των προσεγγίσεων:
συµµετοχή, δέσµευση, ενδυνάµωση, αµοιβαία συνεργασία και µάθηση, προγράµµατα
δράσης. Αυτή η έλλειψη ακριβούς ορισµού εκτείνεται στην κατανόηση του τι συνιστά
η συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα. Η ερευνητική κοινότητα έχει αξιοποιήσει
ελευθέρως την έννοια της ΣΕΔ (Jacquez, Vaughn, & Wagner, 2012). Ως αποτέλεσµα,
η υπεραπλούστευση της συµµετοχής των παιδιών και η εσφαλµένη ερµηνεία των
φωνών τους αποτελούν ανησυχία πολλών µελετητών. Αυτό µπορεί να εξηγεί γιατί
µερικές µελέτες υποστηρίζουν τη χρήση µιας προσέγγισης ΣΕΔ, ακόµη και αν η
συµµετοχή δεν είχε ενσωµατωθεί µε νόηµα. O Jacquez και η συγγραφική οµάδα (2012,
στο Shamrova & Cummings, 2017) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των άρθρων
που διεκδικούν τη χρήση κοινοτικής συµµετοχικής έρευνας (CBPR) ή ΣΕΔ, µε παιδιά
και νέους ως ερευνητική προσέγγιση, µόνο το 15% προσπάθησε πραγµατικά να
συνεργαστεί µαζί τους. Εποµένως, το ποια είναι η έννοια της "γνήσιας" προσέγγισης
ΣΕΔ µε παιδιά, πρέπει να καθοριστεί µε συγκεκριµένους στόχους, µεθοδολογική
προσέγγιση και εργαλεία που ανταποκρίνονται στο επίπεδο και τις ανάγκες των παιδιών
και τα ενδυναµώνουν προκειµένου να τους δοθεί το δικαίωµα να είναι ενεργητικοί
συµµετέχοντες στη λήψη των αποφάσεων και στη διαδικασία αλλαγής.
Η συµµετοχή των παιδιών και των νέων έχει συζητηθεί εκτενώς και έχει
κωδικοποιηθεί από την UNCRC (1989) ως ένα από τα πεδία των δικαιωµάτων των
παιδιών (Checkoway, 2011 · Richards-Schuster & Pritzker, 2015). Η ΣΕΔ είναι ένας
µηχανισµός µέσω του οποίου η διαδικασία της έρευνας διανέµεται στους
συµµετέχοντες, υποστηρίζοντας την εφαρµογή των δικαιωµάτων των παιδιών στο
πλαίσιο αυτό (Checkoway, 2011 · Quijada Cerecer et al., 2013). Τα παιδιά και η νεολαία
µπορεί να συµµετέχουν στον σχεδιασµό της έρευνας, στη συλλογή δεδοµένων, στην
ερµηνεία των ευρηµάτων, καθώς και στη διάδοση αυτών των ευρηµάτων (Jones, 2004).
Εντούτοις, η ενθάρρυνση της χρήσης αυτής της προσέγγισης εξακολουθεί να αποτελεί
πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα, καθώς οι προσεγγίσεις των ερευνών δράσης
χρησιµοποιούνται συχνότερα µε ενήλικες παρά µε παιδιά (Liegghio, Nelson, & Evans,
2010). Μια άλλη κύρια πρόκληση που η συµµετοχική έρευνα δράσης µε τα παιδιά
αντιµετωπίζει τώρα είναι πώς να καταστήσει τη συµµετοχή µε νόηµα, δίκαια και ηθική
(Adu-Gyamfi, 2013, Pascal & Bertram, 2009).
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6.3.2 Οι συµµετέχοντες της έρευνας
Ο ερευνητικός σχεδιασµός παρέµεινε ευέλικτος και στη φάση της
δειγµατοληψίας, που σηµαίνει ότι οι όποιες επιλογές µπορούσαν να αναθεωρηθούν υπό
το πρίσµα των παραγόµενων ευρηµάτων (Mason, 2009). Στην ποιοτική έρευνα οι
ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη στατιστική αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος.
Η προσοχή τους εστιάζεται στη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής µικρού δείγµατος
υποκειµένων και στη µελέτη περιπτώσεων. Σε αντίθεση µε την ποσοτική προσέγγιση,
εδώ στόχος δεν είναι η γενίκευση από ένα δείγµα στον πληθυσµό. H δειγµατοληψία
στην ποιοτική έρευνα αποσκοπεί, κυρίως, να εντοπίσει αυτό που ο Patton (2002:230)
ονοµάζει πλούσιες σε πληροφορία περιπτώσεις (information-rich cases), δηλαδή
περιπτώσεις οι οποίες «προσφέρονται για µελέτη εις βάθος» και από τις οποίες
«κάποιος µπορεί να µάθει πολλά σχετικά µε ζητήµατα κεντρικής σηµασίας για τον
σκοπό της έρευνας». Ο ερευνητής που εφαρµόζει τη στρατηγική της σκόπιµης
δειγµατοληψίας (purposeful ή αλλιώς purposive ή judgmental sampling) επιλέγει
ενεργητικά και σκόπιµα το δείγµα εκείνο του οποίου τα µέλη θα εξυπηρετούν µε τον
καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τα ερωτήµατα της έρευνάς του. Για το σκοπό αυτό
η ερευνήτρια στη συγκεκριµένη έρευνα βασίστηκε στη γνώση που διέθετε για το υπό
µελέτη φαινόµενο, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε κάποια πρώτα δεδοµένα της
ίδιας της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008). Συνολικά χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός
στρατηγικών σκόπιµης δειγµατοληψίας, που εξασφάλισε τον τριγωνισµό, την ευελιξία
και ανταποκρινόταν στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες του κάθε σταδίου της έρευνάς
µας, όπως φαίνεται αναλυτικά και στο παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2. Στρατηγικές Σκόπιµης Δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν στα
δύο πρώτα στάδια της έρευνας
Συνδυασµός στρατηγικών σκόπιµης δειγµατοληψίας
1ο στάδιο έρευνας

Δειγµατοληψία

χιονοστιβάδας

ή

αλυσιδωτή δειγµατοληψία (snowball or
Ηµι- δοµηµένες
Συνεντεύξεις

chain sampling).
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2ο στάδιο έρευνας

Θεωρητική δειγµατοληψία ή
δειγµατοληψία λειτουργικού πλαισίου

Μηνιαία

(theory-based or operational construct

Ηµερολόγια

sampling)

Πρώτο Στάδιο της Έρευνας | Ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις
Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της έρευνας, για τη διεξαγωγή των ηµι- δοµηµένων
συνεντεύξεων,

η επιλογή των συµµετεχόντων

έγινε µε τη δειγµατοληψία

χιονοστιβάδας ή αλυσιδωτή δειγµατοληψία (snowball or chain sampling). Αρχικά
η ερευνήτρια επέλεξε ορισµένα άτοµα-κλειδιά από τον πληθυσµό που την ενδιαφέρε,
τα οποία διέθεταν τα χαρακτηριστικά, τη γνώση και την κοινωνική δικτύωση ώστε να
την οδηγήσουν στον εντοπισµό και άλλων µελών του πληθυσµού. Στο δείγµα που
τελικά σχηµατίστηκε, συµπεριλήφθηκαν και άτοµα µε χαρακτηριστικά διαφορετικά
από αυτά των αρχικών πληροφορητών, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο
ολοκληρωµένη εικόνα του φαινοµένου (Ιωσηφίδης, 2008). Συγκεκριµένα κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής των συνεντεύξεων στόχος µας ήταν µιλήσουµε µε
εκπαιδευτικούς από εργάζονταν σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Επίσης
η δειγµατοληψία χιονοστιβάδας σε αυτό το στάδιο της έρευνάς µας, µας βοήθησε να
προσεγγίσουµε περιπτώσεις οι οποίες µε κάποιον τρόπο ήταν είτε ασυνήθιστες είτε
ξεχωριστές, όπως περιπτώσεις αξιοσηµείωτης επιτυχίας ή αποτυχίας, Για παράδειγµα,
µας βοήθησε να αξιολογήσουµε περιπτώσεις που παρουσιάζουν εντυπωσιακή απόδοση
ή όχι στην µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα έτσι ώστε να
κατανοήσουµε καλύτερα τις συνθήκες εκείνων που ευνοούν ή όχι τη λειτουργικότητά
τους και θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση (Ίσαρη & Πούρκος, 2015).
Η επάρκεια των αριθµών των συµµετεχόντων περιλαµβάνει προσεκτική λήψη
αποφάσεων. Παρατηρείται πως πολλοί ερευνητές επηρεαζόµενοι από τις ποσοτικές
προσεγγίσεις µπορεί να παράγουν επιφανειακούς ή δύσκαµπτους όγκους δεδοµένων
(Sandelowski 1995: 179). Η διακοπή της συλλογής πληροφοριών εξαρτάται από την
«ελάττωση» των πληροφοριών ή από τον «κορεσµό». Ο πλεονασµός είναι η διαδικασία
της διαδοχικής διεξαγωγής συνεντεύξεων µέχρις ότου όλες οι έννοιες επαναληφθούν
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πολλές φορές χωρίς νέες αντιλήψεις ή θέµατα που αναδύονται » (Trotter 2012: 399).
Δηλαδή, η ανάλυση πραγµατοποιείται µετά από κάθε συνέντευξη και όταν ο ερευνητής
διαπιστώσει ότι το εννοιολογικό πηγάδι έχει στεγνώσει και οι συνεντευξιαζόµενοι
επαναλαµβάνουν τις ιδέες των άλλων, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει επιτευχθεί
πλεονασµός. Ο κορεσµός επιτυγχάνεται όταν «όλες οι ερωτήσεις έχουν διερευνηθεί
διεξοδικά λεπτοµερώς [και] δεν προκύπτουν νέες έννοιες ή θέµατα σε επόµενες
συνεντεύξεις» (Trotter 2012: 399). Ο όρος κορεσµός δηµιουργήθηκε αρχικά από τη
θεµελιωµένη θεωρία (Grounded Theory), η οποία είναι µια σύνθετη και απαιτητική
µεθοδολογία ποιοτικής έρευνας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ένα µεγάλο ποσοστό
ποιοτικών ερευνητών ανέλαβε τον όρο χωρίς να ακολουθήσει τις αυστηρές µεθόδους
συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων για την ανάπτυξη της θεωρίας.
Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, λοιπόν που αντιστοιχεί στη διεξαγωγή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, συµµετείχαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
που εργάζονται σε νηπιαγωγεία του δήµου Νάουσας, του νοµού Ιωαννίνων, Πρέβεζας
και Άρτας. Διεξήχθησαν συνολικά 50 συνεντεύξεις ωστόσο οι 40 αποτέλεσαν τον
πληθυσµό της παρούσας έρευνας µας. Από τις 50 συνεντεύξεις οι 5 δεν κρίθηκαν
έγκυρες για ανάλυση, είτε λόγω κακής ηχογράφησης που δεν µας επέτρεπε την
αποµαγνητοφώνησή τους, είτε λόγω ηµιτελών συνεντεύξεων.

Στις τελευταίες

συνεντεύξεις, µετά τη 35η, η ερευνήτρια παρατήρησε ότι τα θέµατα τις ανάλυσης των
συνεντεύξεων επαναλαµβάνονταν και δεν αναδύονταν νέες έννοιες (κορεσµός
πληροφοριών). Η ερευνήτρια σε αυτό το σηµείο και λόγω των παραπάνω συνθηκών
θεώρησε πως τα ερευνητικά ερωτήµατα διερευνήθηκαν διεξοδικά, µε τη βοήθεια του
εργαλείου της ηµι- δοµηµένης συνέντευξης. Έτσι αποφασίστηκε το δείγµα που θα
αναλυθεί να αποτελείται από 40 συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν
τους µήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο- Μάρτιο του 2016, και η κάθε µία διήρκεσε 40’80’.

Παρακάτω

παρουσιάζονται

συνοπτικά

τα

δηµογραφικά

στοιχεία

των

συµµετεχόντων του πρώτου σταδίου της έρευνας.
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Πίνακας 3. Χρόνια διδακτικής εµπειρίας των νηπιαγωγών του δείγµατος
Συχνότητες
Χρόνια Διδακτικής

Απόλυτες

Σχετικές

Εµπειρίας

(f)

100%

Έως 5 έτη

4

10

6 έως 10 έτη

5

12,5

11 έως 20 έτη

17

42,5

21 έως 30 έτη

12

30

Πάνω από 30 έτη

2

5

Σύνολο

40

100

Πίνακας 1. Βασικές σπουδές των νηπιαγωγών του δείγµατος
Συχνότητες
Βασικές Σπουδές

Διετούς φοίτησης
Τετραετούς
φοίτησης
Σύνολο

Απόλυτες

Σχετικές

(f)

100%

16

40

24

60

40

100
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Πίνακας 5. Περιοχή Νηπιαγωγείου
Συχνότητες
Περιοχή

Απόλυτες

Σχετικές

Νηπιαγωγείου

(f)

100%

Αστική

17

42,5

Ηµι- αστική

13

32,5

Αγροτική

10

25

Σύνολο

40

100

Δεύτερο Στάδιο της Έρευνας | Μηνιαία Ηµερολόγια
Έπειτα από το αρχικό στάδιο της έρευνας (ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις)
και αφού είχαν συλλεχθεί τα πρώτα δεδοµένα και αναδυθεί συγκεκριµένα θέµατα
και µοτίβα, η ερευνήτρια αποφάσισε να εµβαθύνει, να εµπλουτίσει και να
επιβεβαιώσει ή να απορρίψει ορισµένα συµπεράσµατα της πρώτης ανάλυσης και
των εννοιών που είχαν διαµορφωθεί. Στη συγκεκριµένη φάση (δεύτερο στάδιο)
της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η στρατηγική της θεωρητικής δειγµατοληψίας
που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της σκόπιµης δειγµατοληψίας και στόχο
έχει να αναζητήσει περιπτώσεις (ανθρώπους, καταστάσεις, πεδία γεγονότα) που
θα επιτρέψουν στον ερευνητή είτε να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τις
διαµορφούµενες

θεωρητικές

κατηγορίες

είτε

να

τις

διαφοροποιήσει

αναδεικνύοντας νέες όψεις του υπο διερεύνηση φαινοµένου (Τσιώλης, 2015). Η
θεωρητική δειγµατοληψία εξελίσσεται, λοιπόν παράλληλα µε την ανάλυση
δεδοµένων και τα κριτήρια επιλογής του δείγµατος καθώς και ο αριθµός των
περιπτώσεων που αξιοποιούνται δεν είναι προσδιορισµένος από την αρχή αλλά
διαµορφώνενται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Πρόκειται για
µια δειγµατοληπτική διαδικασία η οποία εξυπηρετεί τη λογική της ανακάλυψης
και την παραγωγή νέων ιδεών (Dey, 1999 όπως αναφέρεται στο Τσιώλης,
2014:129). Αρχικά, επιλέχθηκαν

6 νηπιαγωγοί (Νο1, 2, 4, 5, 7, 8)

ως
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συµµετέχοντες στη συµπλήρωση του µηνιαίου ηµερολογίου σύµφωνα µε τα
κριτήρια και τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας, που προέκυψαν από τις
συνεντεύξεις του πρώτου σταδίου όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.
Αναλυτικά οι πρώτοι έξι νηπιαγωγοί που επιλέχθηκαν µέσω της δειγµατοληψίας
περιπτώσεων που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν, επιλέχθηκαν µε τα εξής κριτήρια:

Πίνακας 6. Παρατηρήσεις της ερευνήτριας που προέκυψαν από τις
συνεντεύξεις του πρώτου σταδίου και αξιοποιήθηκαν ως κριτήρια για την
επιλογή των συµµετεχόντων στο δεύτερο στάδιο της έρευνας.
Νηπιαγωγοί

Κριτήρια επιλογής για τη συµµετοχή στο δεύτερο
στάδιο, µε βάση της συνεντεύξεις

Νο1

- Έντονο ενδιαφέρον για την αντίληψη της δυναµικής
µεταξύ χώρου- εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Προσωπική παρέµβαση στους εσωτερικούς χώρους του
νηπιαγωγείου µε την ενεργητική συµµετοχή των γονέων.
- Έναρξη προσπαθειών για αυτονοµία στην αυλή και
αναδιαµόρφωσής της.
- Συνεχείς αναφορές στην ενηλοκεντρική αξιοποίηση της
αυλής λόγω της ακατάλληλης διαµόρφωσής της, και της
εικόνας του «άµορφου χώρου»

Νο2

- Πολλά παραδείγµατα και αναφορές σε εκπαιδευτικές
πρακτικές και αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων σε
προηγούµενα σχολεία που υπηρετούσε, όπου το φυσικό
στοιχείο υπερτερούσε.
- Διέκρινε έντονα την επίδραση των φυσικών
χαρακτηριστικών του χώρου στην προσπάθεια επέκτασης
της µάθησης έξω.
- Συνεχείς αναφορές στην δυσαρέσκειά της για το
γεγονός πως δεν µπορεί να παρέµβει στον χώρο και δεν
το νιώθει οικείο.
- Μεγάλη αντίθεση οι πρακτικές που εφαρµόζει στους
υπαίθριους χώρους της στο παρόν σε σχέση µε το παρελθόν.

Νο4

- Ερευνητικό ενδιαφέρον ( σε επίπεδο µεταπτυχιακών
σπουδών) σχετικά µε τη διεύρυνση τις µάθησης σε
υπαίθρια περιβάλλοντα
- Πολιτική κινητοποίηση για την αναβάθµιση των χώρων
µάθησης (µέσω συνδικαλισµού)
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Νο5

- Συνεχείς αναφορές στην δυσαρέσκειά της σχετικά µε την
διαµόρφωση του αύλειου χώρου
- Αναφορά στη διάθεσή της για αναδιαµόρφωση της
αυλής σε συνεργασία µε τους γονείς
- Συνεχείς αναφορές σε ένα παραδοσιακό – παρωχηµένο
τρόπο αξιοποίησης της αυλής που είχε έντονες επιδράσεις
και στις προτάσεις της για την αναδιαµόρφωση της αυλής.

Νο7

- Εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος για αναδιαµόρφωση
του υπαίθριου χώρου του νηπιαγωγείου αλλά κυρίως για
την αισθητική του αναβάθµιση
- Συνεχείς αναφορές στον περιορισµό της ελευθερίας των
παιδιών όταν βρίσκονται έξω λόγω προσωπικών της φοβιών
και στον αποκλεισµό τους από τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε τις πρακτικές στην αυλή.

Νο8

- Μακροσκελείς αφηγήσεις σχετικά µε την σπουδαιότητα
και αναγκαιότητα της συνεχούς επαφής των παιδιών µε το
περιβάλλον φύσης στο σχολείο.
- Η µόνη νηπιαγωγός του δείγµατος που σύµφωνα µε τις
συνεντεύξεις έχει εντάξει τα υπαίθρια περιβάλλοντα
στηρουτίνα του νηπιαγωγείου καθηµερινά και µεθοδικά
- Ανέφερε πως επιλέγει το σχολείο που θα υπηρετήσει µε
βάση τους υπαίθριους χώρους τους.

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν άλλοι 4 νηπιαγωγοί (Νο3, 6, 9, 10) σκόπιµα µε
κριτήριο τον αύλειο χώρο που είχαν στη διάθεσή τους. Με αυτό τον τρόπο
επιχειρήσαµε στο δείγµα µας, το 50% (3, 6, 8, 9, 10) να έχει στη διάθεση του έναν
αύλειο χώρο στον οποίο νιώθει άνετα, οικεία και έχει µία τυπική διαµόρφωση που
να εξυπηρετεί, τουλάχιστον, τις βασικές ανάγκες τους, µε έντονο το στοιχείο του
περιβάλλοντος φύσης. Ενώ το υπόλοιπο 50% (Νο1, 2, 4, 5, 7) είτε δεν είχαν δικό
τους αυτόνοµο χώρο είτε ο χώρος ήταν άµορφος µε «σκληρά» στοιχεία που
δυσκόλευαν τη δυνατότητα παρέµβασης. Σκοπός αυτής της απόφασης ήταν να
µελετήσουµε µέσω ενός νέου εργαλείου (των ηµερολογίων) ορισµένους από τους
βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες, όσον αφορά τη µάθηση και το παιχνίδι
στους υπαίθριους χώρους, που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, και σχετίζονται
µε την απουσία διαµόρφωσης, υποδοµών, εξοπλισµού και φυσικών στοιχείων.
Επιπρόσθετα, οι 7 (Νο1, 2, 4, 5, 6, 7, 10) από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος εξέφρασαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων το έντονο ενδιαφέρον
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τους για συστηµατική και µεθοδική αναδιαµόρφωση των υπαίθριων
περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου. Διαπιστώσαµε πως η συζήτησή µας κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων τους βοήθησε να αναπτύξουν τις σκέψεις και τις ιδέες
τους σε κατευθύνσεις που δεν είχαν σκεφτεί έως τότε. Γι’ αυτό επιλέχθηκαν ως
δείγµα, για τη συµπλήρωση των ηµερολογίων, προκειµένου να διερευνήσουµε αν
θα χρησιµοποιούσαν το ηµερολόγιο ως ένα εργαλείο τεκµηρίωσης και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου όσον αφορά την µάθηση και το
παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους που θα τους βοηθούσε να παρέµβουν στο χώρο
πιο µεθοδικά.
Τέλος, η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια επιλογής του δείγµατος σε αυτή τη
φάση απασχολήθηκε από το ερώτηµα: Πώς µπορούν να υποστηριχθούν οι
εκπαιδευτικοί στη διαδικασία συστηµατικών καταγραφών; Γι’ αυτό το λόγο οι 4
νηπιαγωγοί που επιλέχθηκαν (Νο 2, 3, 8, 10) ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου
και εποµένως εξοικειωµένοι µε διάφορες διαδικασίες έρευνας. Οι υπόλοιποι
νηπιαγωγοί, πέραν της διαθεσιµότητας και της όρεξης που εξέφρασαν,
ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία συµπλήρωσης του δοµηµένου ηµερολογίου και
η ερευνήτρια δήλωσε τη διαθεσιµότητά της για διευκρίνηση ερωτήσεων και
διευκόλυνση προβληµατισµών καθ’ όλη τη διάρκεια καταγραφής των
ηµερολογίων.
Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στο δεύτερο στάδιο της
έρευνας
Χρόνια
προϋπηρεσίας

11- 20 χρόνια

Αριθµός
Νηπιαγωγών

Σχολή
Νηπιαγωγών
(διετούς
φοίτησης µε
εξοµοίωση)

7
(Νο 1, 2, 3,
4, 8, 9, 10)

Παιδαγωγικό
Τµήµα
Νηπιαγωγών
(4ετούς
φοίτησης)
7
(Νο 1, 2, 3, 4,
8, 9, 10

Μεταπτ
υχιακό

4
(Νο 2, 3,
8, 10)

21- 30 χρόνια
Σύνολο

3

3

(Νο 5, 6, 7)

(Νο 5, 6, 7)

10

3

7

4
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Τρίτο Στάδιο της Έρευνας | Συµµετοχική Έρευνα Δράσης
Στο τρίτο στάδιο της έρευνάς µας η διαδικασία επιλογής των
συµµετεχόντων ήταν διαφορετικής φύσης και προσέγγισης σε σχέση µε τις
διαδικασίες επιλογής στα δύο πρώτα στάδια της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης (ΣΕΔ3) οι συµµετέχοντες δεν είναι υποκείµενα
της έρευνας, αλλά ενεργοί συµµετέχοντες στην έρευνα που εµπλέκονται σε όλα
τα στάδιά της. Έτσι και την έναρξη της έρευνας την σήµαναν οι ίδιοι οι
συµµετέχοντες (εκπαιδευτικοί), οι οποίοι γνώριζαν την ερευνήτρια από τα
προηγούµενα στάδια της έρευνας. Γίνεται φανερό πως η ερευνητική προσέγγιση
που επιλέξαµε δεν θα µας επέτρεπε ποτέ να ξεκινήσουµε τη µελέτη µας µε τη ΣΕΔ
χωρίς να προηγούταν τα πρώτα δύο στάδια της έρευνας. Ο Selenger (1997)
προσδιόρισε 7 βασικά στοιχεία της διαδικασίας της ΣΕΔ. Το πρώτο στοιχείο
αναγνωρίζει το γεγονός ότι το πρόβληµα που µελετάτε προέρχεται από την ίδια
την κοινότητα, στην δική µας περίπτωση η σχολική κοινότητα, η οποία όρισε,
εξέτασε, ανέλυσε το πρόβληµα και κατέληξε σε λύσεις. H ΣΕΔ βοηθάει τους
ανθρώπους να ξαναχτίσουν τις ικανότητές τους στο να επηρεάζουν τον κόσµο
γύρω τους ενώ συµµετέχουν ενεργά στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων (Maguire,
1987: 30). Οπότε δεν θα µπορούσε να ξεκινήσει αυτό το στάδιο της έρευνας παρά
µόνο µε την προτροπή και την απόφαση των ίδιων των συµµετεχόντων. Αυτό που
διαχωρίζει τη συµµετοχικής έρευνα δράσης από την έρευνα δράσης είναι το ποιος
συµµετέχει σε κάθε ένα από τα στάδια και σε ποιο βαθµό. Στο πιο συµµετοχικό
επίπεδο, οι ερευνητές συνεργάζονται µε τους συµµετέχοντες ως ισότιµοι
συνεργάτες που µπορούν να ενηµερώνουν το σχεδιασµό της έρευνας, να
προτείνουν µεθόδους, να διευκολύνουν µερικές από τις δραστηριότητες και να
αναθεωρούν και να αξιολογούν τη διαδικασία στο σύνολό της.
Στην αρχή, λοιπόν του τρίτου σταδίου της έρευνας ξεκινήσαµε µε την
πρώτη σχολική µονάδα (ΣΜ1), που βρίσκεται σε ηµι- αστική περιοχή (εικόνα 1)
στον Νοµό Πρέβεζας, η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ΣΜ1 για συντοµία.
Με παρότρυνση της διευθύντριας του σχολείου και την υποστήριξη της σχολικής
συµβούλου, οι νηπιαγωγοί του σχολείου ήρθαν σε επαφή µε την ερευνήτρια. Η
διευθύντρια του σχολείου και η µία νηπιαγωγός είχαν λάβει µέρος στα δύο

3

Συµµετοχική Έρευνα Δράσης (ΣΕΔ)
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προηγούµενα στάδια της έρευνας και τα τελευταία τέσσερα χρόνια µαζί µε την
τρίτη νηπιαγωγό και τον σύλλογο γονέων προέβησαν σε µεγάλες προσπάθειες
για να αναδιαµορφώσουν τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. Δυστυχώς, εξαιτίας
οικονοµικών

προβληµάτων,

γραφειοκρατίας

και

έλλειψης

κοινοτικής

υποστήριξης, δεν κατάφεραν να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε η
αυλή να µπορεί να φιλοξενήσει την εκπαιδευτική καθηµερινότητα

Κατά

συνέπεια, η αυλή όλα αυτά τα χρόνια είχε παραµείνει ακατάλληλη τόσο για τα
παιδιά όσο και για τους ενήλικες (Εικόνες 2-3 ). Ως επί των πλείστον και
δεδοµένης της οικειότητας που είχε αναπτύξει η διευθύντρια µε την ερευνήτρια,
λόγω της συµµετοχής της στα δύο προηγούµενα στάδια της έρευνας, προτάθηκε
στην ερευνήτρια να προσφέρει τη βοήθεια της στην προσπάθειά τους να
αναδιαµορφώσουν των υπαίθριο χώρο του νηπιαγωγείου. Μετά από τις πρώτες
άτυπες συναντήσεις µεταξύ της ερευνήτριας, των νηπιαγωγών και της
συµβούλου, η ερευνήτρια πρότεινε ένα σχέδιο δράσης µε βάση τους
προβληµατισµούς, τις ανάγκες και τη διαθεσιµότητα των συµµετεχόντων. Το
κύριο χαρακτηριστικό ήταν ο παιδοκεντρικός προσανατολισµός του σχεδίου και
η αναγκαιότητα δέσµευσης, η οποία θα βασιζόταν στους στόχους που θα θέταµε
όλοι µαζί. Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί µαζί µε τη σύµβουλο εκπαίδευσης και την
ερευνήτρια ενηµέρωσαν τους γονείς και ύστερα από τη θετική ανταπόκριση όλης
της εκπαιδευτικής κοινότητας ξεκίνησε η διαδικασία της Συµµετοχικής Έρευνας
Δράσης.
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Εικόνα 1. Κάτοψη της Σχολικής Μονάδας 1 που συµµετείχε στη ΣΕΔ

Εικόνα 2. Η ανατολική πρόσοψη του νηπιαγωγείου ΣΜ1, πριν την παρέµβαση

Εικόνα 3. Η νότια πρόσοψη του νηπιαγωγείο ΣΜ1 πριν την παρέµβαση
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Η πρώτη σχολική µονάδα που συµµετείχε λοιπόν στη ΣΕΔ φιλοξενεί 2
τµήµατα παιδιών, συνολικά 23 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, και 3 νηπιαγωγούς.
Πρόκειται για δηµόσιο σχολείο που βρίσκεται σε ηµι- αστική περιοχή. Πριν
ξεκινήσει η ΣΕΔ η αυλή δεν είχε καµία οργάνωση, ούτε εξοπλισµό, ήταν
ασφαλτοστρωµένη µε πολλές κακώσεις και λακκούβες στο υλικό επίστρωσης
(εικόνες 2-3 ). Δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία και σηµάδια της ταυτότητας ή των
παρεµβάσεων των παιδιών. Επιπλέον, δεν υπήρχε συγκεκριµένη διάταξη και
λειτουργική µετάβαση µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι το υπαίθριο περιβάλλον του σχολείου δεν
µπορούσε να υποστηρίξει ή να φιλοξενήσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις
ανάγκες και συνήθειες των παιδιών, παρά χρησιµοποιούνταν µόνο για το χρόνο
του διαλείµµατος (εκτενέστερη περιγραφή του χώρου ακολουθεί στο ένατο
κεφάλαιο).
Τον πρώτο µήνα, αφού είχε ξεκίνησε η διαδικασία της ΣΕΔ στη ΣΜ1,
ήρθε σε επικοινωνία µε την ερευνήτρια µία νηπιαγωγός από το Νοµό Ηµαθίας, η
οποία είχε επίσης συµµετάσχει στα δύο προηγούµενα στάδια της έρευνας ενώ
όµως υπηρετούσε σε άλλη σχολική µονάδα του νοµού Ηµαθίας. Σε αυτή τη
περίπτωση το νηπιαγωγείο βρισκόταν σε αγροτική περιοχή και φιλοξενούσε ένα
τµήµα νηπιαγωγείου µε 20 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς. Και σε αυτή την
περίπτωση οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου επί έναν χρόνο προσπαθούσαν να
αναδιαµορφώσουν τον υπαίθριο χώρο µε σκοπό να εξυπηρετεί τις καθηµερινές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν το
επιθυµητό γι’ αυτούς αποτέλεσµα κυρίως λόγω απουσίας στήριξης της τοπικής
κοινότητας και του δήµου. Η ερευνήτρια, µετά την πρώτη επικοινωνία µε τη
νηπιαγωγό- διευθύντρια της δεύτερης σχολικής µονάδας (ΣΜ2), ακολούθησε τα
ίδια βήµατα µε την πρώτη περίπτωση (ΣΜ1) και αφού αποφασίστηκε από όλη τη
σχολική κοινότητα να συµµετάσχει ενεργά, ξεκίνησε η ΣΕΔ παράλληλα µε το
πρώτο νηπιαγωγείο. Το συγκεκριµένο νηπιαγωγείο, λόγω της τοποθεσίας του,
είχε στη διάθεσή του ένα αύλειο χώρο όπου υπερτερούσε το φυσικό στοιχείο.
Ωστόσο ήταν ένα άµορφος χώρος, χωρίς σηµάδια ταυτότητας της σχολικής
κοινότητας. Τέλος στο χώρο της αυλής υπήρχαν παλιές εγκαταλελειµµένες
σιδερένιες παιχνιδοκατασκευές, που λόγω της επικινδυνότητάς τους το µισό
σχεδόν κοµµάτι της αυλής αποτελούσε απαγορευµένη περιοχή για τα παιδιά,
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περιορίζοντας την έκταση και τις δυνατότητες του χώρου (εκτενέστερη
περιγραφή του χώρου ακολουθεί στο ένατο κεφάλαιο).

Εικόνα 4. Κάτοψη της Σχολικής Μονάδας 2 που συμμετείχε στη ΣΕΔ

Στο σύνολο, κατά τη διεξαγωγή του τρίτου σταδίου της έρευνας
συµµετείχαν 5 νηπιαγωγοί, 40 γονείς και 43 παιδιά, 88 συµµετέχοντες. Οι
συµµετέχουσες εκπαιδευτικοί στη Συµµετοχική Έρευνα Δράσης ήταν 5 εν
ενεργεία νηπιαγωγοί έχοντας όλες 11- 20 χρόνια προϋπηρεσία, µε σπουδές 4ετούς
φοίτησης σε Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών.
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας υπήρχαν και άλλες
ενδιαφερόµενες νηπιαγωγοί για συνεργασία µε την ερευνήτρια σε επίπεδο
βοήθειας και υποστήριξης σε ό,τι αφορούσε την αναδιαµόρφωση των υπαίθριων
χώρων των νηπιαγωγείων. Ωστόσο η ερευνήτρια επέλεξε να πραγµατοποιήσει τη
Συµµετοχική Έρευνα Δράσης στις δύο παραπάνω σχολικές µονάδες, τόσο λόγω
του ερευνητικού παραδείγµατος και της ποιοτικής µεθοδολογικής προσέγγισης
που πλαισιώνουν την έρευνά µας, όσο και λόγω κριτηρίων των διαθέσιµων
περιπτώσεων.
Πιο συγκεκριµένα στο συγκεκριµένο στάδιο της έρευνας δεν µας
ενδιέφερε η ποσοτική διασταύρωση και ανάλυση των αποτελεσµάτων. Το
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αντικείµενο της ανάλυσης είναι το άτοµο συνολικά και όχι ένας µικρός αριθµός
µεταβλητών και γι’ αυτό δεν µπορεί να είναι απρόσωπη.
Θεωρείται ότι τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να διασπαστούν σε ένα
σύνολο διακριτών και ξεχωριστών µεταβλητών και γι’ αυτό η ανάλυση της
συµπεριφοράς τους θα πρέπει, αν θέλουµε να είναι έγκυρη, να έχει ολιστικό
χαρακτήρα.
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 34)
Αν προσεγγίζαµε τους συµµετέχοντες ως συζεύξεις και σχέσεις µεταξύ
µεταβλητών τότε θα διατρέχαµε το κίνδυνο να διαστρεβλωθεί η φύση των
κοινωνικών φαινοµένων και των ίδιων των υποκειµένων ως δρώντων προσώπων.
Επιδίωξή µας ήταν να µελετήσουµε τον στόχο της έρευνας εις βάθος δίνοντας την
ευκαιρία στους συµµετέχοντες της έρευνας να είναι εµπλεκόµενοι και να έχουν
άµεση και δηµιουργική συµµετοχή στη διαδικασία της έρευνας. Οπότε επιλέξαµε
τις δύο σχολικές µονάδες (3 τµήµατα νηπιαγωγείων) εµπλέκοντας όλη τη σχολική
κοινότητα, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Επίσης αξιοποιήθηκε
µία πληθώρα ερευνητικών εργαλείων που βοήθησε τους συµµετέχοντες να
εµπλακούν στην έρευνα ενεργητικά και σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τη
διαθεσιµότητά τους.
Όσον αφορά τα κριτήρια που µας κατεύθυναν στην επιλογή των δύο
αυτών σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις διαθέσιµες περιπτώσεις που
προέκυψαν από τα δύο προηγούµενα στάδια της έρευνας αφορούν:
1.

Το αρχικό ενδιαφέρον που υπήρχε από τους νηπιαγωγούς όσον

αφορά την παιδαγωγική αναβάθµιση των υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων
και όχι µόνο την αισθητική. Είχαν πιο στοχευµένο ενδιαφέρον παρά µία απλή
περιέργεια.
2.

Τη ανταπόκριση στην αναγκαιότητα της δέσµευσης όλης της

σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί- γονείς) σύµφωνα µε τη φύση της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης, σε µία ωστόσο ευέλικτη διαδικασία που
διορθωνόταν σταδιακά.
3.

Τη περιοχή των σχολικών µονάδων. Στη µία περίπτωση η ΣΜ1

βρισκόταν σε ηµι- αστική περιοχή και η ΣΜ2 βρισκόταν σε αγροτική περιοχή.
Το συγκεκριµένο κριτήριο δεν ήταν καθοριστικό στην επιλογή µας, ωστόσο
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εµπλούτισε τα δεδοµένα και την ανάλυση της έρευνάς µας όσον αφορά ορισµένα
από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δύο πρώτων σταδίων της έρευνάς. Μας
βοήθησε

ουσιαστικά

να

εµβαθύνουµε

στις

αρχικές

ερευνητικές

µας

παρατηρήσεις. Επιπλέον, για τους σκοπούς της έρευνας, θεωρούµε πως η µάθηση
και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα είναι όλες οι επίσηµα παραδοθείσες
εµπειρίες που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της µάθησης και παιχνιδιού έξω από
τα σχολικά κτίρια και τις αίθουσες (ένας όρος που αναφέρεται και στα υπαίθρια
περιβάλλοντα του σχολείου). Πολλές από αυτές τις εµπειρίες αφορούν την επαφή
µε τη φύση, ωστόσο από την έρευνά µας δεν θέλαµε σε καµία περίπτωση να
αποκλείσουµε τις δυνατότητες εφαρµοσιµότητας της µάθησης και του παιχνιδιού
σε υπαίθρια περιβάλλοντα στα αστικά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν ένα
µεγάλο µέρος των ελληνικών σχολείων. Συµπερασµατικά, η συµπερίληψη
νηπιαγωγείων τόσο σε ηµι-αστικά περιβάλλοντα όσο και σε αγροτικά αποτέλεσε
ένα κριτήριο επιλογής των συµµετεχόντων.
Τέλος, ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα της ΣΕΔ, σε αντίθεση µε την έρευνα
δράσης γενικότερα, είναι ότι οι συµµετέχοντες συµµετέχουν επίσης στην
ερµηνεία και την αξιολόγηση των δεδοµένων (Garaycochea, 1990). Η ΣΕΔ
λειτουργεί βάσει των αρχών της δηµοκρατικής συµµετοχής, συνεργασίας και
ενδυνάµωσης παρέχοντας στην συµµετέχουσα εκπαιδευτική κοινότητα την
ευκαιρία να αναθεωρήσει και να κρίνει την ερευνητική διαδικασία προσφέροντας
µια πρόσθετη ευκαιρία- οδό για την ενεργητική συµµετοχή όλης της οµάδας.
Αποσκοπεί συγκεκριµένα στη διασφάλιση της ανατροφοδότησης και της
εγκυρότητας στη διαδικασία έρευνας. Χωρίς αυτή την συνιστώσα, «είναι πιθανό
οι ερευνητές να παραλείψουν ένα ολόκληρο φάσµα δεδοµένων για να
επιβεβαιώσουν τις δικές τους προκαθορισµένες πεποιθήσεις αφήνοντας τη µέθοδο
ανοικτή στις χρεώσεις της µεροληψίας» (May 1999: 154).

Τα παραπάνω

χαρακτηριστικά της ΣΕΔ, η αλληλεπίδραση δηλαδή µεταξύ του ερευνητή και των
υποκειµένων της έρευνας που βασίζεται στην εγγύτητα, στη στενή επαφή (π.χ.
συµµετοχική παρατήρηση), και θεωρείται απαραίτητη για τη βαθύτερη
κατανόηση των προοπτικών τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) απαιτώντας τη
συνεχή φυσική παρουσία της ερευνήτριας στις σχολικές µονάδες όπως και το
ρόλο της ως υποστηρίκτριας και διευκολύντριας (όπως θα αναλυθεί σε επόµενο
υπο- κεφάλαιο) γεγονός πως καθιστούσε αδύνατη τη συµµετοχή, στην έρευνα,
και τέταρτου τµήµατος νηπιαγωγείου, θέλοντας να αποφύγουµε τη συλλογή
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επιφανειακών ή δύσκαµπτων όγκων δεδοµένων, αλλά στοχεύοντας στο βάθος
των δεδοµένων µας (Sandelowski 1995: 179).

6.4 Τεχνικές και εργαλεία συλλογής δεδοµένων
Δεδοµένων των ερευνητικών ερωτηµάτων που θέσαµε στη µελέτη µας, η
χρήση ποιοτικών µεθόδων ήταν αδιαµφησβήτητη. Η ποιοτική έρευνα βασίζεται σε
µεθόδους παραγωγής δεδοµένων, οι οποίες δεν είναι «τυποποιηµένες δοµηµένες και
αποµακρυσµένες από την «πραγµατική ζωή», αλλά είναι ευέλικτες και ευαίσθητες
απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγονται» (Ίσαρη & Πουρκός,
2015: 87). Η χρήση ποιοτικών µεθόδων επέτρεψε στην ερευνήτρια να εξετάσει την
εκπαιδευτική κοινότητα συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών και των γονέων, των
οποίων οι φωνές συνήθως αποσιωπώνται, προσπαθώντας να τους ενδυναµώσει ώστε να
ακουστούν και να επηρεάσουν ενεργά «τη πραγµατική ζωή» (Creswell, 2013). Το κύριο
ενδιαφέρον των ποιοτικών µεθόδων εστιάζεται στην περιγραφή και κατανόηση της
µοναδικότητας της ανθρώπινης εµπειρίας, της βιωµατικής πραγµατικότητας (του
βιόκοσµου) των υποκειµένων, στην ιδιαιτερότητα της συνείδησης και των βιωµάτων
τους.
Όπως αναφέρθηκε και σε παραπάνω πίνακα τα εργαλεία της έρευνας
ποικίλλουν ανάλογα µε τα υποκείµενα. Η ουσία της έρευνας δεν συνίσταται εδώ στην
αντικειµενικότητα και τυποποίηση (standardization) των δεδοµένων. Το σηµαντικότερο
είναι ο πλούτος και το βάθος τους, οι επιµέρους προοπτικές των υποκειµένων, η
ιδιαιτερότητα και µοναδικότητά τους. Τα δεδοµένα εδώ βασίζονται σε «πυκνές
περιγραφές» και για αυτό θεωρούνται, σε αντίθεση µε τα «σκληρά» δεδοµένα των
ποσοτικών προσεγγίσεων ως «µαλακά». (Ίσαρη & Πουρκός, 2015)
Το σηµείο αναφοράς των ποιοτικών µεθόδων που επιλέξαµε είναι
εσωτερικό. Η ερευνήτρια θέλοντας να διεισδύσει στα προσωπικά νοήµατα των
συµµετεχόντων, βασίστηκε στις δικές τους έννοιες και µεταφορές για να περιγράψει
και να ερµηνεύσει το φαινόµενο προς µελέτη. Αντικείµενο έρευνας είναι εδώ στην
ουσία η υποκειµενική ερµηνεία της πραγµατικότητας, ο υποκειµενικός τρόπος
κατανόησης του κόσµου. Στόχος µας ήταν οι συµµετέχοντες να συµµετάσχουν ενεργά
στην ερευνητική αυτή διαδικασία, καθώς από αυτούς σε µεγάλο βαθµό εξαρτιόνταν η
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ροή, η κατεύθυνση και τα όρια της συζήτησης και αυτό καθόριζε το τελικό περιεχόµενο
της ερµηνείας του ερευνητικού υλικού.
Η έρευνά µας ωστόσο σε ορισµένα στάδια και καθώς εξελισσόταν
υιοθέτησε και µικτές µεθόδους συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις.
Αυτός ο τρόπος µας επέτρεψε να συλλέξουµε έναν µεγάλο αριθµό αρχείων των
πρακτικών στα υπαίθρια περιβάλλοντα, ανά περίπτωση (π.χ. τα ηµερολόγια) αλλά και
να παρατηρήσουµε και αξιολογήσουµε τα χαρακτηριστικά αυτών µε τρόπο που θα είναι
άµεσα και εύκολα προσβάσιµα στους συµµετέχοντες (π.χ. κλείδα παρατήρησης). Η
προσέγγιση της µικτής µεθόδου, σήµαινε ότι θα µπορούσαµε να εξετάσουµε την
επίδραση των σταδίων της έρευνας τόσο στις επίσηµες όσο και της ανεπίσηµες
εµπειρίες των παιδιών στα υπαίθρια περιβάλλοντα, µε τη µεσολάβηση των
εκπαιδευτικών και των γονέων.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων σύµφωνα
µε τα 3 στάδια της έρευνάς µας και σε συνδυασµό µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα.

6.4.1. 1ο Στάδιο της έρευνας- Ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις
Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της έρευνας θέλαµε να µελετήσουµε τις
γνώσεις, απόψεις τις εµπειριών και πρακτικές των νηπιαγωγών στη Ελλάδα σχετικά µε
την οργάνωση, τη χρήση και το ρόλο των υπαίθριων περιβαλλόντων στην εκπαιδευτική
καθηµερινότητα. Βάσει της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και την έλλειψη
ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια
περιβάλλοντα το πρώτο στάδιο της έρευνάς περιλάµβανε ένα µεγάλο εύρος
ερωτηµάτων που απασχόλησαν την ερευνήτρια. Προσπαθώντας να αποφύγουµε την
διερεύνηση των ερωτηµάτων µας µέσω διαπιστώσεων γενικών νόµων του αιτίουαποτελέσµατος ή των πιθανοτήτων, εστιάσαµε το ενδιαφέρον και τις τεχνικές συλλογής
δεδοµένων στο νόηµα και στο βάθος της ανάλυσης και της ερµηνείας. Το µέσο
συλλογής δεδοµένων στο πρώτο στάδιο λοιπόν, που επιλέξαµε ήταν οι ηµι- δοµηµένες
συνεντεύξεις, αποτελούµενες από ένα σύνολο προκαθορισµένων, κατά κάποιον τρόπο,
ερωτήσεων. Η επιλογή αυτού του εργαλείου βασίστηκε κυρίως στο γεγονός πως
προσφέρει ευελιξία ως (α) προς την τροποποίηση του περιεχοµένου των ερωτήσεων,
της σειράς τους ή της πρόσθεσης και αφαίρεσης αυτών και (β) την εµβάθυνση σε
κάποια θέµατα µε συµµετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι. Επίσης τα πλεονεκτήµατα
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που προσφέρουν οι ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις και ενίσχυσαν τη φύση της µελέτης
µας είναι ο ευέλικτος, ευπροσάρµοστος χαρακτήρας τους, δίνοντάς µας τη δυνατότητα
να διερευνήσουµε και να διευκρινίσουµε ασαφείς απαντήσεις και να έχουµε υψηλό
ποσοστό ανταπόκρισης (Creswell, 2008: 396). Οι συνεντεύξεις εξελίχθηκαν ως
ελεύθερη συνοµιλία και ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών που σχετίζοντας άµεσα ή
έµµεσα µε το θέµα. Η ευελιξία αυτής της τεχνικής βασίστηκε άµεσα στην
αλληλεπίδραση της ερευνήτρια µε της συνεντευξιαζόµενες.
Η διαδικασία σχεδιασµού και προετοιµασίας της ηµιδοµηµένης
συνέντευξης ακολούθησε την παρακάτω µορφή: µετά τη µελέτη της βιβλιογραφίας
διατυπώθηκε ο γενικός σκοπός της έρευνας, τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα και
ακολούθησαν οι ερωτήσεις της συνέντευξης. Στην παρούσα δοµή της συνέντευξης,
σχεδιάστηκαν, έξι κύριες θεµατικές που σχετίζονταν άµεσα µε το ζήτηµα της ΜΠΥΠ
και του σχεδιασµού και οργάνωσης αυτών των περιβαλλόντων. Οι άξονες της
συνέντευξης βασίστηκαν στη βιβλιογραφία, σε κλίµακες που αφορούν την ποιότητα
των περιβαλλόντων µάθησης (NAEYC, 2015; ECERS, 2011; POEMS, 2005) και σε
πορίσµατα προηγούµενων ερευνών. Οι άξονες ήταν οι εξής:
1. Δηµογραφικές- εισαγωγικές ερωτήσεις
2. Προσωπικά επαγγελµατικά χαρακτηριστικά
3. Παιδαγωγικοί µέθοδοι και αναλυτικό πρόγραµµα
4. Περιβάλλον, φυσικός χώρος, διαµόρφωση και οργάνωση της αυλής
5. Συνεργασία σχολείου µε την οικογένεια και τη κοινότητα
6. Μάθηση και παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
Ωστόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πρώτου σταδίου της έρευνας
και καθώς η ερευνήτρια αποκτούσε µεγαλύτερη άνεση, οι συνεντεύξεις πήραν τον
χαρακτήρα µη-δοµηµένης συνέντευξης. Με βασικά µας εργαλεία τον λόγο, τον διάλογο
και την επιχειρηµατολογία γνωρίζαµε πως δεν στοχεύαµε σε έτοιµες απαντήσεις. Ο
υποκειµενικός χαρακτήρας αυτού του τύπου ποιοτικής έρευνας απαιτεί από το
ερευνώµενο άτοµο εµπλοκή, συµµετοχή, αυτοστοχασµό, κρίση και διάθεση για
συζήτηση όσον αφορά τις προσωπικές του απόψεις και εµπειρίες. Έτσι οι
συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις νηπιαγωγοί µιλούσαν ελεύθερα γύρω από το θέµα της
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ΜΠΥΠ, κατασκευάζοντας στην πορεία την κατάλληλη, από τη δική τους προοπτική,
απάντηση. Η ερευνήτρια προσπαθούσε να εµπνεύσει την σκέψη και τον στοχασµό στις
νηπιαγωγούς, και την ίδια να στηρίζει τη διεύρυνση και εµβάθυνση των αφηγήσεών
τους. Γι’ αυτό, η εν λόγω µέθοδος έρευνας ονοµάζεται και διαλογική.
6.4.2 Δεύτερο Στάδιο της Έρευνας- Μηνιαία Ηµερολόγια και ηµι
δοµηµένες συνεντεύξεις
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του σταδίου των συνεντεύξεων υπήρξαν
κάποια κενά όσον αφορά τα ερευνητικά µας ερωτήµατα τα οποία η συνέντευξη δεν
κατάφερε να γεµίσει. Προέκυψαν επίσης και κάποια πορίσµατα που θεωρήσαµε πως
χρήζουν περισσότερης διερεύνησης προκειµένου να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν.
Ως σκοπός λοιπόν σε αυτό το στάδιο τέθηκε

η καταγραφή των πρακτικών του

παιχνιδιού και της µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα, τόσο εντός (σχολική αυλή) όσο
και εκτός των σχολικών χώρων.
Για τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν µετά τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων, θεωρήσαµε ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ήταν σε καλύτερη θέση να
κάνουν προσωπική καταγραφή των πρακτικών τους. Ο σχεδιασµός της έρευνας
διακρίνεται από το γεγονός ότι ζητήσαµε από τα σχολεία να καταθέσουν καταγραφές
για κάθε µεµονωµένη πρακτική αναφορικά µε το παιχνίδι και τη µάθηση έξω, τόσο
εντός (σχολική αυλή) όσο και εκτός των σχολικών χώρων για ένα µήνα. Τα ηµερολόγια
επιλέχθηκαν ως ένα µέσο καταγραφής, ερµηνείας, προβληµατισµού, σχεδιασµού,
αναστοχασµού και θεωρητικοποίησης του εκπαιδευτικού έργου. Για τον ερευνητή
χρησιµοποιήθηκε ως κύρια µέθοδος άντλησης δεδοµένων για τη διερεύνηση πτυχών
της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και συµπληρωµατικά µε τη τεχνική των
συνεντεύξεων στο πλαίσιο της τριγωνοποίησης των δεδοµένων. Για τον εκπαιδευτικό,
η συστηµατική καταγραφή δεδοµένων µπορεί να λειτουργήσει και ως αναστοχαστική
διαδικασία, ενισχύοντας την αυτογνωσία του και συµβάλλοντας στη διερεύνηση, την
κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης (Αυγητίδου, 2011). Σκοπός µας
την «από τα µέσα» καταγραφή της πρακτικής τους έτσι ώστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
να παρατηρήσουν µέσα από τις µεθοδικές καταγραφές τους τις πρακτικές τους, να
προβληµατιστούν και να αντιληφθούν την ανάγκη για µετασχηµατισµό. Ο Dewey
χαρατκηρίζει στην ιδέα της αναστοχαστικής σκέψης, ως µία «ενεργή, επίµονη και
προσεκτική εξέταση» (Dewey 1909: 6), η οποία βοηθά στην εύρεση του τρόπου µέσα
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από την αβεβαιότητα. Η αναστοχαστική πρακτική έχει επιπτώσεις στη δράση (Scaife
2010). Εξετάζοντας µια εµπειρία, την εξηγούµε στον εαυτό µας και έχουµε τη
δυνατότητα να σκεφτούµε πώς να τη προσεγγίσετε στο µέλλον. Η εµπλοκή σε µια
αναστοχαστική

δραστηριότητα

υποστηρίζει

την

ανάπτυξη

επαγγελµατικής

εµπειρογνωµοσύνης και µπορεί να προσφέρει ικανοποίηση για τους εκπαιδευτικούς
(Pollard 2014), επειδή η εµπλοκή σε ένα κριτικό διάλογο βασισµένο στην εµπειρία
µπορεί να επιτρέψει την αιτιολόγηση και την αποσαφήνιση ιδεών που οδηγούν σε µια
πιο εµπεριστατωµένη κατανόηση της πρακτική.
Tα ηµερολόγια µπορούν να έχουν µία πιο δοµηµένη µορφή που θα παρέχει
τη δυνατότητα συλλογής ποσοτικών δεδοµένων Ωστόσο, η χρήση ανοικτών
ηµερολογίων δίνει στους ερευνητές την ευκαιρία να συλλέξουν πιο περιγραφικές και
αναστοχαστικές πληροφορίες από τους συµµετέχοντες. Τα ηµερολόγια είναι εποµένως
µία χρήσιµη τεχνική που επιτρέπει στους συµµετέχοντες να εκφράσουν τις δικές τους
προτεραιότητες και να παράσχουν ορισµένες αποδείξεις για τις έννοιες και το βάρος
που οι άνθρωποι αποδίδουν σε διαφορετικά γεγονότα ή προβλήµατα (Elliott 1997). Με
αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των πρακτικών από
εκείνες που συλλέγονται µέσω ερωτηµατολογίων ή των συνεντεύξεων. Τα ηµερολόγια
προσφέρουν επίσης την ευκαιρία για την καταγραφή των γεγονότων και των
συναισθηµάτων σε συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο όφελος,
καθώς τα κοινωνικά πλαίσια συχνά δεν είναι προσβάσιµα στους ερευνητές (Meth 2003)
Περιµέναµε πως οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν τα ηµερολόγια
θα προσεγγίσουν αυτό το εργαλείο µε τις δικές τους ιδέες για το τι σηµαίνει η τήρηση
ηµερολογίου: µερικοί θα είναι πιο αναστοχαστικοί, ενώ άλλοι θα καταγράφουν απλά
γεγονότα (Elliott 1997). Οι τεχνική του ηµερολογίου µπορεί να προσφέρει µια ευκαιρία
στους συµµετέχοντες να απαντούν στον δικό τους χρόνο, χωρίς το αίσθηµα της
βιασύνης που µπορεί να έχουν σε µία συνέντευξη ή της πίεσης σε µία οµάδα εστίασης.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των ηµερολογίων είναι ο χρόνος. Πολλές
µέθοδοι (π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια και οµάδες εστίασης) πραγµατοποιούνται
σε συγκεκριµένο χρόνο. Τα ηµερολόγια, από τη φύση τους, γράφονται καθηµερινά, για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτή η διαµήκης προσέγγιση επιτρέπει την ευελιξία και
την παραλλαγή στις καταγραφές που παρουσιάστηκαν. Κατά τη χρήση συνεντεύξεων
ή οµάδων εστίασης, µπορεί να υιοθετηθεί συγκεκριµένη οπτική τόσο από τον
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ερωτώµενο όσο και από τον ερευνητή, η οποία µπορεί να είναι περιοριστική (Meth
2003). Από την άλλη πλευρά το ηµερολόγιο αντικατοπτρίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια
το ευρύ φάσµα των σκέψεων και συναισθηµάτων που συνθέτουν την καθηµερινή ζωή.
Οι ερωτηθέντες µπορούν, φυσικά, να είναι επιλεκτικοί σχετικά µε το τι επιλέγουν να
καταγράψουν στο δικό τους ηµερολόγιο, ίσως θεωρώντας ορισµένα ζητήµατα άσχετα
ή ίσως πολύ προσωπικά (Meth, 2003). Ωστόσο, στη συγκεκριµένη έρευνα αυτό το
µειονέκτηµα ισοσταθµίζεται µε τη τριγωνοποίηση των εργαλείων µας.
Τα

ηµερολόγια

εποµένως

είναι

πιο

αποτελεσµατικά

όταν

χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα ερευνητικά εργαλεία (Crosbie 2006, Kenten
2010, Duke 2012), για παράδειγµα µε τη µέθοδο της συνέντευξης (Zimmerman and
Weider 1977), όπου την καταγραφή ενός ηµερολογίου ακολουθεί µια συνέντευξη µε
τον ερευνητή ή το αντίστροφο (όπως έγινε στη παρούσα έρευνα). Στην περίπτωση αυτή
το ηµερολόγιο χρησιµοποιείται για να γεµίσει τα κενά όπου η συνέντευξη δεν κατάφερε
να κάνει ή να επιβεβαιώσει- διαψεύσει προηγούµενα πορίσµατα. Ο Taylor (2013)
χρησιµοποίησε ηχογραφηµένα ηµερολόγια µε παιδιά για να µελετήσει την ανάπτυξη
της σκέψης σχετικά µε την έννοια του τόπου µετά από µαθήµατα γεωγραφίας. Σηµείωσε
ότι τα ηµερολόγια παρείχαν βασικές γνώσεις και συµπλήρωναν περισσότερες φυσικές
ευκαιρίες επικοινωνίας των παιδικών ιδεών. Αυτή η ιδέα της ενσωµάτωσης της χρήσης
των ηµερολογίων παράλληλα µε άλλες µεθόδους µπορεί να θεωρηθεί ως µια
στρατηγική για την απόκτηση µιας σειράς προοπτικών, οδηγώντας σε βαθύτερη
κατανόηση του εξεταζόµενου θέµατος και ένα βήµα προς την κατεύθυνση της
πληρέστερης γνώσης (Flick 2009).
Στη παρούσα έρευνα, η ερευνήτρια σχεδίασε ένα οδηγό ηµερολογίου,
τόσο σύµφωνα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και µε την προοπτική δηµιουργίας
ενός εργαλείου ευκατανόητο και εύκολο στη συµπλήρωσή του. Το εργαλείο
τροποποιήθηκε ύστερα από τη (α) συµβολή της επιβλέπουσας καθηγήτριας και µίας
κριτικής φίλης που είχε την ιδιότητα τόσο της ερευνήτριας όσο και της εν ενεργεία
εκπαιδευτικού, (β) µετά τη πιλοτική χρήση

του από δύο νηπιαγωγούς. Έπειτα

προµηθεύσαµε στους συµµετέχοντες ένα µπλοκ µε τον οδηγό για την ολοκλήρωση του
ηµερολογίου για 30 ηµερήσιες καταγραφές (Παράρτηµα 2). Τα ηµερολόγια ήταν
δοµηµένα για καταγραφή πρακτικών και δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους τόσο
στα σχολικά εδάφη (αυλή) όσο και εκτός. Επίσης συµπεριλάβαµε και την ώρα του
διαλείµµατος, προκειµένου οι νηπιαγωγοί να µπορούν να παρατηρούν άµεσα, µέσα από
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τις καταγραφές τους, τη σύγκριση µεταξύ του χρόνου των οργανωµένων
δραστηριοτήτων έξω και του διαλείµµατος. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι αυτός
ο οδηγός ηµερολογίου ήταν µόνο για καθοδήγηση και ότι οι ίδιοι ήταν ελεύθεροι να
συµπληρώσουν το ηµερολόγιο όπως ήθελαν. Δεν υπήρχαν παραδείγµατα για το τι
θεωρούµε µάθηση στους υπαίθριους χώρους, ούτε και συγκεκριµένη καθοδήγηση για
το τι πρέπει να συµπληρώνουν, αν και ορισµένες νηπιαγωγοί το ζήτησαν, γιατί ήταν
νόµιζαν πως δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ερευνήτριας, είτε
γιατί ντρεπόταν.

«Τώρα ξέρεις και εσύ πάνω κάτω τι κάνουµε, µην περιµένεις να σου
γράψω τις σούπερ δραστηριότητες. Αγχώνοµαι πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω;» Ν5
«Θέλεις να δεις γραµµένο κάτι συγκεκριµένο, να φανεί πως δουλεύουµε µε
τα παιδιά µε ένα συγκεκριµένο τρόπο έξω;» Ν1
Ωστόσο µετά από προσωπικές συζητήσεις η ερευνήτρια καθησύχασε τις
συµµετέχουσες, εξηγώντας πως δεν πρόκειται να κριθούν ή να εξεταστούν για κάτι και
πως η ανωνυµία τους έχει καταχωρηθεί. Το µόνο που τις ζήτησε ήταν η συνέπεια στην
συµπλήρωση και η ειλικρίνεια στην καταγραφή. Τα ηµερολόγια συµπληρώθηκαν στο
διάστηµα µεταξύ του Φεβρουαρίου- Απριλίου 2016.
Τα

ηµερολόγια

παρείχαν

στους

συµµετέχοντες

ευκαιρίες

να

προβληµατιστούν και να διαρθρώσουν τις σκέψεις τους οι οποίες καταγράφονταν σε
ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, αν και γνώριζαν ότι το περιεχόµενο των ηµερολογίων θα
χρησιµοποιούταν και από την ερευνήτρια για περαιτέρω ανάλυση. Μερικοί
συµµετέχοντες εξέφρασαν άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο η διαδικασία τήρησης του
ηµερολογίου είχε επηρεάσει τις σκέψεις τους ως προς τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης
των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου προκειµένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών. Έτσι λοιπόν µετά την ολοκλήρωση της
έρευνάς µας τέσσερα από τα 10 νηπιαγωγεία που συµµετείχαν προέβησαν σε αλλαγές
στους υπαίθριους χώρους. Επιδιώκοντας να λάβουµε ανατροφοδότηση διεξήγαµε
συνεντεύξεις µε τις τέσσερις νηπιαγωγούς προκειµένου να καταγράψουµε τις απόψεις
τους και να αξιολογήσουµε τις όποιες αλλαγές εφάρµοσαν στους υπαίθριους χώρους.
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6.4.3 Τρίτο Στάδιο της Έρευνας- Συµµετοχική Έρευνα Δράσης
6.4.3.1 Τα σπειροειδή σκαλοπάτια της Συµµετοχική Έρευνα Δράσης

Η παρούσα Συµµετοχική Έρευνα Δράσης περιλάµβανε σπειροειδή
σκαλοπάτια "χρονικών σηµείων": σχεδιασµό, δράση, παρατήρηση και προβληµατισµό.
Αρχικά συµφωνήθηκαν µεταξύ της σχολικής κοινότητας οι σαφείς στόχοι της
συµµετοχικής

διαδικασίας,

µέσω

της

διοργάνωσης

διαφόρων

εργαστηρίων,

συνεδριάσεων και συζητήσεων µε τις νηπιαγωγούς, τα παιδιά και τους γονείς. Οι
συµµετοχικές µέθοδοι επιλέχθηκαν µόλις οι στόχοι της διαδικασίας είχαν διατυπωθεί
µε σαφήνεια και είχε προσδιοριστεί ένα επίπεδο δέσµευσης που ήταν κατάλληλο για
αυτούς τους στόχους και για τους συµµετέχοντες. Επικεντρωθήκαµε σε µια αµφίδροµη
επικοινωνία (Rowe & Frewer, 2000) µεταξύ των συµµετεχόντων και της ερευνήτριας,
όπου οι πληροφορίες ανταλλασσόταν µέσω συνεχών διαλόγων, διαπραγµατεύσεων,
συχνών συναντήσεων και εργαστηρίων που διεξήγαµε σε διαφορετικά χρονικά σηµεία
ανάλογα µε τις ανάγκες µας. Ο προβληµατισµός οδήγησε σε αναστοχασµό σε σχέση µε
την πρακτική όλων και το ευρύτερο πλαίσιο αυτής της πρακτικής. Η ΣΕΔ λειτούργησε
σε δύο επίπεδα. Χρησιµοποιήθηκε για τη βελτίωση της προσωπικής πρακτικής και την
πραγµατική βελτίωση και υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου.
Οι τύποι δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΣΕΔ είναι
δύσκολο να τυποποιηθούν, για τρεις λόγους. Πρώτον, τα πλαίσια της ΣΕΔ είναι ρευστά.
Καθώς δηµιουργούνται προβλήµατα και αναπτύσσονται σχέσεις, οι µέθοδοι και οι
δραστηριότητες που διεξάγονται είναι αναγκαστικά δυναµικές, και πολλές φορές
απαιτούν προσαρµογή και αναθεώρηση. Δεύτερον, η ΣΕΔ στοχεύει στην επίλυση
προβληµάτων πραγµατικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να
διασφαλιστεί ότι η έρευνα θα συνεχίσει να αποτελεί δράση µακροπρόθεσµα και θα
ενσωµατωθεί η έρευνας στην πράξη και τη βελτίωση. Τρίτον, η ΣΕΔ πρέπει να
συµπεριλάβει την ποικιλοµορφία της εµπειρίας και των ικανοτήτων µεταξύ των
συµµετεχόντων στην έρευνα για να συλλάβει τις πιθανές εξωστρεφόµενες εισροές και
να εξασφαλίσει την αποδοχή και την οικειοποίηση της διαδικασίας και των ευρηµάτων.
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Σχήµα 3. Τα σπειροειδή σκαλοπάτια της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης

Με βάση τις µελέτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προσδιορίστηκε η
ακόλουθη σειρά µεθοδολογικών επιλογών που επιτρέπουν την ουσιαστική συµµετοχή
όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαδικασία αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων
χώρων. Στο σχήµα 3. περιγράφονται συνοπτικά τα σπειροειδή σκαλοπάτια που
ακολούθησε η Συµµετοχική Έρευνα Δράσης στη δική µας περίπτωση. Σίγουρα µεταξύ
στων δύο σχολικών µονάδων υπήρχαν διαφοροποιήσεις τόσο στη διαδοχή των
σκαλοπατιών όσο και στον χρονικών πλαισίων αλλά το σχήµα 3 έχει σχηµατιστεί για
να περιγράψει συνολικά τους κύριους σταθµούς της ΣΕΔ. Αρχικά αφού προέκυψε η
πρόταση για συνεργασία από τις δύο σχολικές µονάδες (ΣΜ) προς την ερευνήτρια,
αποτυπώθηκαν οι ιδέες στις πρώτες άτυπες συναντήσεις. Είναι σηµαντικό να
αναφέρουµε πως και στις δύο ΣΜ οι αρχικές συζητήσεις έγιναν µε τις διευθύντριες των
νηπιαγωγείων ύστερα από πρωτοβουλία και συνεννόηση της εκπαιδευτικής οµάδας του
κάθε νηπιαγωγείου. Και στις δύο ΣΜ ο αρχικός στόχος ήταν η αναβάθµιση των
υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου προκειµένου να µπορεί να φιλοξενεί την
εκπαιδευτική καθηµερινότητα. Επίσης και στις δύο περιπτώσεις οι ΣΜ επικοινώνησαν
µε την ερευνήτρια µε σκοπό να πάρουν ιδέες από την εµπειρία της και για να τους
υποδείξει τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνουν. Σε αυτό το σηµείο η ερευνήτρια
γρήγορα ξεκαθάρισε τον ρόλο της ο οποίος αποδεσµευόταν από την ιδέα της
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«αυθεντίας» και τους κάλεσε σε µία συλλογική και συνεργατική διαδικασία προς τον
µετασχηµατισµό των υπαίθριων χώρων αλλά και των πρακτικών έξω. Επίσης, ένα
σηµαντικό κοµµάτι που τέθηκε από την ερευνήτρια στις πρώτες συναντήσεις ήταν η
έµφαση στις συµµετοχικές διαδικασίες που περιλάµβαναν τους γονείς και οπωσδήποτε
τα παιδιά, θεωρώντας πως καµία απόπειρα αλλαγής δεν θα είχε επιτυχία εάν δεν ήταν
αποτέλεσµα όλων των κύριων χρηστών του χώρου. Μετά τις πρώτες συναντήσεις µε
τις διευθύντριες των 2 ΣΜ η ερευνήτρια συναντήθηκε και µε τις υπόλοιπες νηπιαγωγούς
στο χώρο εργασίας τους. Ήταν πολύ σηµαντική η έναρξη της ΣΕΔ να προκύψει από τη
δέσµευση όλης της οµάδας και όχι λόγω της πρωτοβουλίας µόνο ενός µέλους της
οµάδας. Ως εκ τούτου η ερευνήτρια µε τις νηπιαγωγούς και των 2 ΣΜ ξεχωριστά έθεσαν
τους στόχους και τους ρόλους που µπορούσε ο καθένας να επιτελέσει σε σχέση µε τη
διαθεσιµότητα και την άνεση που είχε εκείνη τη δεδοµένη στιγµή µε τη διαδικασία της
έρευνας. Ωστόσο οι συµµετέχουσες νηπιαγωγοί διαφοροποίησαν ή και εµπλούτισαν το
ρόλο τους κατά τη διάρκεια της ΣΕΔ. Τέλος σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό
να αναφέρουµε πως αρχικά οι στόχοι των νηπιαγωγών ήταν προσανατολισµένοι στο
αποτέλεσµα, ωστόσο η φύση της ΣΕΔ είναι προσανατολισµένη στη διαδικασία. Η
ερευνήτρια θεώρησε αναγκαίο να επισηµάνει και να ξεκαθαρίσει αυτή τη διαφορά
προκειµένου να αποφορτίσει τις νηπιαγωγούς από το άγχος του αποτελέσµατος, και
συλλογικά αποφασίσαµε πως το αποτέλεσµα θα υπάρχει στο µυαλό µας ως κίνητρο
αλλά όχι σαν αυτοσκοπός.
Βασικό στοιχείο της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης είναι η ενδυνάµωση,
προκειµένου να ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν
προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Γι’ αυτό το λόγο στη συνέχεια,
πραγµατοποιήσαµε τα εργαστήρια- συναντήσεις προκειµένου η οµάδα µέσα από την
πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο και την αλληλεπίδρασή τους µέσα από τις βιωµατικές
δραστηριότητες να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να αποτυπώσουν το «πρόβληµα»
και τους προβληµατισµούς τους. Η ερευνήτρια θεώρησε ότι η ουσιαστική συµµετοχή
των παιδιών απαιτεί χρόνο οικοδόµησης εµπιστοσύνης και δραστηριότητες όπως η
κατάρτιση και επιµόρφωση. Τα εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την
έναρξη των κύριων δραστηριοτήτων της έρευνας χρησιµεύσαν ως εργαλείο
ενδυνάµωσης που θα µπορούσε να καθορίσει το αποτέλεσµα της συµµετοχής.
Επιπλέον, η ίδια η επιµόρφωση χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς µεταξύ των
συµµετεχόντων και των ερευνητών. Η σταδιακή ενσωµάτωση της ερευνήτριας µέσα
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στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη ΣΕΔ σηµειώθηκε ότι έχει θετική επίδραση στην
οικοδόµηση εµπιστοσύνης και στα αποτελέσµατα της κατάρτισης (Blazek & Hraňová,
2012).
Τα εργαστήρια αποτελούνταν από βιωµατικές δραστηριότητες και
παιχνίδια ρόλων που στόχο είχαν την παρατήρηση, την πρόσβαση στο θεωρητικό
πλαίσιο σχετικά µε την πρακτική τους, τον αναστοχασµό των προσωπικών απόψεων
και πρακτικών και τη συλλογική απόφαση και δηµιουργία των στόχων της έρευνας.
Επίσης µέσω των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί βίωσαν τη προσέγγιση του
Μωσαϊκού. Ο στόχος µας ήταν να εφαρµόσουµε την προσέγγιση των Μωσαϊκού (Clark
& Moss, 2001) τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Με αυτό τον τρόπο οι ενήλικες
ήρθαν σε επαφή µε αυτή την προσέγγιση από πρώτο χέρι και ήταν πολύ πιο εύκολο να
αντιληφθούν τις συµµετοχικές µεθόδους και να τις εφαρµόσουν στα παιδιά. Η
προσέγγιση του Μωσαϊκού δηµιούργησε ευκαιρίες για ορατή ακρόαση, προωθώντας
πλατφόρµες επικοινωνίας σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο.
Τα εργαστήρια υποστήριξαν επιπλέον, τη δυναµική της οµάδας και την
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Στη ΣΜ1 διεξήχθησαν
3 επίσηµες πρωτοκολληµένες ενδοσχολικές επιµορφώσεις- εργαστήρια (µε µέσο όρο
διάρκειας το καθένα 1ώρα και 30 λεπτά) στα πλαίσια της συµµετοχικής έρευνας
δράσης (Αριθ. Πρωτ. : 17, 31, 45) µε την υποστήριξη και τη παρουσία της σχολικής
συµβούλου και στη ΣΜ2 πραγµατοποιήθηκαν 2 αλλά συνολικής διάρκειας ίδιας
περίπου µε τα εργαστήρια της ΣΜ1. Με βάση µε τις ανάγκες και επιθυµίες των
εκπαιδευτικών οι θεµατολογίες των εργαστηρίων διαµορφώθηκαν ως εξής:

1ο Εργαστήριο- Συνάντηση: Μάθηση και παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους
και συµµετοχικός σχεδιασµός
2ο Εργαστήριο- Συνάντηση: Μάθηση και παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους
και

Συµµετοχική

Έρευνα

Δράσης.

Προβληµατισµοί και εφαρµογές
3ο Εργαστήριο- Συνάντηση: Προσέγγιση του Μωσαϊκού
Το περιεχόµενο των εργαστηρίων αντλήθηκε από το θεωρητικό υπόβαθρο της
έρευνας όπως αναλύθηκε στο πρώτο µέρος της παρούσας διατριβής. Επίσης
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εµπλουτίστηκε µε πρακτικά παραδείγµατα και φωτογραφικό υλικό από τα ταξίδια που
έκανε η ερευνήτρια σε σχολικές µονάδες σε διάφορες χώρες ανά τον κόσµο µε σκοπό
να µελετήσει και να παρατηρήσει τα υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού.
Τα εργαστήρια ήταν το απαραίτητο βήµα έτσι ώστε να καταρτίσουµε ένα γενικό
σχέδιο δράσης µε βάση τους στόχους και τα χρονικά περιθώρια που είχαµε στη διάθεσή
µας. Σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε πως στη ΣΜ1 η ΣΕΔ διήρκησε περίπου 3 µήνες
παραπάνω από ότι στη ΣΜ2 (εκτενέστερη ανάλυση γίνεται στο κεφάλαιο έννατο
κεφάλαιο) .
Το γενικό σχέδιο δράσης περιελάβανε τη συµµετοχή όλης της σχολικής
κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρµογή των αλλαγών στους
υπαίθριους χώρους. Η συµµετοχή των παιδιών προγραµµατίστηκε µε βάση τη
προσέγγιση του Μωσαϊκού, όπου τα παιδιά θα συµµετείχαν, όπως αναλύθηκε και στο
θεωρητικό µας µέρος ως ερευνητές, παρατηρώντας, καταγράφοντας και αξιολογώντας.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την ουσιαστική συµµετοχή είναι η χρήση
κατάλληλων εργαλείων συλλογής δεδοµένων που διευκολύνουν το ενδιαφέρον και την
ικανότητα εστίασης των παιδιά διαφορετικών ηλικιών (Chukwudozie et al., 2015). Η
συµµετοχή των γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων συναποφασίστηκε ως
στρατηγική δράσης για δύο κυρίως λόγους. Αρχικά από την πλευρά των εκπαιδευτικών
η έλλειψη στήριξης από την διοίκηση και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις πυροδότησαν την
ανάγκη εµπλοκής των γονέων στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων ως στρατηγική
αποτελεσµατικής συνεργασίας τα τελευταία χρόνια, όπου το κοινό πολιτιστικό και
κοινωνικό κεφάλαιο διευκόλυνε να δηµιουργήσουν µια εταιρική σχέση (Bourdieu,
1993). Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια θεώρησε πολύ σηµαντικό οι γονείς να γίνουν ενεργοί
συµµετέχοντες, λόγω των ευρηµάτων των προηγούµενων συνεντεύξεων. Η κουλτούρα
των γονέων και κηδεµόνων θεωρήθηκε από τους νηπιαγωγούς ένας από τους
κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την διεύρυνση της µάθησης και του
παιχνιδιού έξω. Οπότε η συµµετοχή τους στη ΣΕΔ θα µας βοηθούσε να αντιληφθούµε
εάν αυτή αντίληψη πρόκειται για µία προκατάληψη και, αν όχι, πώς θα µπορούσαµε να
αντιληφθούµε τους λόγους αυτής της κουλτούρας των γονέων και να τη διαχειριστούµε
αναλόγως. Υπήρξε πολύ βοηθητικό το γεγονός πως ήδη και οι δύο ΣΜ ακολουθούσαν
αποτελεσµατικές πρακτικές συνεργασίας που εναρµονιζόταν στις ανάγκες και στις
δυνατότητες τόσο των νηπιαγωγών όσο και των γονέων. Ωστόσο, στη πορεία της
έρευνας όπως θα αναφέρουµε και παρακάτω, οι εκπαιδευτικοί ήταν κυρίως
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εξοικειωµένοι µε τους ρόλους που είχαν θέσει οι ίδιοι στους γονείς, γεγονός που
ανατράπηκε σε ορισµένα σηµεία στη διάρκεια της ΣΕΔ µε τον συντονισµό της
ερευνήτριας. Έπειτα η συµµετοχή της αρχιτεκτόνισσας πήρε το ρόλο της συµβούλου
σε προβληµατισµούς της οµάδας και όχι του συντονιστή σε θέµατα εφαρµογής. Τέλος
προέκυψαν οι εφαρµογές εκπαιδευτικών και χωρικών αλλαγών οι οποίες συνοδεύονταν
από την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση. Σε αυτό το σκαλοπάτι βοήθησαν και τα
εργαλεία συλλογής δεδοµένων, όπως οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις, που
διεξήχθησαν τόσο από την ερευνήτρια όσο και από τις νηπιαγωγούς. Η αξιολόγηση των
δράσεων προκαλούσε αντίστοιχα και τροποποίηση των παρεµβάσεων.

6.4.3.2 Εργαλεία συλλογής δεδοµένων
Η ΣΕΔ συνιστά περισσότερο µία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλήµατος
παρά µία µεµονωµένη µέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων. Για το λόγο αυτό
επιτρέπει τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων στη διάρκεια διεξαγωγής της
(Hollingsworth, 1997, όπως αναφέρεται στη Σπανάκα, 2008). Η παρούσα µελέτη
εποµένως

σκοπεύει

να

ακολουθήσει

µία

πολυµεθοδολογική

προσέγγιση,

χρησιµοποιώντας διαστάσεις τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών µοντέλων. Κρίνεται
επίσης αναγκαία η εφαρµογή της τριγωνοποίησης της τεχνικής έρευνας, που σηµαίνει
την χρήση πολλαπλών µεθόδων προκειµένου να εξεταστεί µία πολύπλοκη ανθρώπινη
συµπεριφορά ή µια σύνθετη κατάσταση.
Ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις µε τους νηπιαγωγούς, τα παιδιά και τους γονείς
σε διαχωρισµένες φάσεις και διαφοροποιηµένες ανάλογα µε τη χρονική φάση ( πριν
και µετά την παρέµβαση).
Καταγραφή ηµερολογίων και συµµετοχικής παρατήρησης των νηπιαγωγών και
του ερευνητή. Τα ηµερολόγια θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συστηµατοποίηση της προσπάθειας κατανόησης αλλά και παρακολούθησης της όλης
ερευνητικής και εκπαιδευτικής πορείας. Επίσης το ηµερολόγιο αποτελεί ένα ακόµα
µέσο για τη στενή επικοινωνία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στην έρευνα-δράση.
Το ηµερολόγιο αποτέλεσε µία από της ερευνητικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν
τόσο για την καταγραφή των δεδοµένων από την παρατήρηση των τάξεων και από τις
επιτόπιες συζητήσεις και συνεντεύξεις, όσο και για την καταγραφή προσωπικών
σκέψεων της ερευνήτριας σχετικά µε τις ερευνητικές της µεθόδους και το ρόλο της.
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ΣΕΔ, η ερευνήτρια διατηρούσε ηµερολόγια, το οποίο
της επέτρεψε να γράφει ελεύθερα για την εµπειρία της διεξαγωγής της έρευνας. Η
χρήση του αναστοχαστικού ηµερολογίου είναι µια ευρέως αποδεκτή µέθοδος συλλογής
δεδοµένων (Ortlipp, 2008). Χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παρατήρησης σε µια προσπάθεια να καταγραφεί η ουσία της µελέτης
(Stringer, 2008). Το αναστοχαστικό ηµερολόγιο χρησίµευσε ως είδος σηµειώσεων
πεδίου που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση των εµπειριών στο πεδίο.
Γραπτά ή υλικά τεκµήρια από τα παιδιά, τους νηπιαγωγούς και τους γονείς, που
αφορούν στοιχεία που έχουν παραχθεί για σκοπούς, οι οποίοι δεν έχουν σχέση µε την
ερευνητική διαδικασία, αλλά συχνά χρησιµοποιούνται από τον ερευνητή σε συνδυασµό
µε την παρατήρηση. Σύµφωνα µε τον Stringer (2008: 74), τα τεκµήρια των παιδιών
"παρέχουν µια υπέροχη πηγή έρευνας, παρέχοντας εξαιρετικά ενηµερωτικές,
συγκεκριµένες οπτικές πληροφορίες". Συλλέξαµε τεκµήρια που σχετίζονταν µε τη
σπουδαιότητα της µελέτης. Αυτά τα τεκµήρια αποτελούνται από εκπαιδευτικές
αξιολογήσεις που ολοκληρώνονται κατά την εφαρµογή της παιδαγωγικής συζήτησης
στην ολοµέλεια, (Reeve & Halusic, 2009: 148), από το µαγικό χαλί κ.α.
Οµάδες εστίασης, (1) από τα 3 εργαστήρια µε τους νηπιαγωγούς της ΣΕΔ (2)
από την ολοµέλεια µε τα παιδιά. Οι οµάδες εστίασης αποτελούν µια ερευνητική µέθοδο
παραγωγής πλούσιων ποιοτικών δεδοµένων, µέσα από µια διαδικασία διάδρασης των
συµµετεχόντων στην οµάδα και για µία καθορισµένη περιοχή ερευνητικού
ενδιαφέροντος. Σύµφωνα µε τον Krueger (1988:18), η µέθοδος των οµάδων εστίασης
αφορά «µια προσεκτικά οργανωµένη συζήτηση, η οποία είναι σχεδιασµένη να αντλεί
αντιλήψεις και πεποιθήσεις σε ένα καθορισµένο ερευνητικό θέµα, µέσα σε ένα
επιτρεπτικό, µη απειλητικό περιβάλλον». Μας προσέφεραν την δυνατότητα να
πρόσβασης στους τρόπους µε τους οποίου σκέφτονται οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά και
γιατί σκέφτονται έτσι (Kitzinger, 1994 στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι συµµετέχοντες
καλούνται να µιλήσουν µεταξύ τους γύρω από ένα θέµα µέσα από µία διαδικασία
αλληλεπίδρασης (π.χ. τα παιχνίδια ρόλων στις δραστηριότητες των εργαστηρίων),
κυρίως µέσω της «οριζόντιας αλληλεπίδρασης» µεταξύ των µελών της οµάδας
(Wilkinson, 1998), µε σκοπό η επιρροή του ερευνητή στη διαδικασία να είναι µικρότερη
και να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Ο ερευνητής
στη διαδικασία αυτή δρούσε ως διαµεσολαβητής ο οποίος είχε στάση ενεργού ακροατή,
δείχνοντας θετική αναγνώριση προς τους συνοµιλητές χωρίς να κριτικάρει. Σε
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ορισµένες περιπτώσεις λειτουργούσε και ως διευκολυντής στη διαδικασία της
συζήτησης. Μέσα από τη µέθοδο των οµαδικών αναλυτικών συζητήσεων η ερευνήτρια
ως συντονίστρια προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τους
προβληµατισµούς των εκπαιδευτικών που επιµορφώθηκαν. Μέσα από τη συζήτηση οι
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούσαν τις αδυναµίες τους, ενώ η ερευνήτρια
πρότεινε λύσεις και προτάσεις για την κατασκευή ενός σωστού παιδαγωγικά και
µαθησιακά πλάνου. (Altrichter, Posch & Somekh, 2001).
Συµµετοχική Παρατήρηση κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου Η συµµετοχική
παρατήρηση αφορά τη µερική ή ολική συµµετοχή του ερευνητή σε ένα ερευνητικό
πεδίο της κοινωνικής ζωής και τη συστηµατική παρατήρηση κάποιων διαστάσεων
αυτού του πεδίου καθώς αυτές εκτυλίσσονται µέσα σε αυτό (π.χ. συµπεριφορές,
σχέσεις, αλληλεπιδράσεις κ.ά.). Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ο ερευνητής να
αφιερώσει χρόνο, να παρατηρήσει, να ακούσει, να θέσει ερωτήσεις και γενικότερα να
συµµετάσχει στην καθηµερινότητα των ανθρώπων και του κοινωνικού πλαισίου,
συνήθως, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα (Βruman & Burgess, 1994· Hammersley &
Atkinson, 1983. McLeod, 2009). Η συµµετοχική παρατήρηση προϋποθέτει µια
επιστηµολογική θέση η οποία αναγνωρίζει ότι η γνώση µπορεί να παραχθεί µέσω της
συµµετοχής ή της βιωµένης εµπειρίας των ερευνητών µέσα στα «φυσικά» πλαίσια όπου
αυτές διαδραµατίζονται (π.χ. κοινότητα, τάξη κ.ά.). Δεν βασίζεται, δηλαδή, µόνο στις
εκ των υστέρων αναδοµηµένες αναφορές ή αφηγήσεις των ατόµων σχετικά µε αυτές τις
διαστάσεις.

Μη συµµετοχική- παρατήρηση. Κλείδα παρατηρήσεων. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας η ερευνήτρια ακολούθησε και την άµεση µη-συµµετοχική, ή όπως αλλιώς την
αναφέρει ο Elliot (1991, σ. 62) «νατουραλιστική ή φυσική» [«naturalistic»],
παρατήρηση για τη συλλογή των δεδοµένων. Έπειτα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
επιλέχθηκαν τα µεθοδολογικά εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήθηκαν για την συλλογή
του εµπειρικού υλικού. Ένα από αυτά ήταν η κλείδα παρατήρησης που
χρησιµοποιηθηκε για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπαίθριων περιβαλλόντων
µάθησης του επιλεγµένου αντιπροσωπευτικού δείγµατος των νηπιαγωγείων και της
χρήσης τους. Η δηµιουργία του συγκεκριµένου µεθοδολογικού εργαλείου βασίστηκε
στην κλίµακα POEMS (DeBord, K., Hestenes, L. L., Moore, R. C., Cosco, N. G., &
McGinnis, J. R. (2005). Preschool Outdoor Environment Measurement Scale.
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Lewisville, NC: Kaplan Early Learning). Ο στόχος του συγκεκριµένου εργαλείου είναι
να παράσχει ένα έγκυρο και αξιόπιστο µέσο για την αξιολόγηση της ποιότητας των
υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και της χρήσης τους και παράλληλα να παρέχει
καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές των σχολικών περιβαλλόντων
προκειµένου να τους βοηθήσει να προβούν σε βελτιώσεις. Το συγκεκριµένο εργαλείο
επιλέχθηκε από την ερευνήτρια, κατόπιν της παρουσίασης του στο συνέδριο της
EECERA στο Δουβλίνο (26th EECERA Conference, Dublin, Ireland ) από τους
ερευνητές Nekane M., Inaki L., A. Muela & A. Barandiaran, (Nekaki Et al., 2016) ως
το µόνο εργαλείο που αξιολογεί την ποιότητα υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης για
ηλικίες παιδιών 3-6, ενώ παράλληλα αποσκοπεί στο να χτίσει γέφυρες µεταξύ των
εκπαιδευτών και σχεδιαστών . Η ερευνήτρια µετά από µία συνεδρίασης µε την
ερευνητική οµάδα (Nekaki Et al., 2016), που πρώτη χρησιµοποίησε την συγκεκριµένη
κλίµακα στην Ευρώπη µε µετάφραση στα ισπανικά, παρήγγειλε την κλίµακα, της
οποίας ο σχεδιασµός υποστηρίχτηκε από το University of North Carolina. Είναι γεγονός
πως οι κλίµακες δηµιουργούνται υπό το πρίσµα συγκεκριµένων ερευνητικών σκοπών
και είναι λειτουργικές σε ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτισµικών συνθηκών ανάλογα µε
τη χώρα στην οποία σχεδιάζονται και δηµιουργούνται. Κριτικές µέθοδοι, όπως οι
µέθοδος απλής (forward translation) και αντίστροφης µετάφρασης (back translation)
χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εξασφαλιστεί η ισοδυναµία της κλίµακας και στις
δύο γλώσσες. Η συγκεκριµένη διαδικασία περιλάµβανε τόσο τη γλωσσική όσο και τη
δοµική προσαρµογή στην προσπάθειά µας να προσαρµοστούν στην εκπαιδευτική
κουλτούρα και τις πολιτισµικές συνθήκες της χώρας µας. Η διαδικασία µετάφρασης και
προσαρµογής ακολούθησε τα εξής βήµατα. Αρχικά η κλίµακα µεταφράστηκε από την
ίδια την ερευνήτρια και ελέγχθηκε από ειδικό της προσχολικής αγωγής κα.
Σακελλαρίου Μαρία, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου έγιναν παρατηρήσεις τόσο για την απόδοση των όρων
στα ελληνικά όσο και για την καταλληλότητα των θεµάτων αναφορικά µε την ελληνική
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Το διάστηµα Μάρτιος – Μάιος 2017 πραγµατοποιήθηκε
η πιλοτική χρήση του εργαλείου µε την εκπαίδευση µίας φοιτήτρια του τµήµατος ΦΠΨ
άνω στη κλίµακα προκειµένου να υπάρχουν δύο ερευνητές στο πεδίο και να υπάρχει
τριγωνοποίηση των παρατηρήσεων, ενώ στο τέλος παρουσιάστηκε το εργαλείο στους
νηπιαγωγούς. Βάση των παρατηρήσεων των νηπιαγωγών, από τους οποίους ζητήθηκε
να κάνουν σχόλια για το βαθµό κατανόησης και απόδοσης του νοήµατος, και όλων των
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συµµετεχόντων στην πιλοτική έρευνα πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις
στη µετάφραση της κλίµακας.
Η κλίµακα POEMS, Preschool Outdoor Environment Measurement
Scale (DeBord et al., 2005), αξιολογεί συγκεκριµένα και εστιάζει στην ποιότητα των
υπαίθριων περιβαλλόντων των προσχολικών κέντρων αγωγής. Η οργάνωση,
διαµόρφωση και χρήση αυτών των χώρων εξετάζεται µέσω των παρατηρήσεων των
παιδιών και των νηπιαγωγών στους εξωτερικούς χώρους. Η κλίµακα αποτελείται από
56 στοιχεία οµαδοποιηµένα σε 5 πεδία, που είναι τα ακόλουθα:
.

Φυσικό Περιβάλλον, εξετάζει κατά πόσο το περιβάλλον προσφέρει

διάφορα είδη κα επίπεδα αναπτυξιακών προκλήσεων, κατά πόσο είναι εύκολα
προσβάσιµα και στενά συνδεδεµένα µε τη φύση. Όπως επίσης εξετάζει στοιχεία που
διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών και για την υγεία τους
.

Αλληλεπιδράσεις, Εξετάζει κατά πόσο τα στοιχεία του περιβάλλοντος

υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις (α) αλληλεπιδράσεις παιδιού µε το περιβάλλον
(Φύλλα, λουλούδια ή κλαδιά, κτλ.) (β) αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών (π.χ.
ύπαρξη πάγκων- µικρών τραπεζιών ή αντικειµένων δύο ατόµων) (γ) αλληλεπιδράσεις
νηπιαγωγού- παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (π.χ. διευκόλυνση των
δραστηριοτήτων, ενθάρρυνση της διερευνητικότητας) (δ) αλληλεπιδράσεις γονέαπαιδιού (π.χ., έχοντας επαρκή καθίσµατα εξωτερικού χώρου).
.

Περιβάλλον Παιχνιδιού και Μάθησης εξετάζει αν υπάρχουν

ευδιάκριτοι χώροι που προωθούν δραστηριότητες και δυνατότητες εµπειριών γύρω από
ένα κοινό θέµα (π.χ. µια ενεργή ζώνη παιχνιδιού, µια γωνιά αφήγησης, µια περιοχή για
άµµο και νερό, µία κουζίνα κήπου) και αν χρησιµοποιούν καλής ποιότητας φυσικά ή
κατασκευασµένα υλικά, αντικείµενα που µπορούν να µετακινηθούν (π.χ. λείες πέτρες,
παιχνίδια για άµµο) ανάλογα µε τη συνάφεια τους µε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα
και µια ζώνη.
4. Αναλυτικό Πρόγραµµα, αν το πρόγραµµα της τάξης – µέρος του
καθηµερινού προγράµµατος προεκτείνεται στους εξωτερικούς χώρους. Με άλλα λόγια,
υπάρχει ρητή αναγνώριση ότι η ανάπτυξη και µάθηση των παιδιών µπορεί επίσης να
πραγµατοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο που έχει σχεδιαστεί για να µεγιστοποιήσει τις
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ευκαιρίες µάθησης (έρευνα, εξερεύνηση, σωµατική δραστηριότητα και αυθόρµητη
κίνηση, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης,
συνεργασία, εµπειρίες µε διάφορα υλικά κ.λπ.).
5. Ο Ρόλος της/ του νηπιαγωγού εξετάζει το το βαθµό που η εκπαιδευτική
κοινότητα (δάσκαλοι, οικογένειες και κοινοτικοί πόροι) επιδιώκουν την προώθηση
εξωτερικών περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού υψηλής ποιότητας. Αναφέρεται
επίσης στο παιδαγωγικό στυλ του νηπιαγωγού. Η υψηλή ποιότητα εδώ συνεπάγεται την
εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως εκπαιδευτικού πόρου που χρειάζεται την
υποστήριξη και συµµετοχή των νηπιαγωγών, οικογενειών και άλλων µελών της
κοινότητας.
Στο τέλος ο ερευνητής υπολογίζει την εκατοστιαία τιµή κάθε πεδίου σε κλίµακα
που κυµαίνεται από 0 έως 100. Το συνολικό µέσο ποσοστό ερµηνεύεται ως εξής:
-

30 ή λιγότερο, περιβάλλον πολύ χαµηλής ποιότητας.

-

31-41, χαµηλής ποιότητας.

-

41- 61, µέτριας ποιότητας

-

61-70, υψηλής ποιότητας και

-

70 ή παραπάνω, πολύ υψηλής ποιότητας

6.4.3.3 Η προσέγγιση του Μωσαϊκού στην Συµµετοχική Έρευνα Δράσης
Στο πλαίσιο της ΣΕΔ, η παρούσα µελέτη επίσης αποσκοπεί στην παροχή
δεδοµένων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η προσέγγιση του Μωσαϊκού (Clark &
Moss, 2011), ως πλαίσιο πολλαπλών µεθόδων, µπορεί να ενθαρρύνει τη ενεργητική
συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος µας ήταν να
εφαρµόσουµε την προσέγγιση του Μωσαϊκού (Clark & Moss, 2001) τόσο σε ενήλικες
όσο και σε παιδιά, σε µια συλλογική προσπάθεια αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων
περιβαλλόντων στο νηπιαγωγείο. Γι’ αυτό το λόγο επικεντρωθήκαµε σε µια αµφίδροµη
επικοινωνία (Rowe & Frewer, 2000) µεταξύ συµµετεχόντων και ερευνητών, στην
καθιέρωση µιας ιδιαίτερα ορατής, εκπαιδευτικά έγκυρης και πραγµατικά συµµετοχικής
διαδικασίας µάθησης. Η προσέγγιση του Μωσαϊκού περιείχε τις παρακάτω µεθόδους
στη παρούσα έρευνα, τα οποία εφαρµόστηκαν περιπτωσιολογικά.
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-

Οµαδικές συνεντεύξεις

-

Εργαστήρια µε βάση τις ιδέες και τις προτιµήσεις των παιδιών

-

Σχέδια ζωγραφικής

-

Ξεναγήσεις

-

Φωτογραφίες

-

Μαγικό χαλί

-

Παιχνίδι ρόλων

-

Συνάντηση µε τον αρχιτέκτονα- συµβούλο

Το κεντρικό ερώτηµα της προσέγγισης του Μωσαϊκού είναι: «Τι σηµαίνει να
είσαι εδώ;». Το ερώτηµα αυτό µπορεί να ερµηνευθεί µε πολλούς τρόπους, αλλά από τα
παιδιά ζητά : «Τι σηµαίνει να είσαι εδώ σ 'αυτόν τον χώρο, αυτή τη στιγµή, στο
παρελθόν και στο µέλλον;». Υπάρχει µια φυσική διάσταση σε αυτή την ερώτηση.
Καθοδηγεί τα παιδιά να προβληµατιστούν σχετικά µε το συγκεκριµένο περιβάλλον του
νηπιαγωγείου τους, είτε µέσα είτε έξω. Ωστόσο, ο χώρος µπορεί να είναι µια πόλη, ένα
πάρκο ή ένα δωµάτιο. Το σηµαντικότερο στοιχείο εδώ είναι ότι δίνεται η ευκαιρία στα
παιδιά να προβληµατιστούν για τις εµπειρίες τους και όχι για µια αφηρηµένη έννοια.
Αυτό συµβαδίζει µε τα κονστρουκτιβιστικά µοντέλα µάθησης στα οποία το περιβάλλον
αποτελεί βασικό παράγοντα στην αναζήτηση των εννοιών για τα παιδιά (MacNaughton,
2003).
Η ανάπτυξη ενός πολύ-µεθοδικού πλαισίου βοήθησε την προσέγγιση του
Μωσαϊκού να προωθήσει την εσωτερική ακρόαση. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους
για τους οποίους συµπεριλάβαµε περισσότερα από ένα ερευνητικά εργαλεία. Όσο
µεγαλύτερη είναι η ποικιλοµορφία των µεθόδων, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχουν
τη δυνατότητα τα παιδιά να βρουν για νέους τρόπους σκέψης και για να εξετάσουν την
ίδια ερώτηση µε διάφορους τρόπους. Η λήψη φωτογραφιών, η διοργάνωση ξεναγήσεων
ή το «µαγικό χαλί» παρέχουν διαφορετικούς τρόπους για να απαντήσουν στη κεντρική
ερώτηση: «Τι σηµαίνει να είσαι εδώ;».
Η προσέγγιση του µωσαϊκού αναγνωρίζει τη σηµασία ενός πλαισίου για
ακρόαση, το οποίο δεν αποκλείει τις προοπτικές των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Μια κουλτούρα ακρόασης πρέπει να επεκταθεί σε όλους όσους εµπλέκονται στην
εκπαιδευτική κοινότητα (Clark et al, 2003). Υπάρχουν ευκαιρίες στην προσέγγιση του
µωσαϊκού για την ακρόαση των εκπαιδευτικών και των γονέων µέσω συνεντεύξεων και
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των οµαδικών συναντήσεων και συζητήσεων και µέσω της αξιολόγησης των σταδίων
της έρευνας. Ακούγοντας τις προοπτικές όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας
επικεντρωθήκαµε στις γενικές αντιλήψεις τους για τα ενδιαφέροντα και τις
προτεραιότητες των παιδιών σε υπαίθριους χώρους, αντί να επικεντρωθούµε σε
µεµονωµένα άτοµα. Ήταν σηµαντική η εµπλοκή τόσο των νηπιαγωγών, της συµβούλου
εκπαίδευσης (σε ορισµένα στάδια) και όλων των γονέων, καθώς έτσι αναγνωρίσαµε ότι
δεν υπήρχε ιεραρχία ακρόασης των προνοµιούχων ανώτερων επαγγελµατιών εις βάρος
των απόψεων των άλλων µελών της οµάδας. Η διαδικασία αξιολόγησης και
επανεξέτασης παρείχε και άλλες ευκαιρίες για πολλαπλή ακρόαση µε τις νηπιαγωγούς.
Οι συναντήσεις των νηπιαγωγών και των γονέων µε τον ερευνητή για την ανασκόπηση
του υλικού που συλλέγαµε από τα παιδιά έδωσαν µια επίσηµη ευκαιρία να
προβληµατιστούµε σε διαφορετικές οπτικές γωνίες

6.5 Ο ρόλος του ερευνητή
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής µιας ποιοτικής έρευνας ο ερευνητής καλείται να
επιτελέσει πολλούς ρόλους οι οποίοι απαιτούν σύνθετες δεξιότητες. Ένας από τους
βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι
ο σεβασµός του ερευνητή για τους συµµετέχοντες και η πεποίθησή του ότι όλοι οι
ερωτώµενοι µπορούν να συµβάλουν και να εµπλουτίσουν τη διαδικασία ανεξάρτητα από
το επίπεδο εκπαίδευσης εµπειρίας ή το υπόβαθρό τους (Ίσαρη & Πούρκος, 2015: 105).
Όπως και η ίδια η φύση της έρευνας, η ερευνήτρια έπρεπε να είναι ευέλικτη και
ευπροσάρµοστη.
Συγκεκριµένα στη παρούσα έρευνα λόγω της ποικιλίας των µεθοδολογικών
προσεγγίσεων και τεχνικών, η ερευνήτρια ανέλαβε πολλούς ρόλους ανάλογα µε τα
ερευνητικά ερωτήµατα, τα στάδια της έρευνας και τους συµµετέχοντες. Μπορούµε να
πούµε πως λειτούργησε ως ένας «µάστορας» αν θεωρήσουµε πως όλη η έρευνα ήταν
µία αναδυόµενη διαδικασία- κατασκευή που µεταβαλλόταν και έπαιρνε νέες µορφές
µε διαφορετικά εργαλεία, µεθόδους και τεχνικές που προστίθενται στο παζλ (Weinstein
& Weinstein, 1991: 161). Η ερευνήτρια παρέτασσε ό, τι στρατηγικές, µεθόδους, ή
εµπειρικά υλικά , είχε στο χέρι της προκειµένου να δηµιουργήσει µία συνεκτική ένωση
πρακτικών που παρείχε λύσεις σ’ ένα πρόβληµα και σε µία συγκεκριµένη κατάσταση
σε κάθε στάδιο. Η επιλογή των ερευνητικών πρακτικών που εφαρµόστηκαν, δεν
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ορίστηκαν εκ των προτέρων.
Ιδιαίτερα, στο 3ο στάδιο της έρευνας (Συµµετοχική Έρευνα Δράσης)
επιβαλλόταν

η ερευνήτρια να είναι παρούσα µε ολόκληρο τον εαυτό της, τόσο

γνωστικά όσο και συναισθηµατικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο/η ερευνητής/τρια
στη σχέση του/της µε τους συµµετέχοντες µπορεί να βιώσει ότι οι δηλώσεις και οι
ενέργειες τον/ την αγγίζουν (Postholm & Skrøvset, 2013). Αυτό σηµαίνει ότι η έρευνα
δεν επηρεάζει µόνο το πεδίο και τους συµµετέχοντες, αλλά και τον ερευνητή. Σε αυτό
το πλαίσιο, η ανατροφοδότηση γίνεται ένας βασικός όρος που χρησιµοποιεί η
ερευνήτρια της ΣΕΔ για να προσπαθήσει να κατανοήσει τον εαυτό της και την δική της
απόδοση στο ερευνητικό έργο. Ο διττός ρόλος του παρατηρητή και του συµµετέχοντος,
που είχε αναλάβει η ερευνήτρια προϋπόθετε την ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και
αποδοχής στο πεδίο καθώς και µια ιδιαίτερη προσπάθεια του ερευνητή να κρατήσει
ισορροπία ανάµεσα στη συµµετοχή και την παρατήρηση. (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις και τα εργαστήρια που προηγήθηκαν βοήθησαν προς αυτή
τη κατεύθυνση. Οι νηπιαγωγοί ένιωθαν πιο άνετα καθώς είχαν εισαχθεί µεθοδικά στους
στόχους της έρευνας και στο επιστηµονικό πλαίσιο. Επίσης η ανάπτυξη σχέσεων
αποδοχής βασίστηκε στο γεγονός πως το σχέδιο δράσης συν αποφασίστηκε και συνδιοργανώθηκε από όλη την οµάδα (ερευνητή- νηπιαγωγούς)
Επιπλέον σε αυτό το στάδιο η ερευνήτρια έδρασε ως διευκολύντρια,
αναλαµβάνοντας ποικίλους ρόλους. Λειτουργούσε υποστηρικτικά, καθώς παρείχε στα
παιδιά, στις νηπιαγωγούς και στους γονείς την πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο
σχετικά µε την πρακτική τους ή τη θεωρία της συµµετοχικής έρευνας δράσης και της
δυναµικής των οµάδων και φρόντιζε να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας ανάµεσα
στους συµµετέχοντες, ώστε να συνεργάζονται σε ένα πλαίσιο συµµετρικής
επικοινωνίας. Η ερευνήτρια έπρεπε δηµιουργήσει τόσο συµµετρικές µορφές σχέσεων
όπου µεταξύ των συµµετεχόντων και της ίδιας υπήρχε αµοιβαία θετική επιβεβαίωση
όσο και συµπληρωµατικές όπου η οµάδα έχει εµπιστοσύνη µεταξύ της σχετικά µε τους
στόχους που έχει θέσει και έτσι καλωσορίζουν εποικοδοµητικά και επικριτικά σχόλια
που τους βοηθούν να προχωρήσουν. Η ερευνήτρια, λοιπόν, λειτούργησε επίσης και
ανατροφοδοτικά, καθώς µέληµά της ήταν η κριτική ανατροφοδότηση της οµάδας και
η διασφάλιση της ποικιλίας των οπτικών της κατάστασης που εξεταζόταν. Τέλος
προσπάθησε να εξασφαλίσει τη δέσµευση των συµµετεχόντων σε µια συνεργατική και
συστηµατική έρευνα, µε σκοπό να συνειδητοποιήσουν ότι ως ερευνητική οµάδα έχουν
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εκτός από τους ατοµικούς και κοινούς στόχους, φροντίζοντας έτσι η ερευνητική οµάδα
να πάρει σταδιακά τη µορφή µίας κριτικής κοινότητας. Ένα από τα καθήκοντα της
ερευνήτριας στη ΣΕΔ είναι να αποτελέσει υποκινήτρια στις αναπτυξιακές διεργασίες
(Postholm, 2008α). Ο ρόλος αυτός αφορά τη δηµιουργία συµµετοχής και της θετικής
στάσης σε σχέση µε τις αλλαγές.
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προσέγγισης του Μωσαϊκού η
ερευνήτρια χρειάστηκε να αναλάβει το ρόλο του «αρχιτέκτονα»: ένας δηµιουργός
χώρων και ευκαιριών όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η πολλαπλή ακρόαση και
άλλοτε περισσότερο ένας µεσάζων που αναµεταδίδει διαφορετικές οπτικές γωνίες
µεταξύ διαφορετικών οµάδων και ατόµων. Ένα παράδειγµα του ρόλου του
«αρχιτέκτονα» είναι να χτίζει διαύλους επικοινωνίας µεταξύ των µελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας, διοργανώνοντας συναντήσεις π.χ. µε τους γονείς και τους
νηπιαγωγούς, δηµιουργώντας υλικό- βιβλίο µε τα έργα των παιδιών συνολικά κατά τη
διάρκεια του Μωσαϊκού κ.α. Ο ενδιάµεσος ρόλος σχετίζεται µε τον ερευνητή που
διευκολύνει την ακρόαση µεταξύ των παιδιών και άλλων συµµετεχόντων που
ενδιαφέρονται για τις προοπτικές των παιδιών. Αυτός είναι ένας τρόπος επέκτασης της
διαδικασίας ακρόασης πέρα από τα όρια των ενηλίκων (εκπαιδευτικούς- γονείς) που
βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µε τα παιδιά. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τους
επαγγελµατίες που εργάζονται σε µια σειρά κλάδων, όπως για παράδειγµα η τοπική
κοινότητα και ο δήµος (Clark και Statham, 2005).
Συνολικά οι µελέτες δείχνουν (Postholm & Skrøvset, 2013; Postholm, 2008α)
ότι ο ερευνητής της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης πρέπει να έχει υψηλό βαθµό
αυτοσεβασµού,

αυτοπεποίθησης

και

θέλησης

να

συνεχίσει

και

να

είναι

προετοιµασµένος να για απροσδόκητα γεγονότα. Ο ερευνητής πρέπει να είναι
ειλικρινής, κυρίως για τον εαυτό του, και συναισθηµατικά δεκτικός σε εντυπώσεις και
εκφράσεις, λειτουργώντας εποµένως εποικοδοµητικά στην ερευνητική συνεργασία.
Αυτό σηµαίνει ότι ο ερευνητής δεν θα έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας και του τι
συµβαίνει, αλλά πρέπει να ακούει µε υποµονή και να είναι ανοιχτός, δηµιουργικός και
ευαίσθητος. Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και η στάση που σηµατοδοτεί
συµµετρία είναι καθοριστικές για τη συνεργασία. Οι ερευνητές πρέπει να λειτουργούν
ως πρότυπα για τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε ο ένας τον άλλο στην
συµµετοχική έρευνα δράσης. Αν είµαστε ειλικρινείς και πεπεισµένοι ότι θέλουµε να
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έχουµε θετική εξέλιξη, υπάρχει κάθε πιθανότητα ότι αυτό ακριβώς θα συµβεί.

6.6

Η ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων

Η έννοια της «θεωρητικής ευαισθησίας» και η αναγνώριση της ευρετικής
λειτουργίας των θεωρητικών προϊδεασµών άνοιξαν τον δρόµο για την υποβολή µιας
τρίτης πρότασης, εναλλακτικής στο δίπολο «παραγωγική – επαγωγική διαδικασία
ανάλυσης». Η τρίτη αυτή πρόταση αποκαλείται, σύµφωνα µε τον Udo Kelle (2005),
απαγωγική (abductive). Σύµφωνα µε αυτήν ο ερευνητής προσεγγίζει το ερευνητικό
πεδίο µε ένα προκαταρκτικό εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο
µετασχηµατίζεται και επεκτείνεται βάσει της επεξεργασίας των παραγόµενων
δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ο ερευνητής µπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία
της κωδικοποίησης έχοντας επισκοπήσει τη σχετική βιβλιογραφία και συγκροτήσει µια
σειρά από εννοιολογικά σχήµατα, κατηγορίες ή θέµατα. Κατά την κωδικοποίηση,
ωστόσο, στόχος του δεν είναι η ταξινόµηση των δεδοµένων βάσει αυτού του
συστήµατος που θα παραµένει σταθερό αλλά ο µετασχηµατισµός των σχηµάτων αυτών
ώστε να «εµπεδωθούν» στα δεδοµένα και να αποδώσουν τις νέες παραµέτρους που θα
αναδείξει η ανάλυση (Τσιώλης, 2015:13)
Η διαδικασία της ανάλυσης ιδωµένη ως µια απαγωγική διαδικασία προϋποθέτει
το δυναµικό και δηµιουργικό ρόλο του ερευνητή. Ο ερευνητής αναπτύσσει µια
διαλογική σχέση µε τα δεδοµένου του, τα οποία οφείλει να µάθει να τα
«αφουγκράζεται» (Strauss & Corbin, 1998: 58-59). Η ανάλυση (κωδικοποίηση), ήδη
από τα αρχικά της στάδια, δεν συνιστά µια µηχανική αλλά µια δηµιουργική διαδικασία,
η οποία διαµεσολαβείται από τις θεωρητικές προκατανοήσεις του ερευνητή. Ο
ερευνητής προσεγγίζει τα δεδοµένα του µε φόντο τους θεωρητικούς του προϊδεασµούς
όχι για να ταξινοµήσει τα δεδοµένα του µε βάση αυτούς, αλλά για να εντοπίσει το
«νέο», το «απρόσµενο», εκείνο που δεν δύναται να ενταχθεί στα γνωστά θεωρητικά
σχήµατα ή κανόνες και που οδηγεί εν τέλει στο σχηµατισµό της νέας γνώσης.
Οι απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας ποιοτική
ανάλυση περιεχοµένου (Corbin & Srauss, 2008, Miles & Huberman, 1994). Εστιάσαµε
στους τρόπους µε τους οποίους τα θέµατα εντός ενός κειµένου γίνονται αντικείµενο
διαπραγµάτευσης και τη συχνότητα της εµφάνισής τους. Η αναζήτηση των θεµάτων
γίνεται στη βάση προκαθορισµένων ερωτηµάτων ή συστήµατος κατηγοριών. Τα
206

κείµενα διαβάζονταν αρκετές φορές, όπου στις σηµαντικότερες έννοιες ταυτοποιούνται
και δίδονται κωδικοί ονοµάτων. Η κωδικοποίηση διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην
ανάλυση των δεδοµένων, καθιστώντας δυνατή την οργάνωση και ερµηνεία της µέσω
οµοιοτήτων και διαφορών στις απαντήσεις. Οι κώδικες συνδυάστηκαν σε κατηγορίες
µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα και τους στόχους της µελέτης. Οι κατηγορίες ήταν
συνολικές οµάδες που συγκέντρωσαν την ουσία των απαντήσεων των συµµετεχόντων
(Graneheim & Lundman, 2004). Τα µεταγραφέντα κείµενα διαβάστηκαν και
αναλύθηκαν σε διάφορες φάσεις και τόσο η κατηγοριοποίηση όσο και τα θέµατα
τροποποιούνταν καθόλη αυτή τη διαδικασία.
Στόχος µας δεν ήταν απλώς να συνοψίσουµε το περιεχόµενο των δεδοµένων,
αλλά να εντοπίσουµε και να ερµηνεύσουµε τα βασικά, όχι απαραίτητα όλα,
χαρακτηριστικά των δεδοµένων, καθοδηγούµενα από το ερευνητικά ερωτήµατα. Σε
αυτό το σηµείο όµως να σηµειωθεί πως τα ερευνητικά ερωτήµατα σε αυτού του τύπου
τις έρευνες δεν είναι στατικά και προκαθορισµένα, αλλά µπορούν να εξελιχθούν κατά
τη διάρκεια της κωδικοποίησης και της ανάπτυξης των θεµάτων. Η έµφαση δίνεται
στην παραγωγή αυστηρής και υψηλής ποιότητας ανάλυσης (Braun & Clarke, 2017). Τα
θέµατα που εντοπίστηκαν ξεφεύγουν από το έκδηλο επίπεδο που εστιάζει στο ρητό ή
επιφανειακό νόηµα των δεδοµένων, αλλά αφορούν ένα λανθάνον και περισσότερο
ερµηνευτικό επίπεδο το οποίο εστιάζει στα λανθάνοντα νοήµατα και προϋπέθετε την
πληρέστερη κατανόηση/ ερµηνεία του ερευνητή για τα λόγια των συµµετεχόντων
(Clarke, Braun & Hayfield, 2015 στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015)
Στη διαδικασία ανάλυσης των ηµερολογίων συλλέχθηκε µεγάλο περιγραφικό
υλικό σχετικά µε τη χρήση του χώρου. Ένα κοινωνικο-οικολογικό πρότυπο που
αντιλαµβάνεται το περιβάλλον / τη συµπεριφορά ως αλληλεπιδράσεις µεταξύ
κοινωνικών και χωρικών διαστάσεων χρησιµοποιήθηκε ως πλαίσιο ανάλυσης των
δοµηµένων παρατηρήσεων. Αυτό το µοντέλο, µας επέτρεψε να µελετήσουµε τα
γεγονότα στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και να διασχίσουµε τα σύνορα για να
κατανοήσουµε τη σηµασία τους (Moore, 1986, Minami & Yoshida, 1993) σε µια
προσπάθεια

κατανόησης

των

σχέσεων

µεταξύ

του

κοινωνικοπολιτιστικού

περιβάλλοντος των παιδιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια προέκυψε
ανάλυση των δεδοµένων στον τρόπο µε τον οποίο τέσσερις διαστάσεις
αλληλοσυνδέονται:
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- Η διαπροσωπική διάσταση, οι απόψεις των νηπιαγωγών
- Η διάσταση των δραστηριοτήτων, που λαµβάνουν χώρο στις αυλές των
σχολείων
- Η διάσταση της συµµετοχής
- Η χωρική διάσταση, η δοµή και οργάνωση των εξωτερικών χώρων µάθησης.
Η διαδικασία ανάλυσης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων του τρίτου σταδίου
ξεκίνησε από τα δεδοµένα και κινήθηκε από «κάτω προς τα επάνω» (bottom-up). Στη
διαδικασία ανάλυσης υιοθετήσαµε την εµπειρικά θεµελιωµένη θεωρία (Glaser και
Strauss, 1967: 37, στο Τσιώλης, 2015: 8), όπου αναπτύξαµε τις θεωρητικές µας
κατηγορίες του συστήµατος των µεταξύ τους σχέσεων µέσα από την παραγωγή και την
ανάλυση εµπειρικών δεδοµένων. Τα αναδυόµενα θέµατα τα ερµηνεύσαµε µε βάση το
τρίπτυχο της Συµµετοχής, της Έρευνας και της Δράσης. Αυτοί οι τρεις άξονες
ανάλυσης εξαρθρώνονται και κατασκευάζονται παράλληλα. Κατά τη διαδικασία
ανάλυσης των δεδοµένων µε βάση των άξονα της Έρευνας η ανάλυση διαχωρίστηκε
σε τρία στάδια:
1)

Πριν την έναρξη της ΣΕΔ

2)

Κατά τη διάρκεια

3)

Μετά την ολοκλήρωση της ΣΕΔ

Ο άξονας της Συµµετοχής µελετήθηκε και αναλύθηκε µε βάση τις διαδικασίες:
1)

Λήψης αποφάσεων

2)

Σχεδιασµού

3)

Υλοποίησης- αναδιαµόρφωσης

Και τέλος ο άξονας της Δράσης αναλύθηκε µε βάση τόσο
1)

τις χωρικές διαστάσεις όσο

2)

και τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Η ερευνήτρια δηµιούργησε αρχικά έναν τεράστιο πίνακα διπλής εισόδου. Κάθε
οριζόντια γραµµή αφορούσε έναν από τους συµµετέχοντες, ενώ στις κάθετες στήλες
καταγραφόταν κάθε φορά τα δεδοµένα που είχε συλλέξει ανάλογα πάντα µε την πηγή
από όπου προήλθε η δήλωση και τα δεδοµένα ( συνεντεύξεις, σηµειώσεις, οµάδες
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εστίασης, παρατηρήσεις, ζωγραφιές κ.α.). Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο καταγραφής
όλων των δεδοµένων. Έπειτα δηµιουργήσαµε εκ νέου πίνακα διπλής εισόδου όπου κάθε
οριζόντια γραµµή αφορούσε έναν από τους συµµετέχοντες ενώ στις κάθετες στήλες
εµφανιζόταν οι κατηγορίες- κώδικες από την πρώτη ανάλυση των δεδοµένων όπου
αντιστοιχίζονταν δηλώσεις των συµµετεχόντων αναφέροντας πάντα την πηγή από όπου
προήλθαν (συνέντευξη, παρατήρηση κ.α.).

Αυτή η διαδικασία µας βοήθησε να

καταµετρήσουµε τη συχνότητα της κάθε κατηγορίας (η επανάληψή της δηλαδή από
διαφορετικά άτοµα) στην κάθετη ανάλυση, από την οποία προέκυψαν τα
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα. Στην οριζόντια ανάλυση, που αφορούσε στην ατοµική
περίπτωση κάθε εκπαιδευτικού, παιδιού και γονέα µετρήθηκε η ένταση κάθε
κατηγορίας, δηλαδή το πόσο συχνά επαναλαµβανόταν µία κατηγορία από το κάθε
άτοµο ξεχωριστά, µε βάση τις δηλώσεις του στις πολλαπλές πηγές δεδοµένων . Μετά
από µία διαδικασία επαναλαµβανόµενων αναγνώσεων και συνθέσεων κατηγοριών, η
ερευνήτρια κατέληξε στις τελικές κατηγορίες, οι οποίες οµαδοποιήθηκαν µε βάση τις
αλληλοσυνδέσεις και τις ιδιότητές τους σχηµατίζοντας έτσι έναν βασικό θεωρητικό
σκελετό θεµατικών αξόνων.
Επίσης στο στάδιο της ΣΕΔ στόχος µας ήταν και η εµπλοκή των συµµετεχόντων
στην ανάλυση δεδοµένων. Ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η σηµασία της συµµετοχής
των παιδιών στην έρευνα είναι η συµµετοχή τους στην ανάλυση δεδοµένων (Cummings
& Shamrova, 2107; Chukwudozie et al., 2015). Για την επίτευξη της συµµετοχής των
παιδιών και στο στάδιο της ανάλυσης αξιοποιήσαµε και ορισµένα εργαλεία από τη
προσέγγιση του Μωσαϊκού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της έρευνας µε τη µορφή
οµαδικών συζητήσεων, εργαστηρίων, οµαδικών εργασιών και των συνεντεύξεων, έτσι
ώστε να δώσουµε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε
τα ευρήµατα και να συνεργαστούν µε τους ενήλικες στη διαδικασία αναδιαµόρφωσης
της αυλής. Επίσης η ίδια διαδικασία έγινε και µε τους ενήλικες όπου τόσο τα εργαλεία
και οι καταγραφές ήταν διαθέσιµα στους εκπαιδευτικούς για σχολιασµό και
ανασκόπηση. Επίσης οι συχνές συναντήσεις της ερευνήτρια µε τους συµµετέχοντες και
η συχνή φυσική της παρουσία στο πεδίο ήταν σηµαντική έτσι ώστε η εµπλοκή των
συµµετεχόντων στην διαδικασία της ανάλυσης να προσαρµοστεί στις ανάγκες και στο
προφίλ τους. Επίσης πολύ σηµαντικό στάδιο στην εµπλοκή των συµµετεχόντων στη
διαδικασία ανάλυσης ήταν τα αποτελέσµατα των σκέψεων, της δουλειάς και της
ανατροφοδότησής τους παρουσιάστηκαν σε ανθρώπους, π.χ. στη σύµβολο αρχιτέκτονα,
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που µπορούν πραγµατικά να προκαλέσουν αλλαγή στα θέµατα που τους ανησυχούν,
αλλιώς µπορεί να αισθάνονταν πως η προσπάθεια και η εργασία τους έχει υποτιµηθεί
(Soleimanpour κ.ά., 2008).
Ένα χρονικό πρόβληµα που δηµιουργείται σε τέτοιου είδους έρευνες, όπως
υπογραµµίζουν οι Miles & Haberman (1994) είναι ότι η ποιοτική έρευνα έχει να κάνει
µε λέξεις, όχι µε αριθµούς. «Οι λέξεις είναι ‘παχύτερες’ από τους αριθµούς και
συνήθως έχουν πολλαπλές σηµασίες […] Η πρόκληση είναι να είναι κανείς εξαιρετικά
προσεκτικός µε τους στόχους της έρευνας και τους εννοιολογικούς φακούς που θα
φορέσει – αφήνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του ανοικτό σε πράγµατα που δεν γνώριζε
ή δεν περίµενε» (Miles & Haberman, 1994: 56). Αυτό το στάδιο της έρευνάς µας
παίρνει ως αρχή το µετασχηµατιστικό παράδειγµα στο οποίο οι συµµετέχοντες
εµπλέκονται προσδιορίζοντας το πρόβληµα, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδοµένα,
που τα αξιοποιούν για να ενηµερώσουν την πρακτική τους. Οπότε η ανάλυση θα
διαρθρωθεί στη βάση πως η αληθινή γνώση έγκειται στη συλλογική δηµιουργία
νοήµατος των ανθρώπων και η ερµηνεία θα κατασκευαστεί από το πλαίσιο των
αναφορών όλων των συµµετεχόντων.

6.7 Ηθικά δεοντολογικά ζητήµατα
Ανωνυµία και εθελοντική συνειδητή συναίνεση.
Σε αυτό το σηµείο θα επικεντρωθούµε στα ηθικά και δεοντολογικά ζητήµατα
που πλαισίωσαν όλα τα στάδια της έρευνάς µας. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθούµε στο τρίτο
στάδιο της έρευνας, στη Συµµετοχική Έρευνα Δράσης και θα εξετάσουµε κριτικά
θέµατα όπως η συνειδητή συναίνεση, η ανωνυµία, τα οφέλη της συµµετοχής των
παιδιών και στη συµµετοχή χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Θα δώσουµε σηµασία
στα θέµατα δεοντολογίας και ηθικής που προκύπτουν καθόλη τη διάρκεια της έρευνας,
δηλαδή πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της έρευνας.
Πριν την έναρξη όλων των σταδίων της έρευνας διασφαλίστηκε η ανωνυµία
των συµµετεχόντων στην έρευνα και της προστασίας, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων τους (Ν. 2472/1997, περί
Προστασίας του Ατόµου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων).
Εξασφαλίζοντας πως δεν θα δηµοσιευθεί βιντεοσκοπηµένο ή ηχογραφηµένο υλικό
αλλά ούτε και φωτογραφίες των παιδιών που θα συµµετέχουν. Όλοι οι συµµετέχοντες
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στην έρευνα αντιµετωπίστηκαν µε σεβασµό ως υποκείµενα, και όχι αντικείµενα, µε το
δικαίωµα να συµφωνήσουν ή να αποσυρθούν από την ερευνητική διαδικασία ανά πάσα
στιγµή, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ανωνυµία, εµπιστευτικότητα και προστασία
προσωπικών δεδοµένων.
Για την διεξαγωγή των δύο πρώτων σταδίων της έρευνας η ερευνήτρια έλαβε τη
γραπτή συναίνεση των συµµετεχόντων για τη συµµετοχή τους στη έρευνα. Η
συµµετοχή τους ήταν εθελοντική και η συναίνεση συνειδητή. Όλοι οι συµµετέχοντες
ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς, τα ερευνητικά ερωτήµατα και το θεωρητικό πλαίσιο
της έρευνας. Πριν ξεκινήσει η κάθε συνέντευξη δινόταν σε κάθε νηπιαγωγό ο χρόνος
να µελετήσει το ενηµερωτικό έγγραφο και έπειτα, αν το επιθυµούσε, υπέγραφε τη
συγκατάθεση και προχωρούσαν στη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η ερευνήτρια
εξασφάλισε ότι η συµµετοχή στην έρευνα βασίζεται σε εθελοντική συνειδητή
συναίνεση. Ιδιαίτερα στο στάδιο της καταγραφής των ηµερολογίων που διήρκεσε ένα
µήνα, η γραπτή και προφορική λήψη συγκατάθεσης θεωρήθηκε ως µια ενεργή και
συνεχής διαδικασία όπου οι συµµετέχοντες είχαν το δικαίωµα να αποσυρθούν από την
έρευνα σε οποιοδήποτε σηµείο (EECERA, 2015).
Συµµετοχική Έρευνα Δράσης και ηθικο-δεοντολογικά ζητήµατα
Πριν την έναρξη
Ο Winter (1987) περιέγραψε µια σειρά από δεοντολογικές αρχές που οι
ερευνητές πρέπει να εξετάσουν κατά τη διεξαγωγή της ΣΕΔ. Πρώτον, ο ερευνητής
πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί διαβουλεύσεις µε όλους τους
συµµετέχοντες και ότι οι αρχές που καθοδηγούν την εργασία γίνονται αποδεκτές από
όλους πριν από την έναρξη της έρευνας. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαδικασία και πρέπει να γίνονται σεβαστές οι επιθυµίες
εκείνων που δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν. Για τη Συµµετοχική Έρευνα Δράσης, η
ερευνήτρια έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, και χορηγήθηκε έντυπο ενυπόγραφης
συγκατάθεσης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς µε σαφείς λεπτοµέρειες, τόσο για
τα θεωρητικά πλαίσια της και τα στάδια της έρευνας, όσο και για το τι συµπεριλαµβάνει
η συµµετοχή των παιδιών και τα οφέλη που πρόκειται να προκύψουν από τη συµµετοχή
τους. Ο O'Brien (2001) πρόσθεσε στις ηθικές αρχές της ΣΕΔ, δηλώνοντας ότι οι
αποφάσεις σχετικά µε την κατεύθυνση της έρευνας και τα πιθανά αποτελέσµατα
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είναι συλλογικές. Είναι επιτακτική ανάγκη οι ερευνητές να είναι σαφείς σχετικά µε τη
φύση της ερευνητικής διαδικασίας από την αρχή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
προσωπικών προκαταλήψεων και συµφερόντων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
ισότιµη πρόσβαση όλων των συµµετεχόντων στις πληροφορίες που προκύπτουν από τη
διαδικασία. Τα εργαλεία της προσέγγισης του Μωσαϊκού αξιοποιήθηκαν σε διάφορα
στάδια της έρευνας προκειµένου να εξασφαλίσουµε την ισότιµη συµµετοχή των
παιδιών.
Οι δεοντολογικές θεωρήσεις περιλάµβαναν, όπως προαναφέρθηκε, την ανάγκη
διαδικασιών που θα εξασφαλίζαν την ευκολία, την εξοικείωση και την άνεση των
µικρών παιδιών ώστε να γίνεται εφικτή η πλήρης συµµετοχή τους. Είναι ανήθικο να
εξετάζουµε τη συµµετοχή των παιδιών ως συν-ερευνητές χωρίς να διασφαλίσουµε
πρώτα ότι έχουν τις ικανότητες να αναλάβουν τα καθήκοντα που τους ζητούνται. Η
προετοιµασία ή κατάρτιση των παιδιών δεν αφορούσε µόνο τις δεξιότητες για την
έρευνα, όπως π.χ. η διεξαγωγή της συνέντευξης ή η λήψη φωτογραφιών, αλλά
περιλάµβανε επίσης µια εστίαση στη δυναµική της οµάδας και τη σταδιακή
ενδυνάµωσή της µε βάση της ανάγκες τους. Η ερευνήτρια φρόντισε έτσι ώστε αυτή η
προετοιµασία παιδιών να είναι διαδραστική και διασκεδαστική, όπου π.χ. τα παιδιά
έπειτα από συζητήσεις στην ολοµέλεια συµµετείχαν σε εργαστήρια και σε εικονικές
περιηγήσεις (magic carpet). Στη συγκεκριµένη έρευνα δόθηκε έµφαση στη διαδικασία
και µεθοδολογία ακρόασης της γνώµης των παιδιών. Τα στάδια της έρευνας που
συµµετείχαν τα παιδιά διεξήχθησαν από τους νηπιαγωγούς της τάξης και η ερευνήτρια
( υπ. Διδακτόρας ) λειτούργησε ως διευκολύντρια που συντόνιζε το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα και υποστηρικτικά, καθώς παρείχε στις εκπαιδευτικούς- ερευνητές την
πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά µε την πρακτική τους.

Επίσης οι αρχές της συγκεκριµένης έρευνας βασίζονται στη Σύµβαση για τα
Δικαιώµατα του Παιδιού που υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου του 1989 σύµφωνα µε την οποία
ΑΡΘΡΟ 3. Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν στα παιδιά, θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη πρωτίστως το συµφέρον του παιδιού .
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ΑΡΘΡΟ 12. Ένα παιδί έχει το δικαίωµα να εκφράζει τη γνώµη του για τις
αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του και οι απόψεις του πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16. Ένα παιδί έχει δικαίωµα σεβασµού στην ιδιωτική του ζωή.
ΑΡΘΡΟ 42. Ένα παιδί έχει το δικαίωµα να γνωρίζει τα δικαιώµατά του.
Διασφαλίζεται η ενηµέρωση και συναίνεσης των γονέων και κηδεµόνων των
µαθητών µε την επιστολή ενηµέρωσης και εξασφάλισης της συναίνεσης των
συµµετεχόντων στην έρευνα (Παράρτηµα).
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και µε τους ενήλικες συµµετέχοντες της
έρευνας, προκειµένου να τους εξοπλίσουµε τις κατάλληλες δεξιότητες πριν τη
διεξαγωγή της έρευνας. Αυτό επιτεύχθηκε µε τα εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν
µε τους εκπαιδευτικούς πριν την έναρξη της ΣΕΔ και µε µία ενηµερωτική συνάντηση
µε τους γονείς και την παροχή γραπτής ενηµέρωσης για τα θεωρητικά πλαίσια της, τα
στάδια της έρευνας, για το τι συµπεριλαµβάνει η συµµετοχή των παιδιών και τα οφέλη
που πρόκειται να προκύψουν από τη συµµετοχή τους.
Κατά τη διάρκεια
Είναι επίσης σηµαντικό, σύµφωνα µε τον O'Brien (2001), ότι ο ερευνητής και η
αρχική οµάδα σχεδιασµού να δηµιουργήσουν µια διαδικασία που θα µεγιστοποιήσει τις
δυνατότητες συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς
ιδιαίτερα για τις φωνές των παιδιών και των ευάλωτων οικογενειών. Οι ερευνητές
πρέπει να επιδιώκουν να µην εισάγουν διακρίσεις κατά τον προσδιορισµό και την
επιλογή των συµµετεχόντων στην έρευνα ειδικά όταν η συµµετοχή στην έρευνα για
µερικά άτοµα είναι δύσκολη, πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ενεργό αντιµετώπιση
των φραγµών που εµποδίζουν τη συµµετοχή. Στη συγκεκριµένη έρευνα υπήρξαν
περιπτώσεις όπου οι γονείς των παιδιών δεν γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα,
ωστόσο προσπαθήσαµε µε διάφορες τεχνικές να τους εµπλέξουµε όπου µάλιστα στη
διάρκεια επέλεγαν και οι ίδιοι τρόπους µε τους οποίους µπορούσαν καλύτερα να
συµµετάσχουν. Για παράδειγµα µία µητέρα µας έφερε σε σχέδια και ζωγραφιές τις
προτάσεις της για τις αλλαγές στην αυλή. Ένα άλλο ζήτηµα επίσης που προέκυψε µε
την ενεργητική συµµετοχή όλων των γονέων ήταν η έλλειψη χρόνου, µε αποτέλεσµα
να εφαρµόστούν διάφορες τεχνικές (που θα αναλυθούν εκτενέστερα και αργότερα),
όπως η διανοµή ενηµερωτικού υλικού για τη πορεία της έρευνας και ανάρτηση έξω από
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το σχολείο των αλλαγών που συν-αποφασίστηκαν να πραγµατοποιηθούν και των
υλικών που η οµάδα είχε ανάγκη, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αντίγραφα
οποιωνδήποτε εκθέσεων, πληροφοριών ή άλλων δηµοσιεύσεων που προκύπτουν από
τη συµµετοχή τους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας η ερευνήτρια έπρεπε να επανεξετάσει τη
διαδικασία της έρευνας µετά από ανατροφοδότηση από τους συµµετέχοντες. Αυτή η
ανάγκη πρόκυπτε από την ανατροφοδότηση που λάµβανε η ερευνήτρια από τις συχνές
συναντήσεις µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σηµαντικό στοιχείο για την
εξασφάλιση της εµπλοκής όλων των συµµετεχόντων στο στάδιο της ΣΕΔ ήταν και η
εµπλοκή των συµµετεχόντων στην ανάλυση δεδοµένων όπως αναφέρθηκε και πριν.
Μετά την ολοκλήρωση
Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων παραµένουν ανώνυµα όχι µόνο
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και έπειτα από αυτήν, κατά την
ανάλυση των ευρηµάτων, τη δηµοσίευσή τους και γενικότερα την αξιοποίησή τους
(Traianou, 2014). Επίσης πολύ σηµαντική θεωρήθηκε και η ανατροφοδότηση και η
ενηµέρωση όλων των συµµετεχόντων µετά την ολοκλήρωση της έρευνας Αυτή η
ανατροφοδότηση µετά από µία συλλογική απόφαση µε τους εκπαιδευτικούς
πραγµατοποιήθηκε στο κλείσιµο της σχολικής χρονιάς κατά τη διάρκεια της γιορτής
όπου οι γονείς ξεναγήθηκαν στο αναδιαµορφωµένο χώρο της αυλής και ενηµερώθηκαν
για τα µελλοντικά σχέδια της σχολικής κοινότητας.

6.8 Σύνοψη
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύσαµε την µεθοδολογική διαδικασία της έρευνας.
Αναλύσαµε (α) τα φιλοσοφικά πιστεύω σχετικά µε την φύση της πραγµατικότητας, της
γνώσης και των αξιών, (β) το θεωρητικό πλαίσιο που µας βοηθάει στην κατανόηση και
ερµηνεία και (γ) την ερευνητική πρακτική πάνω στο θέµα υπό µελέτη, τα οποία
καθοδήγησαν τη µεθοδολογική διαδικασία. Η παρουσίαση της µεθοδολογικής
διαδικασίας εξαρθρώθηκε σύµφωνα µε τα στάδια της έρευνας καθώς ο ίδιος ο
ερευνητικός σχεδιασµός ήταν ανοικτός και κατασκευαζόταν κατά τη διάρκεια της
έρευνας

προσαρµοζόµενος

συνεχώς

στα

νέα,

απροσδόκητα

δεδοµένα.

Επικεντρωθήκαµε στην παρουσίαση της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης ως µία
µέθοδος που λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα. Αναλύσαµε διεξοδικά
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τη δειγµατοληψία της έρευνας και το ρόλο του ερευνητή και των συµµετεχόντων για
κάθε στάδιο της έρευνας. Παρουσιάσαµε τα εργαλεία και τις τεχνικές συλλογής
δεδοµένων της έρευνας όπου είδαµε πως η ετερογένεια των πληροφοριών και η
εξατοµικευµένη τους εκδήλωση είναι συστατικό στοιχείο. Στη συνέχεια, παρουσιάσαµε
τη ανάλυση και την ερµηνεία των δεδοµένων όπου η λογική της ανάλυσης
περιεχοµένου, της κατηγοριοποίησης και της ταξινόµησης κυριαρχεί έτσι ώστε η
έρευνα να µπορεί να συνδεθεί µε τη θεωρία ως µία µορφή συνθετικής ορθολογικής
αφαίρεσης της πραγµατικότητας. Τέλος, δώσαµε µεγάλη προσοχή στα ηθικοδεοντολογικά ζητήµατα που διατρέχουν την έρευνά µας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο
τρίτο στάδιο της έρευνας όπου συµµετείχαν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί.
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Κεφάλαιο Έβδοµο
Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας
7.1 Αποτελέσµατα Συνεντεύξεων
7.1.1 Εισαγωγή
Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνάς µας στο πρώτο στάδιο ήταν η διερεύνηση
και αποσαφήνιση των απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι
σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν καθηµερινά τον
προγραµµατισµό, τα χρονοδιαγράµµατα και τελικά αποφασίζουν αν θα βγάλουν τα
παιδιά έξω ή όχι. Επιπλέον, οι συµπεριφορές και οι πεποιθήσεις των δασκάλων
επηρεάζουν επίσης τις συµπεριφορές των παιδιών. Η καλύτερη κατανόηση των
βασικών αντιλήψεων και απόψεων των εκπαιδευτικών που συµβάλλουν στις
ευκαιρίες και στις δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά για παιχνίδι και µάθηση
σε υπαίθρια περιβάλλοντα, συµπεριλαµβανοµένων των αντιλήψεων σχετικά µε τα
οφέλη και τα εµπόδια για τη διεύρυνση τις µάθησης έξω από τα πλαίσια των
αιθουσών, µπορεί να δώσει πληροφορίες για τους πιθανούς τρόπους αύξησης των
ευκαιριών και αξιοποίησης των εµπειριών έξω. Αυτό το στάδιο της έρευνας θεωρείται
πολύ σηµαντικό ως εναρκτήριο βήµα, δεδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που
παίρνουν καθηµερινά αποφάσεις σχετικά µε το πως, πότε και πόσο χρόνο θα περάσουν
τα παιδιά στα υπαίθρια περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου. Οι νηπιαγωγοί, µέσα από τις
ηµι- δοµηµένες συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε µορφή συζήτησης και είχαν
ευέλικτο χαρακτήρα, ρωτήθηκαν για την έννοια της µάθησης και του παιχνιδιού σε
υπαίθριους χώρους, τη συχνότητα χρήσης τους, τον σχεδιασµό και την οργάνωση της
αυλής του νηπιαγωγείου όπου υπηρετούν, και για την επαγγελµατική τους εµπειρία
όσον αφορά για τη µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα.
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κωδικοποίησης των συνεντεύξεων
εισήχθησαν σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel προκειµένου να διευκολύνουν τη
συγκριτική και όπου θεωρήθηκε απαραίτητο τη ποσοτική ανάλυση. Έπειτα
δηµιουργήθηκε ο θεµατικός χάρτης (πίνακας 8), βάση του οποίου θα παρουσιαστεί η
ανάλυση των δεδοµένων αυτού του σταδίου της έρευνάς µας.
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Πίνακας 8. Θεµατικός Χάρτης της Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων των Ηµιδοµηµένων Συνεντεύξεων
1ο Θέµα: Η Μάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
1η κατηγορία: Προσωπικές αναµνήσεις- συναισθήµατα
2η κατηγορία: Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Μάθησης και του
Παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα
3η κατηγορία: Η ανάγκη των παιδιών για ελευθερία και εκτόνωση
2ο Θέµα: Η χρήση και οι πρακτικές στα υπαίθρια περιβάλλοντα
1η κατηγορία : Ο ρόλος των νηπιαγωγών
2η κατηγορία: Λόγοι αξιοποίησης
3η κατηγορία: Χρόνος
4η κατηγορία: Ανασταλτικοί παράγοντες
3ο Θέµα: Τα υπαίθρια περιβάλλοντα των νηπιαγωγείων
1η κατηγορία: Δοµή και οργάνωση
2η κατηγορία: Οι προσφερόµενες δυνατότητες
4ο Θέµα: Ο σχεδιασµός των υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου
1η κατηγορία : Η ταυτότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου
2η κατηγορία: Διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού
5ο Θέµα: Οι προτάσεις των νηπιαγωγών
1η κατηγορία: Δοµή και οργάνωση
2η κατηγορία: Εκπαίδευση και επιµόρφωση

7.1.2 Η Μάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
7.1.2.1 Προσωπικές αναµνήσεις- συναισθήµατα
Ξεκινώντας τη συζήτησή µας µε τις νηπιαγωγούς σκοπός µας ήταν να
δηµιουργήσουµε ένα άνετο και οικείο περιβάλλον µε την περιγραφή των σκοπών της
έρευνας και τις εισαγωγικές ερωτήσεις. Έπειτα προκειµένου οι νηπιαγωγοί να µην
αισθανθούν πως «εξετάζονται» ή «κρίνονται» για τις δοµές- οργάνωση της αυλής του
σχολείου όπου υπηρετούν και τις πρακτικές τους, η συζήτηση ξεκίνησε µε αναφορές
σε αναµνήσεις και εµπειρίες από παρελθόντα έτη. Στην ερώτηση 8 σχετικά µε το αν
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οι νηπιαγωγοί θυµούνται κάποιο συγκεκριµένο αύλειο χώρο που έχει µείνει στη
µνήµη τους µε θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις, από τις 115 αναφορές οι 80
αντιστοιχούν σε θετικές αναµνήσεις ενώ οι 35 σε αρνητικές. Στο πίνακα 1. αναλύονται
οι κατηγορίες σύµφωνα µε τις οποίες οµαδοποιήθηκαν οι 115 αναφορές που
συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις. Οι κατηγορίες που προέκυψαν αναφέρονται στην
περιοχή, τα φυσικά στοιχεία, τη δοµή – εξοπλισµό και τα λειτουργικά στοιχεία. Είναι
ενδιαφέρον να σηµειωθεί πως οι θετικές αναφορές (80) ήταν περισσότερες από τις
αρνητικές (35) παρότι από τα σχολεία που υπηρέτησαν οι νηπιαγωγοί στα
περισσότερα οι αυλές ήταν ακατάλληλες. Αυτή η παρατήρηση έρχεται να
επαληθεύσει τις αναφορές από τη περιβαλλοντική ψυχολογία, όπως αναφέρθηκε και
στο θεωρητικό µέρος της διατριβής, πως προτιµούµε και προσεγγίζουµε µέρη όπου
αναµένουµε να βιώσουµε θετικά συναισθήµατα και να αποφύγουµε τα µέρη που
περιµένουµε να µας προκαλέσουν αρνητικά συναισθήµατα.
Επίσης παρατηρούµε πως οι σηµαντικότερες φυσικές µεταβλητές που
επισηµάνθηκαν ως θετικές αφορούσαν τη πολυπλοκότητα και τη φυσικότητα (
ποικιλία φυσικών στοιχείων, ποικιλία παιχν/σκευών), τη συνοχή (οργάνωση, δοµικά
στοιχεία παγκάκια- κιόσκι) και τον περίγυρο (µεγάλη έκταση χώρου). Η φυσικότητα
και ο περίγυρος φαίνεται να συνδέονται µε περισσότερες θετικές αξιολογήσεις των
πραγµατικών πλαισίων. Τόσο η πολυπλοκότητα όσο και η χωρική διευθέτηση των
αντικειµένων στο χώρο αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
περιβαλλοντική προτίµηση παιδιών και ενηλίκων Kaplan & Kaplan 1982). Η χωρική
διευθέτηση

ενός πλαισίου είναι συνδεδεµένη µε αναµνήσεις κοινωνικών και

ατοµικών ενεργειών που εκτελούνται σε ένα παρόµοιο πλαίσιο, µε αποτέλεσµα
αναµνήσεις τέτοιου είδους να υπεισέρχονται στα χωρικά «σχήµατα» του ατόµου και
να καθοδηγούν την προτίµησή του.
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Πίνακας 9. Από τα σχολεία που έχετε υπηρετήσει έως τώρα, θυµάστε κάποιο
συγκεκριµένο αύλειο χώρο που έχει µείνει στη µνήµη σας (µε θετικές ή αρνητικές
εντυπώσεις), και γιατί;

Ερώτηση 8. Από τα σχολεία που έχετε υπηρετήσει έως τώρα, θυµάστε κάποιο
συγκεκριµένο αύλειο χώρο που έχει µείνει στη µνήµη σας (µε θετικές ή αρνητικές
εντυπώσεις), και γιατί;
Θετικά

Αρνητικά

Κατηγορίες

Περιγραφή

f

%

Περιγραφή

f

%

Περιοχή

Αγροτική

4

5

Αστική

2

5.8

Φυσικά Στοιχεία

Άµµος,
χώµα,
χλοοτάπηταςγρασίδι,
κήπος,
δένδρα, φυτά
Παιχν/σκευές
(η απουσία
αυτών),
κιόσκι,
παγκάκια
µεγάλη
έκταση
χώρου,
οργάνωση
αυτονοµία
Εύκολη
εποπτεία,
συχνή χρήση
από
τους
νηπιαγωγούς

29

36.25

Απουσία
ερεθισµάτων,
Απουσία
στοιχείων
φύσης

3

8.6

43

53.75

Δεν υπήρχε
αυλή,
επικίνδυνος
χώρος,
Απουσία
περίφραξης

30

85.6

4

5

80

100

35

100

ΔοµήΕξοπλισµός

Λειτουργικά
χαρακτηριστικάΧρήση
Σύνολο

Ωστόσο στα παραδείγµατα των νηπιαγωγών δεν υπήρχαν αναφορές στη χρήση
ή στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των µεταβλητών που µας ανέφεραν παρά µόνο µία
νηπιαγωγός (Ν7) εξήγησε πως λόγο της συχνής χρήσης της αυλής είχε πολύ θετικές
αναµνήσεις. Όσον αφορά τις αρνητικές αναφορές το 46% των απαντήσεων αφορούσε
την «απουσία αυλής», ενώ το 20% αναφέρθηκε στον «Επικίνδυνο χώρο», «Βρώµικο
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χώρο», «παραµεληµένο χώρο», γεγονός που φανερώνει την απουσία των υπαίθριων
χώρων από τη καθηµερινότητα του σχολείου. Οι τελευταίες αναφορές δεν
αντιστοιχίζονται σε σταθερά δοµηµένα στοιχεία του χώρου που είναι δύσκολα για
αλλαγή, αλλά αναφέρονται σε χαρακτηριστικά που φανερώνουν τη µη- ενασχόληση
µε την αυλή και την αποκοπή της από την καθηµερινότητα του σχολείου.
Όταν οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν για τα συναισθήµατα που τους προκαλεί ο
υπαίθριος χώρος του νηπιαγωγείου που υπηρετούσαν την περίοδο διεξαγωγής της
έρευνας, το 45% αναφέρθηκε σε θετικά συναισθήµατα «Όµορφα, οικεία, ευχάριστα,
καλά, χαρά», από αυτούς οι µισοί (Ν4, 6, 14, 16, 22, 24, 25, 40) αναφέρθηκαν στους
λόγους ασφαλείας και καλής περίφραξης, δύο αναφέρθηκαν στην καλή οργάνωση και
µία ανέφερε το αίσθηµα της νοσταλγίας καθώς και η ίδια φοιτούσε στο ίδιο σχολείο.
Επίσης έχει ενδιαφέρον να επισηµάνουµε τέσσερις περιπτώσεις νηπιαγωγών που ενώ
στην αρχή ανέφεραν θετικά συναισθήµατα στην πορεία της συζήτησης αναίρεσαν την
απάντησή τους ή τη διαφοροποίησαν. « Μου προκαλεί ωραία συναισθήµατα αλλά µόνο
όταν έχει καλό καιρό» Ν23, «Ναι είναι καλά τα συναισθήµατα, είναι θεωρώ ηλικιακά
κατάλληλη» Ν21, ωστόσο σε επόµενη ερώτηση (Ερ.21) η ίδια πρόσθεσε «το έξω του
σχολείου µας το θεωρώ αγχωτικό» Ν21. Η Ν20 αρχικά αναφέρει «Πολύ ωραία αυλή…
έχει όµως το µειονέκτηµα πολλά παιδιά, µοιραζόµαστε αυλή µε το άλλο νηπιαγωγείο»
επίσης στη συνέχεια της συζήτησης η ίδια αναφέρει «το αίσθηµα του ανήκειν θα
έπρεπε να υπάρχει για να κάνω αλλαγές στο χώρο» Ν20, υποδηλώνοντας πως δεν έχει
οικειοποιηθεί την αυλή και δεν νιώθει άνετα σε αυτήν.
«Η αυλή ήταν χωρίς περίφραξη και πόρτα. Μου προκαλούσε άγχος, ήταν ένας
επικίνδυνος χώρος» Ν6
«Δεν είχαµε δική µας αυλή. Χρησιµοποιούσαµε την αυλή του δηµοτικού όπου έπρεπε
να περάσουµε το δρόµο για να φτάσουµε» Ν11
«Οι τελείως τσιµεντένιες αυλές, χωρίς περίφραξη που ήταν παραµεληµένες µου
προκαλούσαν άγχος» Ν24
«Ήταν σαν παιδική χαρά» Ν25
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Πίνακας 10. Τι αισθήµατα σας προκαλεί η αυλή του νηπιαγωγείου στο οποίο
υπηρετείτε αυτό το χρόνο;
Ερώτηση 12
«Τι αισθήµατα σας προκαλεί η αυλή του
νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετείτε αυτό το χρόνο;»
f
%
Θετικά

18

45

Αρνητικά

16

40

Αδιαφορία

6

15

Σύνολο

40

100

Τέλος η Ν33 ενώ στην αρχή ανέφερε πως για την αυλή τη νιώθει «δικιά της»
στη συνέχεια ανέφερε πως θεωρεί την αυλή πολύ επικίνδυνη. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση οι νηπιαγωγός ήταν η πρώτη εκπαιδευτικός που άρχισε να κάνει
παρεµβάσεις στο σχολείο που υπηρετούσε γι’ αυτό µας εξήγησε πως αισθάνεται την
αυλή δικό της χώρο αλλά οι αλλαγές ήταν ακόµα σε αρχικό στάδιο µε αποτέλεσµα η
αυλή να είναι ακόµα επικίνδυνη.
«Το νιώθω δικό µου χώρου, γιατί από µη αύλειος χώρος έγινε αύλειος µε την
παρέµβασή µας. Αλλά ακόµα παραµένει προβληµατικός µε επικίνδυνα σηµεία, δεν έχει
παιχνιδοκατασκευές και αυτό µας δίνει ένα ερέθισµα να δηµιουργήσουµε παιχνίδια για
να δώσουµε ζωή σ’ αυτό το χώρο» Ν33
Όσον αφορά τα αρνητικά συναισθήµατα που αναφέρθηκαν από το 40% του
δείγµατος οι 8 (Ν 8, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37) αναφέρουν πως οι αυλή τους προκαλεί
άγχος λόγω κακής εποπτείας και ασφάλειας και επικινδυνότητας. Επίσης 7
αναφορές έγιναν σχετικά µε την οργάνωση και την υλική υποδοµή, όπως η
ασφαλτόστρωση (Ν3, 29, 36, 37), απουσία εξοπλισµού (Ν3), η απουσία οργάνωσης
(Ν 10, 37) και µεγάλη αναλογία παιδιών σε σχέση µε την έκταση του χώρου (Ν9, 10).
Τέλος 3 αναφορές έγιναν στο γεγονός πως δεν υπάρχει αυτονοµία στην αυλή καθώς
είναι συστεγαζόµενα (Ν 13, 19, 20), ωστόσο στο δείγµα µας παραπάνω από 3
νηπιαγωγεία ήταν συστεγαζόµενα αλλά ορισµένα από αυτά δεν αναφέρθηκαν σε αυτό
το χαρακτηριστικό ως αρνητικό λόγω καλής συνεννόησης µε τα αλλά σχολεία.
Παρακάτω στην ανάλυσή µας όµως µεγάλο δείγµα των συµµετεχόντων θα επιστρέψει
και θα επιµείνει σε αυτό το πρόβληµα.
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«Άγχος για τα παιδιά, από θέµα ασφάλειας εποπτείας δεν υπάρχει περίφραξη»
Ν27
Όχι (δεν µε ικανοποιεί) 100%, θα ήθελα περισσότερο σταθερό εξοπλισµός, ένα
σκέπαστρο, τραπεζάκια, εξοπλισµό» Ν3
Όχι, (δεν µε ικανοποιεί) γιατί δεν υπάρχουν τα ανάλογα ερεθίσµατα υποδοµές
για να θεωρούν το χώρο δικό τους και οικείο» Ν7

Τέλος, 6 από τους νηπιαγωγούς (Ν 5, 12, 15, 27, 32, 38) ανέφεραν πως
αισθάνονται αδιαφορία για την αυλή του σχολείου φανερώντας µια νωθρότητα στην
περιγραφή, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης φάνηκε ως απουσία συναισθήµατος
όπως παρατηρήθηκε και στην έρευνα του Τσακίρη (2013: 393), που πραγµατοποίησε
συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς δηµοτικής εκπαίδευσης. Οι περιγραφές και
αιτιολογήσεις των νηπιαγωγών φανερώνουν µία περιορισµένη συµµετοχή του
συναισθήµατος σε σχέση µε την αυλή τους.
«Αδιαφορία, διαµορφώνεται τώρα , είναι παλιό οίκηµα, έγινε δενδροφύτευση,
µόνο µία µηλιά» (Νο2)
Στην ερώτηση 9, «πού αισθάνονται πιο άνετα οι νηπιαγωγοί να εξελίσσεται το
καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα;» το 85% των νηπιαγωγών απάντησαν µέσα
στην αίθουσα. Από τις απαντήσεις τους προέκυψαν 4 κύριοι λόγοι για τους οποίους οι
νηπιαγωγοί αισθάνονται πιο άνετα να εξελίσσουν το καθηµερινό τους πρόγραµµα
µέσα παρά έξω από την αίθουσα από τους οποίου οι 3 αναφερόταν σε προσωπικά τους
χαρακτηριστικά. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως αισθάνονται πιο άνετα να βρίσκονται
µέσα στη τάξη λόγω των παραγόντων ασφάλειας των εσωτερικών χώρων, της
εύκολης εποπτείας, της οικειότητας - συνήθειας που έχουν αποκτήσει µε τους
χώρους αυτούς. Η κατανοµή και η διάταξη των εσωτερικών χώρων προωθεί µία
κατανοµή εξουσίας άνιση εις βάρος των παιδιών, όπου ο δάσκαλος ορίζει και
οργανώνει τη διαδικασία µάθησης. Οι υπαίθριοι χώροι λόγω των περιβαλλοντικών
τους στοιχείων κατεξοχήν προωθούν την αναδυόµενη µάθηση µέσα από τα
ερεθίσµατα και τις επιτόπου παρατηρήσεις και εξερεύνηση, γεγονός που απαιτεί
αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στο ρόλο των εκπαιδευτικών.
«Εσωτερικούς, έχουµε µάθει έτσι, υπάρχουν πιο οργανωµένες δραστηριότητες, είναι
πιο ελεγχόµενα τα παιδιά, εγώ αισθάνοµαι καλά εσωτερικά ενώ τα παιδιά περιορίζονται
µέσα θέλουν να ξεσκάσουν να τρέξουν, να αναπτυχθούν» Ν30
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«µέσα πιο εύκολος έλεγχος» Ν4
«Νιώθω περισσότερη ασφάλεια µέσα» Ν6

«Στην αίθουσα, γιατί είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον, πιο οικείο και πιο
περιορισµένος χώρος» Ν18
«αίθουσα, έξω νιώθω ανασφάλεια» Ν24
Τέλος ανέφεραν την κουλτούρα των γονέων, οι οποίοι ασκούν πίεση στους
νηπιαγωγούς για θέµατα ασφαλείας, ως σηµαντικό εµπόδιο για τη διεύρυνση της
µάθησης έξω.
«Προβλήµατα µε τους γονείς που θεωρούν πως όταν είσαι έξω δεν γίνεται
µάθηµα, το θέµα είναι παιδείας γονέων που θεωρούν πως όταν τα παιδιά είναι έξω
δεν γίνεται µάθηµα, σε όλες τις περιπτώσεις στο µεγαλύτερο ποσοστό χρησιµοποιούµε
την αυλή για διάλειµµα» Νο28
Πίνακας 11. Σε ποιους χώρους αισθάνεστε πιο άνετα να εξελίσσεται το
καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα και γιατί;
Ερώτηση 9. Σε ποιους χώρους αισθάνεστε πιο άνετα να
εξελίσσεται το καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα και γιατί;
f
%
Στην αίθουσα

34

85

Και στην

5

12,5

Στην αυλή

1

2,5

Σύνολο

40

100

αίθουσα και
στην αυλή

Επίσης η υλική υπόσταση και τα χαρακτηριστικά του χώρου της αυλής
θεωρούνται ως σηµαντικά στοιχεία που επηρεάζουν τις πρακτικές στους υπαίθριους
χώρους και συνδέονται µε τους προσωπικούς φόβους και ενδοιασµούς που εξέφρασαν
στην Ερώτηση 9.
«Εσωτερικά λόγω της ασφάλειας των υλικών επειδή το δικό µας νηπιαγωγείο
ακόµα δεν είναι αρκετά ασφαλές αλλά πάντα είναι πρόκληση όµως να χρησιµοποιώ
το έξω γιατί αρέσει στα παιδιά» Ν33
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«αίθουσα αναγκαστικά γιατί δεν έχουµε οργανωµένη αυλή και δεν υπάρχει κήπος»
Ν10
«αίθουσα, λόγω υλικοτεχνικής υποδοµής και καλύτερου ελέγχου των παιδιών» Ν8
Στη απάντηση της νηπιαγωγού Ν33 «Εσωτερικά λόγω της ασφάλειας των
υλικών επειδή το δικό µας νηπιαγωγείο ακόµα δεν είναι αρκετά ασφαλές αλλά πάντα
είναι πρόκληση όµως να χρησιµοποιώ το έξω γιατί αρέσει στα παιδιά» Ν33, αναφέρετε
για πρώτη φορά η αλλαγή των προσεγγίσεων και των πρακτικών στους υπαίθριους
χώρους ως λύση έναντι των προβληµάτων της υλικής υπόστασης. Παρά τους βασικούς
ενδοιασµούς τους, 4 από τους νηπιαγωγούς κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας
εξέφρασαν την επιθυµία τους να διευρύνουν συστηµατικά τη µάθηση έξω από την
αίθουσα (Νο1, Νο4, Νο5, Νο8). Οι απαντήσεις είχαν αναφορά τόσο στη νοσταλγία
για τη φύση σε σχέση µε τις παιδικές τους αναµνήσεις αλλά και στην έννοια της
βιοφιλίας, την ανθρώπινη δηλαδή επιθυµία να συνδεθεί µε τη φύση και την έµφυτη
γνώση ότι η φύση δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις
πνευµατικές τους ικανότητες.
«η αυλή δεν είναι ακόµα ασφαλείς αλλά αυτό είναι µία πρόκληση για εµάς,
καθώς τα παιδιά θέλουν να βγαίνουν έξω. Όταν τα παιδιά πραγµατικά κουράζονται
θέλουν το χρόνο έξω , κοινωνικοποιούνται καλύτερα έξω» Ν1
«… έξω είναι πιο αυθόρµητα, κοινωνικά, πιο διαχυτικά, πιο ενεργητική
συµµετοχή, εκφράζονται πιο ελεύθερα» Νο5
«Στην αίθουσα, είναι η συνήθειά µας, αν και θα ήταν ευχάριστο το
αντίθετο» Νο7
Από τις 5 νηπιαγωγούς (Νο 9, 13, 20, 23, 28) (12.5% του δείγµατος) που
απάντησαν πως αισθάνονται άνετα να εξελίσσουν το καθηµερινό εκπαιδευτικό τους
πρόγραµµα τόσο µέσα όσο και έξω από την αίθουσα, η µία (Νο 13) φαίνεται στη
συνέχεια της συζήτησης και σε συσχετισµό µε την ερώτηση 20 πως χρησιµοποιεί
σπάνια την αυλή τόσο για οργανωµένες δραστηριότητες όσο και για ελεύθερο
παιχνίδι. Όπως επίσης οι νηπιαγωγοί Νο 20, 23 ανέφεραν τον παράγοντα του καιρό
ως βασικό στοιχείο για την παραµονή τους ή µη στην αυλή και η Νο. 28 ανέφερε πως
λόγω αντίδρασης γονέων όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω χρησιµοποιεί την αυλή για
το διάλειµµα . Συνολικά οπότε µόνο µία νηπιαγωγός του δείγµατός φάνηκε άνετη να
χρησιµοποιεί τον υπαίθριο χώρο του σχολείου καθηµερινά.
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«Μου αρέσει η εναλλαγή µέσα - έξω και στη φύση και σε χώρους που αρέσουν
στα παιδιά», «ο χρόνος µας στην αυλή είναι περιορισµένος» Ν13
«Ναι συνέχεια (είµαστε έξω) ,όταν ο καιρός είναι καλός βγαίνουµε» 23
«Πάντα, αλλά εξαρτάται από το πρόγραµµα και το καιρό» Ν20
«Στην αυλή, κρίνω κάποιο νηπιαγωγείο από το χώρο τον εξωτερικό. Με
ενδιαφέρει η επαφή µε τη φύση και το χώµα» Ν28
Από την ανάλυση των παραπάνω παρατηρούµε πως συνολικά η υλική
υπόσταση, ο εξοπλισµός και οι οργάνωση φαίνεται να είναι βασικοί παράγοντες που
καθορίζουν τα συναισθήµατα και την άνεση που έχουν οι νηπιαγωγοί για τη διεύρυνση
της µάθησης και του παιχνιδιού έξω. Οι παράγοντες ασφάλειας και διαµόρφωσης του
χώρου φαίνονται καθοριστικοί για το αν οι νηπιαγωγοί θα αισθάνονται άνετα να
βρίσκονται έξω. Οι νηπιαγωγοί επίσης αναφέρθηκαν σε µια σειρά από πρακτικές
δυσκολίες που εµποδίζουν την αποτελεσµατική χρήση του υπαίθριου περιβάλλοντος:
για παράδειγµα οι παράγοντες του µεγέθους, της αυτονοµίας και του σχεδιασµού των
υπαίθριων χώρων των σχολείων δεν θεωρήθηκαν ευνοϊκοί για το παιχνίδι και τη
µάθηση. Επιπλέον, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί εργάζονταν σε κτίρια που δεν είχαν
σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στα παιδιά εύκολη πρόσβαση στην αυλή και, κατά
συνέπεια, δεν υποστήριζαν την ιδέα της ελεύθερης ροής µεταξύ του εσωτερικού και
του υπαίθριου χώρου. Από την αρχική ανάγνωση των παραπάνω αποτελεσµάτων
φανερώνεται η ένταση µεταξύ της ανασφάλειας και του άγχους που έχουν οι
νηπιαγωγοί ως προς την αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων και των ακατάλληλων
υποδοµών και οργάνωσης. Ωστόσο σε µία δεύτερη ανάγνωση παρατηρούµε πως από
τους 35 νηπιαγωγούς που απάντησαν πως αισθάνονται πιο άνετα µέσα στην αίθουσα
οι 19 (Ν 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 39, 40) στην ερώτηση
12 αναφέρουν πως τα συναισθήµατά τους για τη δοµή και την οργάνωση της αυλής
είναι θετικά. Αυτό µας οδηγεί στην αµφισβήτηση της πρώτης ανάγνωσης των αιτιών
που οι νηπιαγωγοί κατέθεσαν (ακατάλληλες υποδοµές και οργάνωση) και στην
περαιτέρω εξέταση των αιτιών πέρα από τα δοµικά χαρακτηριστικά των υπαίθριων
χώρων ως ανασταλτικούς παράγοντες για την υποστήριξη της ΜΠΥΠ. Σύµφωνα µε
την περιβαλλοντική ψυχολογία, προτιµούµε και προσεγγίζουµε µέρη όπου
αναµένουµε να βιώσουµε θετικά συναισθήµατα και να αποφύγουµε τα µέρη που
περιµένουµε να µας προκαλέσουν αρνητικά συναισθήµατα. Ένα µέρος που ένα άτοµο
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το αντιλαµβάνεται ως όµορφο, µπορεί από κάποιο άλλο άτοµο να θεωρείται
επικίνδυνο λόγω προηγούµενων εµπειριών του. Οι νηπιαγωγοί στο δείγµα µας
φαίνεται να αποφεύγουν την χρήση των υπαίθριων χώρων λόγω προηγούµενων
εµπειριών και γιατί δεν νιώθουν άνετα. Ωστόσο οι ενήλικες χρησιµεύσουν ως πρότυπα
για τα παιδιά και ασκούν σηµαντική επιρροή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους
και αυτό ισχύει και για την εµπειρία τους µε τα περιβάλλοντα µάθησης αλλά και µε
τη φύση. Αν οι ενήλικες δεν έχουν θετική άποψη και δεν νιώθουν άνετοι και
ικανοποιηµένοι µε το περιβάλλον του σχολείου τι εµπειρίες θα µεταβιβαστούν στα
παιδιά;
7.1. 2.2 Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε
υπαίθρια περιβάλλοντα
Όταν η συνέντευξη µε τις νηπιαγωγούς έφτανε στην ερώτηση 51. «Πως
αντιλαµβάνεστε τη µάθηση στους υπαίθριους χώρους» παρατηρήθηκε πως οι
νηπιαγωγοί χαλάρωναν, ηρεµούσαν και πολλές φορές ανακαλούσαν παιδικές τους
µνήµες συνδυασµένες µε το ελεύθερο παιχνίδι και τη µάθηση από «πρώτο χέρι».
Παρόλο που στην ερώτηση 9 «που αισθάνονται πιο άνετα να εξελίσσεται το
καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα» οι απαντήσεις τους ενείχαν το αίσθηµα του
άγχους και του στρες για τα υπαίθρια περιβάλλοντα ανακαλώντας εµπειρίες από τα
υπάρχοντα υπαίθρια περιβάλλοντα των νηπιαγωγείων (ακατάλληλοι και επικίνδυνοι
χώροι) και τις παγιωµένες παιδαγωγικές πρακτικές που είσαι στενά συνδεδεµένες µε
τους εσωτερικούς χώρους, στην ερώτηση «Πως αντιλαµβάνεστε τη µάθηση στους
υπαίθριους χώρους» σκιαγράφησαν την έννοια της µάθησης και του παιχνιδιού σε
υπαίθριους χώρους µε κύρια χαρακτηριστικά το αίσθηµα της ελευθερίας, της χαράς,
της επαφής µε τη φύση και της βιωµατικής µάθησης. Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο
να αναφέρουµε πως καµία νηπιαγωγός του δείγµατος δεν είχε ενηµερωθεί για τα
υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού και την αξιοποίησή τους στην
εκπαιδευτική πράξη, ούτε στην αρχική τους εκπαίδευση αλλά ούτε και στην πορεία
της επαγγελµατική τους καριέρας (ερώτηση 60). Οπότε στην ερώτηση 51. «Πως
αντιλαµβάνεστε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους» οι απαντήσεις
τους προέρχονται από τις προσωπικές τους αναζητήσεις και πολύ συχνά από παιδικές
τους

αναµνήσεις.

Πιο

συγκεκριµένα

καταγράφηκαν

84

αναφορές

που

κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:
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Πίνακας 12. Πως αντιλαµβάνεστε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους;
Ερώτηση 51. Πως αντιλαµβάνεστε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους;
Κατηγορίες

Βιωµατική Μάθηση

Συναισθήµατα

Ελευθερία

Φύση, Φυσικό
περιβάλλον
Κίνηση

Περιγραφή
Βιωµατική µάθηση,
ενεργοποίηση των
αισθήσεων,
δηµιουργικότητα,
ενεργητική
συµµετοχή
Χαρά, ευχάριστα
συναισθήµατα,
Ηρεµία, χαλάρωση
Ελευθερία,
αυτονοµία,
αυτενέργεια,
ελεύθερο παιχνίδι
Επαφή µε τη φύση
και το φυσικό
περιβάλλον,
Πολυπλοκότητα του
περιβάλλοντος
Κίνηση, κινητικά
παιχνίδια, τρέξιµο

Σύνολο

f

%

31
37

18

21,4

17

20,2

14

16,6

4

4,8

84

100

Πίνακας 13. Όσον αφορά τη µάθηση στους εξωτερικούς χώρους συγκριτικά µε
τη µάθηση µέσα στην αίθουσα, ποια θετικά στοιχεία διακρίνεις;
Ερώτηση 55α. Όσον αφορά τη µάθηση στους εξωτερικούς χώρους συγκριτικά µε
τη µάθηση µέσα στην αίθουσα, ποια θετικά στοιχεία διακρίνεις;
Κατηγορίες

Περιγραφή

f

%

Συναισθήµατα

Χαρά – ευχάριστα
συναισθήµατα,
Άνεση- χαλάρωση
(αναφορικά µε την
έκταση του χώρου)

20

27

Βιωµατική Μάθηση

παρατήρηση,
πειραµατισµός,

18

24,3
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εξερεύνηση,
Δηµιουργικότητα
Ελευθερία
Φύση, Φυσικό
περιβάλλον
Αρέσει στα παιδιά
Επικοινωνίασυνεργασία
Σύνολο

Ελευθερία,
αυτονοµία,
αυτενέργεια
Επαφή µε τη φύση
και το φυσικό
περιβάλλον,
Αρέσει στα παιδιά,
µεγαλύτερο
ενδιαφέρον
Επικοινωνίασυνεργασία

18

24,3

7

9,5

7

9,5

4

5,4

74

100

«Έξω τα παιδιά όλη τη µέρα, είναι ελεύθερα και πιο δεκτικά στη µάθηση» (Ν1)
«Μάθηση µε τρόπο βιωµατικό. Ήχοι , γέλια µυρωδιές χαρά αγγίζω βιώνω µαθαίνω» (Ν11)
«Πολλά ερεθίσµατα κίνητρα για προβληµατισµούς κάθε είδους βιωµατική µάθηση
πειραµατισµοί ελεύθερο παιχνίδι» (Ν12)
«Η παιδαγωγική διαδικασία και εκτός τάξης, µε υλικά της φύσης ή και µε πιο απλά υλικά.
Ευχαρίστηση χαρά.» (Ν27)
«Πάρα πολύ σηµαντική! Μου αρέσει η ενασχόλησή µε τη φύση και λείπει η κίνηση από τα
παιδιά σήµερα, µου φέρνει στο µυαλό ηρεµία χαλάρωση πιο απλά τα πράγµατα τα παιδιά
αυτενεργούν… ελεύθερο παιχνίδι εξερεύνηση» (Ν30)
«Σχέση µε το περιβάλλον, τη κίνηση, τη γλώσσα, ένας χώρος συζήτησης έξω σαν παρεούλα,
πολλές οµαδικές εργασίες» (Ν22)
«Φυσικό περιβάλλον, ελευθερία, έκφραση, κίνηση, αυτοσχεδιασµός, δηµιουργικότητα» (Ν7)
«Όλα γίνονται έξω και είναι οργανωµένα µε αυτό το σκοπό και δεδοµένο ότι υπάρχει
συγκεκριµένη δοµή στην αυλή… ωραία συναισθήµατα ελευθέρια, µέσα από τη φύση µπορούν
να µάθουν πολλά, να αγγίξουν όλους τους τοµείς της ανάπτυξης τους [τα παιδιά], τους
χαλαρώνει, συγκεντρώνονται, µπορούν να κινούνται τους χαλαρώνει αυτό βγάζουν την
έντασή τους. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Ν34)
«Είναι µία ευχάριστη πρωτόγνωρη µέθοδος, µε περισσότερη αυτενέργεια και αυξάνεται το
ενδιαφέρον τους [των παιδιών]» Ν8
«Ελευθερία και χαλάρωση λόγω έκτασης χώρου, επαφή µε φύση, πολλά ερεθίσµατα» Ν12
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Συµπληρωµατικά στην ερώτηση 55α «Όσον αφορά τη µάθηση στους
εξωτερικούς χώρους συγκριτικά µε τη µάθηση µέσα στην αίθουσα, ποια θετικά στοιχεία
διακρίνεις;» καταγράφηκαν 73 αναφορές των οποίων τόσο η κατηγοριοποίηση (πίνακας
13) όσο και η κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων εµφάνισε πολλά κοινά µε την
κατηγοριοποίηση και την κατανοµή συχνοτήτων της ερώτησης 51 (πίνακας 12).
Συνολικά οι περισσότερες αναφορές των νηπιαγωγών έδειξαν πως εξηγώντας οι
νηπιαγωγοί την έννοια της µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα αναγνωρίζουν ότι τα
παιδιά χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις τους για άµεση εξερεύνηση, παρατήρηση των
στοιχείων του περιβάλλοντος και πειραµατισµό, και ότι έτσι τα παιδιά µπορούν να
µάθουν βιωµατικά. Λόγω αυτού του τρόπου µάθησης που ανέφεραν οι νηπιαγωγοί, τα
παιδιά προτιµούν να βρίσκονται έξω γιατί είναι πιο συναρπαστικό γι’ αυτά και το
ενδιαφέρον και η συµµετοχή τους ενεργοποιούνται. Οι νηπιαγωγοί ανέφεραν πως η
µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα επιτρέπει στα παιδιά να έχουν την κυριότητα του
παιχνιδιού τους, την ελευθερία να επιλέγουν τι κάνουν και πώς το επιτυγχάνουν,
προωθώντας την αυτενέργεια και την αυτονοµία τους, χωρίς όµως να τονίζουν την
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (µόνο 5 αναφορές στην προώθηση της
συνεργασίας και της επικοινωνίας). Ο λόγος γι’ αυτό θα µπορούσε να είναι ότι η καλή
ακαδηµαϊκή εκπαίδευση έχει µεγάλη αξία στην ελληνική κοινωνία σύµφωνα µε το ΑΠΣ
ή και στο γεγονός πως οι γονείς εκτιµούν κυρίως την ακαδηµαϊκή επιτυχία στην
ανάπτυξη των παιδιών τους (Tulviste & Kikas, 2010 · Veisson, 2009).
Σκιαγράφησαν στη συνέχεια την υπαίθρια µάθηση µε θετικά συναισθήµατα,
όπως χαρά, ευχαρίστηση, ηρεµία χαλάρωση, σε αυτό το σηµείο έκαναν τη σύνδεση
µεταξύ της χαλάρωσης και της εκτόνωσης των παιδιών έξω σε σχέση µε την έκταση του
χώρου. Τα αγαπηµένα µέρη των παιδιών συσχετίζονται συχνότερα µε τα αισθήµατα της
χαλάρωσης, ηρεµίας και άνεσης. Η συχνή αναφορά της ελευθερίας, της ξεγνοιασιάς, της
εκτόνωσης, της ηρεµίας, δείχνει ότι τα αγαπηµένα µέρη παρέχουν συναισθηµατική
απελευθέρωση και αποκαταστατικές εµπειρίες (Koplan, 2000). Ένας άλλος δεσµός
µεταξύ των αγαπηµένων περιβαλλόντων και της αποκατάστασης παρέχεται από τα
γενικά ευρήµατα µεταξύ της σχέσης της φύσης και των αγαπηµένων χώρων.
Οι νηπιαγωγοί και στις δύο ερωτήσεις ανακάλυψαν (51, 55α) ότι τα παιδιά
πετυχαίνουν πολλά περισσότερα όταν έχουν ευκαιρίες για να µάθουν και να παίξουν έξω.
Τα παιδιά µαθαίνουν ευκολότερα και απολαµβάνουν τις δραστηριότητες έξω, και µε
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αυτόν τον τρόπο αποκτούν πιο επιτυχηµένες εµπειρίες. Σε πολύ µεγάλη συχνότητα
ανέφεραν επίσης και το αίσθηµα της ελευθερίας για τα παιδιά όταν βρίσκονται έξω.
Τέλος η λέξη ελευθερία επισηµάνθηκε σε 45 απαντήσεις, αναφερόµενοι στον αντίθετο
τρόπο διδασκαλίας και µάθησης που λαµβάνει µέρος στις αίθουσες. Μέσα η µάθηση
είναι οργανωµένη από τους ενήλικες, το εποπτικό υλικό συγκεκριµένο και τα
χαρακτηριστικά του χώρου σταθερά. Μέσα τα παιδιά καλούνται να συµµετάσχουν σε
προ- οργανωµένες δραστηριότητες σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο σύµφωνα µε το
ΑΠΣ, που πολλές φορές µπορεί να γίνει πιεστικό για τα ίδια. Όταν τα παιδιά βγαίνουν
έξω είναι ελεύθερα να επιλέξουν τι κάνουν και πώς το επιτυγχάνουν, έχουν την κυριότητα
του παιχνιδιού τους και την ελευθερία να κινηθούν µε το δικό τους ρυθµό και τρόπο,
µαθαίνοντας στο δικό τους χωρο- χρόνο. Γι’ αυτό και οι νηπιαγωγοί αξιολόγησαν την
«ελευθερία» ως ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα.

Τέλος στην ερώτηση 53 «Θα µπορούσε η σχολική αυλή να αποτελεί µια
“εξωτερική” αίθουσα, και γιατί;» οι 15 από τους 40 νηπιαγωγούς απάντησαν ναι
αναφερόµενοι, στο καλό καιρό που έχουµε στην Ελλάδα, στη βιωµατική µάθηση και
στη φύση ως ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στη καθηµερινότητα των
παιδιών. Οι 20 απάντησαν ναι µε προϋποθέσεις και 5 απάντησαν όχι, οι παραπάνω
προϋποθέσεις και οι λόγοι θα αναλυθούν αργότερα, όπως αναδύονται στη κατηγορία
«Ανασταλτικοί παράγοντες».
«βεβαίως ειδικά στην Ελλάδα που έχουµε τόσο καλό καιρό» Ν 23
«Βέβαια, η φύση είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο, µαθαίνεις βιωµατικά,
παρατηρείς» Ν25
«ναι! να είναι η συνέχεια του εσωτερικού» Ν13

Τα αποτελέσµατα επίσης µας δείχνουν ότι, εξηγώντας την έννοια της µάθησης
σε υπαίθρια περιβάλλοντα, λίγοι εκπαιδευτικοί επεσήµαναν την ευρύτερη επίδραση των
υπαίθριων δραστηριοτήτων στην ολική ανάπτυξη των παιδιών ή αναφέρθηκαν στις
πτυχές της υγείας, της ευηµερίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Όσον αφορά το
περιβάλλον, πολλές από τις νηπιαγωγούς είχαν µόνο το φυσικό περιβάλλον στο µυαλό
τους: δεν αναφέρθηκαν στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα. Έτσι,
για τους νηπιαγωγούς, η έννοια της υπαίθριας µάθησης συνδέεται κυρίως µε το φυσικό
περιβάλλον και την επαφή µε τη φύση στο νηπιαγωγείο ή έξω από αυτό. Αυτές οι
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απαντήσεις αφενός φανερώνουν τη σύνδεση που κάνουν οι νηπιαγωγοί µε τα
χαρακτηριστικά του υπαίθριου περιβάλλοντος και τη διαφοροποίησή τους µε αυτά του
εσωτερικού περιβάλλοντος ωστόσο πολλές φορές η άµεση σύνδεση µε το περιβάλλον
φύσης γεννά την ανησυχία πως για πολλές από τις νηπιαγωγούς αυτή η αντίληψη µπορεί
να αποτελεί εµπόδιο, καθώς ας µην ξεχνάµε πως πολλά σχολεία στην Ελλάδα βρίσκονται
µέσα σε ένα πυκνό αστικό ιστό αποκοµµένο από τη φύση. Ωστόσο όπως αναφερθήκαµε
και στο θεωρητικό µας πλαίσιο η χρήση της υπαίθριας µάθησης και του παιχνιδιού
θεωρείται ο πιο εύκολα κατανοητός και αποτελεσµατικός τρόπος για να εισάγουµε τα
παιδιά στο περιβάλλον που τις περιβάλλει (είτε είναι αστικό ή αγροτικό)

και να

αναπτύξουν αξίες που προωθούν έναν βιώσιµο τρόπο ζωής στο µέλλον. Επίσης,
περιλαµβάνει τις υπαίθριες δραστηριότητες (οργανωµένες και ελεύθερες), την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και
πτυχές της ανθρώπινης υγείας, της ευηµερίας και της αειφόρου ανάπτυξης (Szczepanski
& Nicol, 2005).
Συνολικά από τις 158 αναφορές των νηπιαγωγών που καταγράφηκαν σχετικά
µε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους, από τις ερωτήσεις 51 και 55α,
τέσσερα φαίνεται να είναι τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν και πλαισιώνουν την
ΜΠΥΠ, 49 αναφορές στη βιωµατική µάθηση και την ενεργοποίηση όλων των
αισθήσεων, 38 αναφορές στα θετικά συναισθήµατα (χαρά, ηρεµία), 35 αναφορές στην
αίσθηση ελευθερίας και 21 αναφορές στην φύση και στην επαφή µε φυσικά στοιχεία
(Διάγραµµα 1)
Διάγραµµα 1. Τα βασικά στοιχεία της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε Υπαίθρια
Περιβάλλοντα σύµφωνα µε τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
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Τα βασικά στοιχεάα της Μάθησης και του
Παιχνιδιού σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα
σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς του
δείγματος
Περιβάλλον
φύσης
13%

Αλλα
10%

Αίσθημα
ελευθερίας
22%

Βιωματική
μάθηση
31%

Θετικά
συναισθήματα
24%

7.1.2.3 Η ανάγκη των παιδιών για ελευθερία και εκτόνωση
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σχετικά µε τις αναµνήσεις της παιδικής ηλικίας
από αγαπηµένα µέρη, όπως των Lukashok and Lynch (1956), Ladd (1977), Hester
(1979), Cooper Mrcus (1978.1979), Wyman (1985), and Sobel (1990) και µελέτες της
χρήσης του χώρου από τα παιδιά όπως του Hart (1979) και του Moore (1986)
αποδεικνύουν πως δυνατά και έντονα συναισθήµατα συνδέονται µε συγκεκριµένους
χώρους. Στην ερώτηση 17.3 όταν ρωτήσαµε τις νηπιαγωγούς πως αντέδρασαν τα
παιδιά όταν οι νηπιαγωγοί αξιοποιούσαν τις εγκαταστάσεις της αυλής για
οργανωµένες δραστηριότητες όλοι οι νηπιαγωγοί ανέφεραν πως όταν δηµιουργούν
ευκαιρίες για µάθηση στην αυλή του σχολείου, τα παιδιά είναι ενθουσιασµένα και
χαρούµενα. Περιµένουν µε προσµονή τη στιγµή που θα βγουν για τη πραγµατοποίηση
µια δραστηριότητας έξω και όταν βγαίνουν νιώθουν αγαλλίαση και απελευθέρωση.
Επίσης ορισµένες νηπιαγωγοί ανέφεραν πως αξιοποιούν την προσµονή των παιδιών,
για να βγουν έξω, σαν επιβράβευση για να είναι συγκεντρωµένα και αποδοτικά στις
δραστηριότητες µέσα. Επιπλέον, έγιναν πολύ συχνές αναφορές στην ενεργητική
εµπλοκή των παιδιών σε σχέση µε τους εσωτερικούς χώρους. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι,
τα παιδιά συµµετέχουν πιο ενεργητικά καθώς η µάθηση έξω είναι σαν παιχνίδι και
γιατί έξω τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέρον.
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«Όµορφα, ευχάριστα, το διδακτικό κοµµάτι µετατρέπεται σε παιχνίδι έξω» Ν1

«Ενεργοποιούνται πολύ, ακόµα και το ενδιαφέρον των µαθητών που µέσα δεν
έχουν πολύ µεγάλο κίνητρο για µάθηση» Ν8

«Είναι ενθουσιασµένα όταν βγαίνουµε έξω και έχουν µεγάλη προθυµία να
συµµετάσχουν» Ν14

«Τους αρέσει πολύ και είναι πιο παραγωγικά έξω θα µπορούσα να πω» Ν25

«Τους αρέσει γιατί υπάρχει ενδιαφέρον» Ν26

«Τρελαίνονται από τη χαρά τους» Ν21

«Είναι ενθουσιασµένα, είναι µία γιορτή γι’ αυτά» Ν28

Παρατηρούµε 3 αναφορές σχετικά µε την απόσπαση της προσοχής των
παιδιών όταν είναι έξω. Οι δύο νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν στο γεγονός πως τα παιδιά
δεν έχουν συνηθίσει να βγαίνουν έξω για προγραµµατισµένες δραστηριότητες και πως
έχουν συνδυάσει την αυλή µε το διάλειµµα, γεγονός που µπορεί να αποσπάσει την
προσοχή τους. Επίσης η µία νηπιαγωγός ανέφερε πως είναι δύσκολο για τα παιδιά να
ακολουθήσουν τους κανόνες έξω και τις οδηγίες της, ωστόσο στη συζήτησή µας
ανέφερε πως ποτέ δεν είχαν διατυπώσει µε τα παιδιά κανόνες για την αυλή και ποτέ
δεν είχαν µία σταθερή ρουτίνα έτσι ώστε τα παιδιά να µπορούν να συνηθίσουν και να
προσαρµοστούν. Τέλος η µία νηπιαγωγός που ανέφερε τον προβληµατισµό πως όταν
τα παιδιά βγαίνουν έξω αποσπάται η προσοχή τους από τη δραστηριότητα διότι
θεωρούν πως είναι έξω για διάλειµµα στην ερώτηση 16.1 αναφέρει πως χρησιµοποιεί
την αυλή µόνο µια φορά το µήνα για προγραµµατισµένες δραστηριότητες εκτός του
διαλείµµατος, γεγονός που δικαιολογεί την απόσπαση της προσοχής των παιδιών.

«Τους αρέσει πάρα πολύ, αν και στην αρχή νοµίζουν πως βγαίνουν διάλειµµα»
Ν18
«Τους αρέσει αλλά δεν έχουν µάθει να ακολουθούν οδηγίες έξω» Ν30
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«Ενθουσιάζονται αλλά το συνδυάζουν µε το ελεύθερο παιχνίδι» Ν33

Τέλος µία νηπιαγωγός αναφέρει πως «Κάποια χαίρονται αλλά υπάρχουν
περιπτώσεις που κάποια κουράζονται ή φοβούνται» Ν5. Εξετάζοντας τη συνέντευξη
της συγκεκριµένης νηπιαγωγού παρατηρούµε πως διαρκώς αναφέρει την
επικινδυνότητα της αυλής που έχει στη διάθεσή της, την έλλειψη εξοπλισµού και
φυσικών στοιχείων στο περιβάλλον, όπως και το ότι µοιράζονται την αυλή µε το
δηµοτικό σχολείο. Γεγονός που φανερώνει την εικόνα ενός «άµορφου» και µη
αναπτυξιακά κατάλληλου αύλειου χώρου που είναι πολύ πιθανό να προκαλεί εύκολα
το φόβο και την κούραση στα µικρά παιδιά.
Συµπληρωµατικά στην ερώτηση 21 «Η σχολική αυλή µπορεί να επηρεάζει τη
συµπεριφορά των παιδιών. Αν ναι, πως;», το 90% των νηπιαγωγών ανέφερε πως η
σχολική αυλή επηρεάζει θετικά την συµπεριφορά των παιδιών παρά των
διαφοροποιήσεων που υπήρχαν στη δοµή, οργάνωση και στον εξοπλισµό. Η
κατηγοριοποίηση των 48 αναφορών των νηπιαγωγών, έδειξε συνάφεια µε τις
προηγούµενες κατηγοριοποιήσεις και ουσιαστικά ανέδειξε τόσο την ανάγκη των
παιδιών για παιχνίδι έξω όσο και τις θετικές επιδράσεις στη µαθησιακή διαδικασία. Η
ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι έξω αναδεικνύεται από τις πολλές αναφορές των
νηπιαγωγών στην «ελευθερία» (23%), «εκτόνωση» (16,7%), «ηρεµία, χαλάρωση,
χαρά» (21%). Επιπρόσθετα, φαίνεται πως η παραµονή των παιδιών στην αυλή
επηρεάζει τα παιδιά θετικά έτσι ώστε να υποστηρίζονται και οι µαθησιακές τους
ανάγκες, «προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη» (22,5%), «αυτενέργεια» (17,5%) και
«ενεργητική συµµετοχή» (10%)
«Τα παιδιά γίνονται αγγελούδια από την ώρα που βγαίνουµε έξω. Σταµατάνε οι
διενέξεις και τα προβλήµατα, αυτενεργούν, έχουµε όµως θέσει από την αρχή της
χρονιάς τις δυνατότητες και τους κανόνες της αυλής» Ν28

«Ναι, γίνονται πιο αυθόρµητα, κοινωνικά, πιο διαχυτικά και συµµετέχουν πιο
ενεργητικά συµµετοχή, γίνονται και εκφράζονται πιο ελεύθερα», Ν18
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7.1.3 Η χρήση και οι πρακτικές στα υπαίθρια περιβάλλοντα
7.1.3.1 Ο ρόλος των νηπιαγωγών

Στην Ερώτηση 24 «τι κίνητρα δίνεται στα παιδιά προκειµένου να
χρησιµοποιούν/ αξιοποιούν το χώρο της αυλής;» αναδύθηκαν κάποιες εκφάνσεις του
ρόλου του εκπαιδευτικού όταν τα παιδιά βρίσκονται έξω. Σύµφωνα µε τον πίνακα 14
το 45% των νηπιαγωγών φαίνεται να µην προσφέρει κίνητρα στα παιδιά, από αυτούς
το 30% αναφέρουν πως τα παιδιά δεν χρειάζονται κίνητρα όταν βρίσκονται έξω καθώς
αυτενεργούν και το παιχνίδι τους είναι αυτό-καθοδηγούµενο, «Δεν χρειάζεται έχουν
µόνα τους µία παρόρµηση , µπορεί να προκύψει ένα θέµα από έξω, κατευθύνεται από
τα παιδιά» Ν28, «Μας δίνουν αυτά τα ερεθίσµατα»Ν31. Επίσης το 17% από τους
νηπιαγωγούς που απάντησα πως δεν δίνουν κίνητρα αναφέρθηκαν στις ακατάλληλες
υποδοµές τις αυλής και στον ελάχιστο χρόνο που περνάνε έξω «Η αυλή είναι
ακατάλληλη µε άσφαλτο, χωρίς σκιά και µε σκουπίδια, τι κίνητρα να τους δώσω εγώ;»
Ν5, «δεν προσφέρεται η αυλή για πολλά πράγµατα και έχουµε και λίγο χρόνο» Ν10.
Το 12,5 % των νηπιαγωγών ανέφερε πως χρησιµοποιεί το χρόνο διαµονής στην
αυλή ως επιβράβευση εάν τα παιδιά είναι ήσυχα ή/και ολοκληρώσουν όλες τις
εργασίες τους µέσα. Αυτή η επιβράβευση έχει συνήθως το ρόλο του διαλείµµατος, το
οποίο ούτως ή άλλως από το ωρολόγιο πρόγραµµα είναι επίσηµα προγραµµατισµένο
για κάθε µέρα. «τους λέω πως θα έχουµε περιορισµένο χρόνο για την αυλή» Ν13,
«χρησιµοποιούµε την αυλή σαν επιβράβευση» Ν4. Αντιλαµβανόµαστε πως οι
νηπιαγωγοί εκµεταλλεύονται την ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι έξω για την
συνέτιση αυτών όταν βρίσκονται µέσα. Επίσης οι νηπιαγωγοί, όπως θα δούµε
παρακάτω, δίνοντας έµφαση στις οργανωµένες δραστηριότητες µέσα, διαθέτουν
ελάχιστο χρόνο για παιχνίδι στην αυλή, µε αποτέλεσµα ο χρόνος έξω να αξιοποιείται
κατά κύριο λόγο για την εκτόνωση των παιδιών και ο ρόλος τους να περιορίζεται στην
επίβλεψη.
Επιπλέον το 20% αναφέρθηκε στον κινητό εξοπλισµό, όπως µπάλες, στεφάνια
κώνους κ.α. ως κίνητρα που δίνουν για να προωθήσουν το παιχνίδι των παιδιών έξω.
Από τις 8 νηπιαγωγούς που αναφέρθηκαν στον εξοπλισµό ως κίνητρο, οι 2 (Ν9, 18)
είχαν στη διάθεσή τους αυλές ακατάλληλες που δεν παρείχαν ερεθίσµατα για παιχνίδι
οπότε η παροχή κινητό εξοπλισµού ήταν αναγκαία.
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Τέλος το 22,5 % αναφέρθηκε στις διάφορες εκφάνσεις του ρόλου του
εκπαιδευτικού που µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για το παιχνίδι των παιδιών.
Έγινε αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως εµψυχωτή, «συζητάµε πριν βγούµε
έξω, και έξω τους βοηθάω µε τις δραστηριότητες που οργανώνουν» Ν19, ως
διαµεσολαβητή «Όταν είναι πολλά παιδιά τους προτείνουµε τι παιχνίδια να παίξουνε»
Ν30, ανατροφοδοτικός «τους δίνω κίνητρα ευγενούς άµιλλας, προσωπικής
ικανοποίησης για κάθε επίτευγµά τους, και χρησιµοποιώ διάφορα αντικείµενα και
κίνητρα για να διασκεδάσουν» Ν8 και τέλος υποστηρικτικό «Αυτοί µας δίνουν
ερεθίσµατα. Συνήθως όταν ένα παιδί βρει ένα ερέθισµα στην αυλή εµείς το συνεχίζουµε
και κάνουµε µια µικρή θεµατική ενότητα» Ν33.
Πίνακας 14. Tι κίνητρα δίνεται στα παιδιά προκειµένου να χρησιµοποιούν/
αξιοποιούν το χώρο της αυλής;
Ερώτηση 24 Tι κίνητρα δίνεται στα παιδιά προκειµένου να χρησιµοποιούν/
αξιοποιούν το χώρο της αυλής;
f
%
Δεν δίνουν
18
45
Επιβράβευση- διάλειµµα
5
12,5
Εξοπλισµό
8
20
Αναφορά στο ρόλο του
9
22,5
εκπαιδευτικού
Σύνολο
40
100
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να µην χρησιµοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές
για να εµπλέξουν όλους τους µαθητές, αφού έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο
της µαθησιακής διαδικασίας και του χρόνου διδασκαλίας. Ως αποτέλεσµα, όπως
επισηµαίνει ο Coodlad (2004), οι µαθητές δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συζητήσουν,
να προβάλουν τις προτιµήσεις τους, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, να
αναλύσουν κριτικά και δηµιουργικά και - σύµφωνα µε τον Bruner - να υπερβούν τις
πληροφορίες που τους δίνονται. Με άλλα λόγια, οι χρησιµοποιούµενες πρακτικές
είναι µε επίκεντρο τον εκπαιδευτικό.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να περιγράψουν και να
αξιολογήσουν το ρόλο τους όταν βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και όταν βρίσκονται
στην αυλή. Αυτή η ερώτηση (27α και β) ήταν κλειστή και οι συµµετέχοντες επέλεξαν
µε σειρά προτεραιότητας το ρόλο τους σε ένα διπλό πίνακα (µία στήλη για το ρόλο
µέσα στην αίθουσα και µία για το ρόλο έξω στην αυλή) όπου, καθώς συµπλήρωναν
µπορούσαν και οι ίδιοι να παρατηρήσουν και κάνουν σύγκριση µεταξύ των ρόλων
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τους µέσα και έξω, γεγονός που βοήθησε στην

επέκταση της κουβέντας και

υποστήριξε την αυτό- αξιολόγηση των νηπιαγωγών. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 2
αρχικά οι νηπιαγωγοί αξιολόγησαν το ρόλο τους στο πλαίσιο της αίθουσας. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού φαίνεται να έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα εξής, (α) εµψυχωτής
(26 αναφορές), (β) υποστηρικτικός (25 αναφορές), (γ) διδακτικός (24 αναφορές) και
(δ) ανατροφοδοτικός (23 αναφορές). Από την άλλη µεριά όσον αφορά το ρόλο τους
στα υπαίθρια περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου ιεραρχούν τα χαρακτηριστικά του
ρόλου τους ως εξής: (α) παρατηρητής (30 αναφορές), (β) επίβλεψη- εποπτεία (27
αναφορές), (γ) συντονιστικός (26 αναφορές) (δ) διαµεσολαβητικός (21 αναφορές).
Είναι ενδιαφέρον πως τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού
διαφοροποιούνται πολύ σηµαντικά όταν βρίσκετε µέσα στην τάξη και όταν έξω. Έτσι
βλέπουµε πως µέσα ο ρόλος τους είναι διδακτικός, υποστηρίζοντας τη µάθηση και την
ακαδηµαϊκή ανάπτυξη ακολουθώντας την ανατροφοδότηση της µαθησιακής
διαδικασίας. Ωστόσο όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού στην αυλή, ο διδακτικός
και ανατροφοδοτικός ρόλος αξιολογήθηκαν χαµηλότερα από όλους τους ρόλους
(µόνο 4 αναφορές και 12 αναφορές αντίστοιχα).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα και εκτός
αίθουσας
Εκτός αίθουσας

26

27

10

10

14

15

14

18

19

21

20
4

12

16

20

23

24

25

26

30

Μέσα στην αίθουσα

Διάγραµµα 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού µέσα και εκτός αίθουσας
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Μία σηµαντική στρατηγική που εντόπισαν οι νηπιαγωγοί, όταν βρίσκονται
στην αυλή. είναι η παρατήρηση των παιδιών και του παιχνιδιού τους για να
αποκτήσουν γνώση των επιθυµιών, των αντιλήψεων, των συναισθηµάτων και των
ικανοτήτων των παιδιών. Παράλληλα όµως παρατηρείται από τους νηπιαγωγούς και
ο ρόλος που είναι προσανατολισµένος στην εποπτεία και την επίβλεψη. Η τάση των
εκπαιδευτικών να στέκονται γύρω από τα παιδιά και να τα παρακολουθούν να
παίζουν, και να παρεµβαίνουν µόνο όταν δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια ή
όταν ένα παιδί απαιτεί κάποια µορφή βοήθειας, φαίνεται να είναι ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της ερµηνείας των εκπαιδευτικών σχετικά µε το ρόλο τους έξω.
Υπάρχει µία ισχυρή παράδοση στην εκπαίδευση ότι το υπαίθριο περιβάλλον και,
ιδιαίτερα, η σχολική αυλή είναι απλώς ένας χώρος για τους εκπαιδευτικούς να
ξεκουράζονται και για τα παιδιά να εκτονώνονται, να καταναλώνουν υπερβολική
ενέργεια και να ασχολούνται µε την έντονη δραστηριότητα µε αποτέλεσµα οι ρόλος
τις νηπιαγωγούς να αντικατοπτρίζεται σε αυτό της επίβλεψης. Εάν λάβουµε υπόψιν
µας και τους ακατάλληλους υπαίθριους χώρους που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία,
η αναγκαιότητα του ρόλου της εποπτείας αυξάνεται. Άλλη παράµετρος που
αναφέρθηκε από τους νηπιαγωγούς ήταν ο ρόλος του εµψυχωτή που περιλάµβανε πιο
άµεση παρέµβαση των νηπιαγωγών κυρίως στα σχολεία όπου οι αυλές δεν είχαν
πολλά ερεθίσµατα για να παρακινήσουν το παιχνίδι των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί
αναφέρθηκαν ελάχιστα στο καθοδηγητικό τους ρόλο τα παιδιά Hildebrand, 1990). Οι
δάσκαλοι λειτουργούν επίσης ως διαµεσολαβητές, βοηθώντας τα παιδιά να µάθουν να
λύσουν τα προβλήµατα µόνοι τους (Jones & Reynolds, 1992), να αναπτύξουν
αυτοέλεγχο και να οικοδοµήσουν αυτοεκτίµηση (Bredekamp, 1987)

Επίσης από τα αποτελέσµατα της ερώτηση 27α,β οι νηπιαγωγοί φαίνεται να
παρατηρούν σπάνια ότι συµµετέχουν στις δραστηριότητες των παιδιών στους
υπαίθριους χώρους, µε συµβουλευτικό, υποστηρικτικό και ανατροφοδοτικό ρόλο
καθώς είναι απορροφηµένοι την περισσότερη ώρα σε θέµατα ασφαλείας . Συνεπώς
φαίνεται να µην υποστηρίζουν τον εποικοδοµητικό τρόπο µάθησης και την επέκταση
των δραστηριοτήτων των παιδιών µέσω προτάσεων ή ερωτήσεων, και ούτε
συµµετέχουν µε τα παιδιά για να επεκτείνουν ένα θέµα παιχνιδιού ή εννοιολογικές
αντιλήψεις, εκµεταλλευόµενοι την παρεµπίπτουσα µάθηση.

Οι περιορισµένες

προοπτικές των νηπιαγωγών σχετικά µε το εκπαιδευτικό δυναµικό του υπαίθριου
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παιχνιδιού και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο υπαίθριο παιχνίδι µπορούν να έχουν
σηµαντικές συνέπειες για το παιχνίδι και την ανάπτυξή του. Οι έρευνες δείχνουν ότι
οι δάσκαλοι είτε δεν κατανοούν ή υποτιµούν το δυναµικό των υπαίθριων παιχνιδιών
στη διέγερση διάφορων πτυχών της µάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών, εκτός
από την φυσική ανάπτυξη και τον κινητικό εξοπλισµό (όπως φαίνεται και από την
Ερώτηση 24), προσφέρουν στείρα υπαίθρια περιβάλλοντα µε περιορισµένες επιλογές
και ευκαιρίες παιχνιδιού. Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε πως
οι νηπιαγωγοί του δείγµατος σε παραπάνω ανάλυση ανέδειξαν ως βασικό
χαρακτηριστικό της ΜΠΥΠ τη βιωµατική µάθηση, όπου οι µαθησιακές εµπειρίες που
σχεδιάζονται υποστηρίζουν µια συναρπαστική εµπειρία. Τα παιδιά διαδραµατίζουν
ενεργό ρόλο στην εµπειρία, ακολουθούµενη από τον προβληµατισµό ως µέθοδο
επεξεργασίας και κατανόησης της εµπειρίας. Αν και ο εκπαιδευτικός δεν βρίσκεται
στο κέντρο αυτής της προσέγγισης µάθησης, διαδραµατίζει όµως πιο σηµαντικό ρόλο
καθώς πρέπει να ενορχηστρώσει την µάθηση στα υπαίθρια περιβάλλοντα.
Συµπερασµατικά, παρατηρούµε πως ενώ οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται ότι τα παιδιά
έξω µαθαίνουν µέσα από το βίωµα, την παρατήρηση, τον πειραµατισµό και την
εξερεύνηση, οι ίδιοι δεν υποστηρίζουν αυτή τη προσέγγιση και περιορίζουν το ρόλο
τους στην εποπτεία και τη διαµεσολάβηση.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αυλή
Συντονιστικός
Παρατηρητής
Καθοδηγιτκός
Επίβλεψη- Εποπτεία
Διαμεσολαβητικός
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Διάγραµµα 3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αυλή
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Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να µην προσφέρουν µαθησιακά ερεθίσµατα και να
µην συµµετέχουν στο παιχνίδι των παιδιών, απλώς βασίζονται στην φυσική περιέργεια
και τα ένστικτα των παιδιών όταν βρίσκονται έξω. Όλοι, όταν βρίσκονται στην αυλή,
δρουν µόνο ως επιβλέποντες ή παρατηρητές. Οι ανησυχίες για την υγεία και την
ασφάλεια φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος για την µη τακτική χρήση του υπαίθριου
χώρου.
Άλλοι παράγοντες, επίσης, που µπορεί να συµβάλουν στη στάση αυτή των
εκπαιδευτικών είναι η διαµόρφωση αυτών των χώρων. Σε παραπάνω ανάλυση
(Ερώτηση 9) το µεγαλύτερο µέρος των νηπιαγωγών ανέφερε πως δεν αισθάνεται
άνετα στην αυλή σε σχέση µε την αίθουσα κυρίως λόγω της υλικής υπόστασης και
των χαρακτηριστικών του χώρου της αυλής που συνδέονται µε τους προσωπικούς
φόβους και ενδοιασµούς τους. Για παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν
µικρότερο έλεγχο στη φύση και την οργάνωση των υπαίθριων χώρων σε σύγκριση µε
τα εσωτερικά περιβάλλοντα. Οπότε ενώ αρχικά παρατηρούµε πως οι νηπιαγωγοί
υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό δυναµικό των υπαίθριων περιβαλλόντων (µέσα από τη
βιωµατική µάθηση), συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του ρόλου
τους και στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτών των χώρων, και
δηλώνουν πως δεν αισθάνονται άνετα στην αυλή. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τις
πιθανές αιτίες και τους συσχετισµούς διαφόρων παραγόντων σχετικά µε τις παραπάνω
ανησυχίες.

7.1.3.2 Σκοποί και λόγοι αξιοποίησης
Οι νηπιαγωγοί στην ερώτηση 15 ρωτήθηκαν να περιγράψουν τους σκοπούς
που εξυπηρετεί η αυλή στην δική τους καθηµερινότητα. Καταγράφηκαν 94 αναφορές
οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 7 κατηγορίες ως εξής: διάλειµµα, ψυχοκινητική
ανάπτυξη, επαφή µε τη φύση, ελεύθερο παιχνίδι, στόχοι ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, κοινωνικές
δεξιότητες και βιωµατική µάθηση (Πίνακα 15) Στη πλειοψηφία τους οι νηπιαγωγοί
χρησιµοποιούν την αυλή στη καθηµερινότητά τους για τους σκοπούς του
διαλείµµατος από την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία πραγµατοποιείται µέσα. Το
θεωρούν απαραίτητο για τα παιδιά προκειµένου να ξεκουραστούν, να εκτονωθούν και
χαλαρώσουν από το πρόγραµµα που ακολουθούν µέσα. Ενδεικτικά αναφέρουν
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«Όταν βγαίνουν έξω παίζουν, χαίρονται, χαλαρώνουν και ξεκουράζονται»
Ν26

«Εκτόνωση, τα παιδιά αφού περνάνε πολλές ώρες µέσα κλεισµένα, βγαίνουν
έξω και εκτονώνονται και κοινωνικοποιούνται» Ν1

«Ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους να τρέξουν και να εκτονωθούν» Ν25

« … εκτονώνονται και µετά έχουν διαύγεια για τις δραστηριότητες που
ακολουθούν µέσα στην τάξη» Ν32

Σε αυτή τη κατεύθυνση ακολουθεί και ο σκοπός της κίνησης και των
παιχνιδιών αδρής κινητικότητας, τα οποία δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους
κλειστούς χώρους της τάξης αλλά που τα παιδιά έχουν ανάγκη. Στη συνέχεια έγινε
αναφορά στην επαφή µε τη φύση και τα στοιχεία του περιβάλλοντος όπως και στην
ανάγκη των παιδιών για καθαρό αέρα, µέσα από το ελεύθερο παιχνίδι. Λίγες αναφορές
έγιναν σχετικά την εκπαιδευτική υπόσταση των υπαίθριων χώρων και τη σύνδεση µε
τη στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ όπως και µε τα οφέλη που µπορεί να επιφέρει η
αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. «Είναι πιο
κοντά στη φύση του παιδιού. Από µόνο του το παιδί περνάει καλά σε εξωτερικούς
χώρους οπότε παιδαγωγικά µπορούµε και πρέπει να εκµεταλλευτούµε αυτό που µας
προσφέρει αυτό ο χώρος» Ν33, «Αποτελεί προέκταση της σχολικής αίθουσας… αλλά
εξαρτάται από τον καιρό και την οµάδα των παιδιών» Ν11. Ωστόσο στην ερώτηση 16
«Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα;» η νηπιαγωγός Ν11 δεν κατάφερε να µας
δώσει κάποιο παράδειγµα. Τέλος η βιωµατική µάθηση ενώ είχε επισηµανθεί
παραπάνω από τους νηπιαγωγούς ως το κυριότερο χαρακτηριστικό της ΜΠΥΠ,
φαίνεται να µην αξιολογείται ως βασικό λόγος αξιοποίησης των υπαίθριων χώρων στο
ελληνικό σχολείο (µόνο 2 αναφορές)
«Ελευθερία. Όταν είναι έξω τα παιδιά ανακαλύπτουν πράγµατα παρατηρώντας
και έτσι µαθαίνουν» Ν29
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Πίνακας 15. Οι σκοποί που εξυπηρετεί η σχολική αυλή
Ερώτηση 15. Ποιους σκοπούς πιστεύετε πως εξυπηρετεί η σχολική αυλή;
Κατηγορίες

Περιγραφή

f

Διάλειµµα

Διάλειµµα, εκτόνωση,
χαλάρωση, διασκέδαση

40

Ψυχοκινητική
ανάπτυξη
Επαφή µε τη
φύση
Ελεύθερο παιχνίδι
Στόχους του
ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ
Κοινωνικές
δεξιότητες
Βιωµατική
µάθηση
Σύνολο

Ψυχοκινητική ανάπτυξη,
Οµαδικά παιχνίδια,
Παιχνίδια αδρής
κινητικότητας,
Παραδοσιακά παιχνίδια
Επαφή µε τη φύση,
καθαρός αέρας- υγεία,
ενασχόληση µε το
φυσικό περιβάλλον

%
43

15

16

12

12,5

Ελεύθερο παιχνίδι

9

9,5

Στόχους του ΔΕΠΠΣ
ΑΠΣ , Προέκταση των
δραστηριοτήτων της
σχολικής αίθουσας

8

8,5

Κοινωνικοποίηση –
συνεργασία

8

8,5

Παρατήρηση,
εξερεύνηση

2

2

94

100

Στη συνέχεια στην ερώτηση 15.1 ζητήσαµε από τις νηπιαγωγούς να µας
επιλέξουν 4 από τους 10 σκοπούς που τους παραθέσαµε και να τους ταξινοµήσουν µε
σειρά που ανταποκρίνονται καλύτερα στους δικούς τους σκοπούς. Στην ταξινόµηση
τους, ως ποιο σπουδαίο ανέφεραν το σκοπό του διαλείµµατος (Διάγραµµα 4), έπειτα
η κοινωνική αλληλεπίδραση, τα κινητικά παιχνίδια και τέλος η ψυχαγωγία. Στη
συνέχεια στο Διάγραµµα 5 αναλύσαµε συγκεντρωτικά τη συχνότητα εµφάνισης των
απαντήσεων. Όπως φαίνεται συνολικά ο σκοπός που επιλέχθηκε από τους
νηπιαγωγούς σε µεγαλύτερη συχνότητα καταλαµβάνοντας το 20% των συνολικών
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απαντήσεων ήταν τα παιχνίδια αδρής κινητικότητας, έπειτα η κοινωνική
αλληλεπίδραση- ανάπτυξη 19%, στη τρίτη θέση µε 14% εµφανίστηκε το διάλειµµα
και η περιβαλλοντική διαχείριση- επαφή µε τη φύση και στη τέταρτη η διασκέδαση
(13%). Ο σκοπός της γνωστικής- ακαδηµαϊκής ανάπτυξης και τα οφέλη του υπαίθριου
περιβάλλοντος στην συναισθηµατική ανάπτυξη δεν επιλέχθηκαν από πολλές
νηπιαγωγούς.

Διάγραµµα 4. Η ταξινόµηση των νηπιαγωγών σχετικά µε τους σκοπούς που
εξυπηρετεί η σχολική αυλή
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Σκοπούς που εξυπηρετεί η σχολική αυλή. Συγκεντρωτικά συχνότητα
εμφάνισης απαντήσεων
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Διάγραµµα 5. Σκοπούς που εξυπηρετεί η σχολική αυλή. Συγκεντρωτικά
συχνότητα εµφάνισης απαντήσεων
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Σκοπούς που εξυπηρετεί η σχολική αυλή.
Συγκεντρωτικά η συχνότητα εμφάνισης tων
απαντήσεων
Περιβαλλοντική Διαχείρηση
14%

Διάλειμμα
14%

Κινητικά παιχνίδιαπαιχνίδια αδρής
κινητικότητας
20%

Κοινωνική Αλληλεπίδραση
19%

Διασκέδαση
13%
Χαλάρωση
7%

Γνωστική- Ακαδημαϊκή
Ανάπτυξη
6%
Συναισθηματική Νοημοσύνη
7%

Στη συνέχεια της συζήτησης (Ερώτηση 26) ζητήσαµε από τις νηπιαγωγούς να
αναφερθούν πιο συγκεκριµένα στα είδη παιχνιδιών που πιστεύουν πως η αυλή είναι
κατάλληλη να φιλοξενήσει. Σύµφωνα µε τη κατηγοριοποίηση των 79 απαντήσεων που
καταγράφηκαν φαίνεται πως τα οµαδικά παιχνίδια και τα παιχνίδια φυσικής αγωγής
και αδρής κινητικότητας καταλαµβάνουν το 64% των απαντήσεων, πιο συγκεκριµένα
5 νηπιαγωγοί αναφερόµενοι στα οµαδικά παιχνίδια έδωσαν το παράδειγµα των
παραδοσιακών παιχνιδιών.
«Οµαδικά κινητικά παραδοσιακά, αυτά θα τα παίξουµε µόνο όταν θα βγει διάλειµµα
το δικό µας µόνο τµήµα» Ν1

«Από µόνα τους στρέφονται στα οµαδικά παιχνίδια, µέσα αποµονώνονται πιο εύκολα»
Ν28

Έπειτα τα παιχνίδια φαντασίας, ρόλων και καλλιτεχνικής δηµιουργίας
καταλαµβάνουν το 23% των απαντήσεων και τέλος µόνο το 5% αναφέρθηκε στα
παιχνίδια εξερεύνησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος
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Πίνακας 16. Τα είδη των παιχνιδιών για τα οποία θεωρείται κατάλληλη η σχολική
αυλή, σύµφωνα µε τους νηπιαγωγούς
Ερώτηση 26 «Για ποια είδους παιχνίδια είναι
κατάλληλη η αυλή;»
Παιχνίδια
f
Οµαδικά
26
Ατοµικά
3
Φυσικής αγωγής
24
Φαντασίας – ρόλων
15
Εξερεύνηση και διαχείριση
4
του περιβάλλοντος
Καλλιτεχνική δηµιουργία
3
Για όλα
3
Για κανένα
1
Σύνολο
79

%
33
3,8
30,3
19
5
3,8
3,8
1,3
100

Στην ερώτηση 16 «Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα; Αν ναι µπορείτε να µου
δώσετε κάποια παραδείγµατα;», είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως οι περισσότεροι
νηπιαγωγοί του δείγµατος δούλευαν σύµφωνα µε το θεσµοθετηµένο Διαθεµατικό
Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών -Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΦΕΚ 303 &304/13-32003), ενώ ορισµένοι σύµφωνα µε την παρότρυνση της συµβούλου εκπαίδευσης της
περιφέρειάς τους συµβουλευόταν το νέο Πιλοτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο (2011). Οπότε θεωρήσαµε χρήσιµο να κατηγοριοποιήσουµε τις
απαντήσεις σύµφωνα µε τα γνωστικά αντικείµενα του ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ και µε τις
θεµατικές περιοχές του νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
Αρχικά αναλύοντας τα παραδείγµατα που λάβαµε από τις νηπιαγωγούς µε βάση
τα γνωστικά αντικείµενα του ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, από τα 94 παραδείγµατα που µας
παραθέσαν το 50% αναφερόταν στη Δηµιουργία και έκφραση και πιο συγκεκριµένα
το 27 % των συνολικών παραδειγµάτων (25) στις κινητικές δραστηριότητες και τη
φυσική ανάπτυξη και χωρίς καµία αναφορά στη µουσική . Έπειτα το 40% των
παραδειγµάτων που µας έθεσαν σχετικά µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούν
στην αυλή σε σχέση µε το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ αναφερόταν στη µελέτη περιβάλλοντος µε
το 37% να αναφέρεται στη διαχείριση και µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος
δόθηκαν µόνο 10 παραδείγµατα όσον αφορά τη γλώσσα και τα µαθηµατικά. Σύµφωνα
µε τη κατηγοριοποίηση του νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο, παρατηρούµε πως το 34% των παραδειγµάτων αναφέρονται στη φυσική
αγωγή (Κινητικές δραστηριότητες, Παραδοσιακά παιχνίδια), έπειτα 23,5% στις
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φυσικές επιστήµες (Φύτευση, Παρατήρηση, Συλλογή στοιχείων της φύσης), και 14%
στην Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΚαλλωπισµόςΚαθαριότητα (5), Περιβαλλοντική αγωγή). Τρεις νηπιαγωγοί (Ν 2, 11, 27) δεν µας
έδωσαν κανένα παράδειγµα δραστηριοτήτων που να βασίζεται στη στοχοθεσία του
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Οι νηπιαγωγοί Ν2, 11 σε προηγούµενη ερώτηση (Ερώτηση 15)
ανέφεραν πως η αυλή εξυπηρετεί µόνο το σκοπό της εκτόνωσης των παιδιών.
Πίνακας 17. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 16, σύµφωνα µε
τα γνωστικά αντικείµενα του ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ
Ερώτηση 16. Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα; Αν ναι µπορείτε να
µου δώσετε κάποια παραδείγµατα;
Γνωστικά
Περιγραφή
f
%
Αντικείµενα
Γλώσσα
Μαθηµατικά
Μελέτη
περιβάλλοντος
(ανθρωπογενές
περιβάλλον,
φυσικό
περιβάλλον)
Δηµιουργία και
έκφραση
(Εικαστικά,
Δραµατική τέχνη,
Φυσική αγωγή,
Μουσικήεκτέλεση
δηµιουργίααξιολόγηση)
Πληροφορική για
το παιδί
νηπιαγωγείου
Σύνολο

Γλώσσα (5)
Μαθηµατικά (4),
Συλλογή στοιχείων και
ταξινόµηση (1)
Φύτευση (8),
ΚαλλωπισµόςΚαθαριότητα (5),
Περιβαλλοντική αγωγή
(8), Παρατήρηση (13),
Συλλογή στοιχείων της
φύσης (1), Συνεργασία µε
οικογένεια (2)
Κινητικές
δραστηριότητες (25),
Δραµατοποίηση (6),
Γιορτές (4), Εικαστικά
(5), Παραδοσιακά
παιχνίδια (7)

5

5,3

5

5,3

37

39,4

47

50

0

0

94

100
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Ερώτηση 16. Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα; Αν ναι µπορείτε να
µου δώσετε κάποια παραδείγµατα;
Μαθησιακές
Περιγραφή
f
%
Περιοχές
Γλώσσα
Μαθηµατικά
Φυσικές
Επιστήµες
Περιβάλλον και
Εκπαίδευση για
την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Τεχνολογίες
Πληροφοριών
και
Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
Προσωπική και
Κοινωνική
Ανάπτυξη
Τέχνες
Φυσική Αγωγή
Σύνολο

5

5,3

5

5,3

22

23,3

13

14

0

0

Γιορτές (4), Συνεργασία
µε οικογένεια (2)

6

6,4

Δραµατοποίηση (6),
Εικαστικά (5),
Κινητικές δραστηριότητες
(25), Παραδοσιακά
παιχνίδια (7)

11

11,7

32

34

94

100

Γλώσσα (5)
Μαθηµατικά (4), Συλλογή
στοιχείων και ταξινόµηση
(1)
Φύτευση (8),
Παρατήρηση (13),
Συλλογή στοιχείων της
φύσης (1),
ΚαλλωπισµόςΚαθαριότητα (5),
Περιβαλλοντική αγωγή
(8),

Πίνακας 18. Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 16, σύµφωνα µε
τις θεµατικές περιοχές του νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο.

H χρήση και αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου φαίνεται να
θεωρούνται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ως «συµπλήρωση του χρόνου»,
ως διάλειµµα ή ως ένα µέρος για εκτόνωση και φυσική αγωγή. Σε αντίθεση µε τις
τρέχουσες επιστηµονικές τάσεις στην προσχολική εκπαίδευση και τις επίσηµες
διατάξεις του προγράµµατος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι υπαίθριοι
χώροι του νηπιαγωγείου αποτελούν επέκταση των καθηµερινών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Η ανάλυση των παραπάνω ερωτήσεων δείχνει επίσης ότι τα παιδιά
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έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να συµµετάσχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες που να
έχουν στόχο, διάρκεια και µεθοδολογία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
περισσότεροι νηπιαγωγοί θεωρούν το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους ως διάλειµµα µε
ψυχαγωγικό σκοπό. Δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά θα µπορούσαν να µάθουν και να
αναπτυχθούν γνωστικά κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού. Αυτή η αντίληψη
είναι αντίθετη µε τις αναφορές του που έγιναν στο θεωρητικό µέρος της διατριβής που
δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα τα παιδιά
συναντούν ευκαιρίες λήψης αποφάσεων που διεγείρουν την επίλυση προβληµάτων
και τη δηµιουργική σκέψη, ευκαιρίες που δεν βρίσκονται τόσο εύκολα στα πιο στατικά
εσωτερικά περιβάλλοντα.
Είναι σηµαντική η συσχέτιση των ερωτήσεων 15, 15.1 και 16, όπου βλέπουµε
πως ενώ στην 15.1 οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αξιολογούνται ως δεύτερο σε σειρά
σηµαντικότερο σε σχέση µε τους σκοπούς που εξυπηρετεί η αυλή, στα παραδείγµατα
που µας παραθέσανε στην ερώτηση 16 και στην ερώτηση 15 µόνο 2 και 8
παραδείγµατα αντίστοιχα, αναφερόταν στο παραπάνω σκοπό. Επίσης ενώ στη 15 η
επαφή µε τη φύση και τα περιβαλλοντικά στοιχεία τρίτος κατά σειρά ποιο βασικός
στόχος της αυλής, στα παραδείγµατα που µας ανέφεραν στην ερώτηση 16 µόνο 4
παραδείγµατα αναφερόταν στην εξερεύνηση και διαχείριση του περιβάλλοντος. Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ενώ στις απαντήσεις των νηπιαγωγών σε σχέση µε την
έννοια της ΜΠΥΠ η σηµασία των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών σχετίζεται
στενά µε τους τύπους των δραστηριοτήτων που οργανώνονται έξω, φαίνεται ότι, µε
βάση τις απαντήσεις τους σε σχέση µε τη χρήση και την αξιοποίηση, ακόµη και όταν
οι υπαίθριοι χώροι ήταν αξιοσηµείωτα διαφορετικοί (π.χ. Τα φυσικά στοιχεία) , οι
τύποι δραστηριοτήτων εξακολουθούσαν να είναι οι ίδιοι.
Γενικά οι απαντήσεις των νηπιαγωγών είχαν οµοιοµορφία, έχοντας
επαναλαµβανόµενα ίδιες απαντήσεις. Παρατηρούµε ότι παρά τις διαφορές στη δοµή,
το σχεδιασµό και τα φυσικά στοιχεία των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου, οι
εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις φαίνεται να µοιράζονται την ίδια
κατεύθυνση, αφού κανένας από αυτούς δεν αξιοποιεί τους υπαίθριους χώρους ως
εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προσεγγίζουν τους υπαίθριους
χώρου στερεοτυπικά και παραδοσιακά (π.χ. διάλειµµα, παραδοσιακά παιχνίδια,
εκτόνωση) ή θεωρώντας την αυλή ως ένα χώρο για µεταφορά της διαδικασίας
µάθησης από µέσα- έξω, όχι όµως για την κατασκευή νέων εννοιολογικών
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αντιλήψεων.

Ωστόσο ενώ οι απαντήσεις των νηπιαγωγών παρουσιάζουν µία

οµοιοµορφία µεταξύ τους, παρατηρούµε µεγάλη διαφορά στις απαντήσεις τους ανά
ερώτηση και πιο συγκεκριµένα, µεταξύ των ερωτήσεων που καλούσαν τις
νηπιαγωγούς ποιοι θεωρούν πως είναι οι στόχοι αξιοποίησης της αυλής και ποια είναι
τελικά η χρήση της στη δική τους εκπαιδευτικοί καθηµερινότητα. Μένει να
διερευνήσουµε παρακάτω ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχουν αυτές οι αποκλίνουσες
απαντήσεις µεταξύ θεωρίας και πράξης και ποιοι να είναι ίσως αυτοί οι ανασταλτικοί
παράγοντες που εµποδίζουν τις νηπιαγωγούς να κάνουν πράξη αυτό που πιστεύουν
πιο σωστό.

7.1.3.3 Χρόνος
Μέσα από διάφορες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας µε τις
νηπιαγωγούς προσπαθήσαµε να αντιληφθούµε το χρόνο που περνάνε σε υπαίθριους
χώρους µαζί µε τα παιδιά στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα. Στην ερώτηση 19 οι
νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν γενικά για το χρόνο που παραµένουν στο χώρο της αυλής
ανεξαρτήτου δραστηριότητας. Το 52, 5% του δείγµατος (21 νηπιαγωγοί) αναφέρει
πως τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή µόνο σύµφωνα µε το προβλεπόµενο διάλειµµα
(20’- 30’/ µέρα), που σηµαίνει πως από το συνολικό χρόνο παραµονής τους στο
σχολείο τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή µόνο το 8%, από τις 20 ώρες την εβδοµάδα
που βρίσκονται στο σχολείο µόνο τις 2 ώρες βρίσκονται σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
Επιπρόσθετα από αυτό το ποσοστό (52, 5%) των νηπιαγωγών οι τρείς (1, 2, 14)
αναφέραν πως ακόµα και η ώρα του διαλείµµατος µπορεί να παραλειφθεί ανάλογα µε
τον καιρό, δηλαδή τα παιδιά µπορεί να µην έχουν την ευκαιρία για παιχνίδι έξω ούτε
2 ώρες την εβδοµάδα. Το 32,5% του δείγµατος δεν αναφέρει µε σαφήνεια τις ώρες
που τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή καθώς λόγω των παραγόντων του καιρό (25%)
και των συστεγαζόµενων σχολείων (7,5%) τους ήταν δύσκολο να υπολογίσουν ένα
µέσο όρο. Τέλος το 15% των νηπιαγωγών ανέφερε πως προσπαθεί να δηµιουργεί
τέτοιες συνθήκες στο προγραµµατισµό, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τα δυνατότητα
να βρίσκονται έξω 40’- 60’ την ηµέρα.
«Όταν τα βλέπουµε πολύ ανήσυχα τα βγάζουµε, οι γονείς µας κάνουν
συστάσεις να µην τα βγάζουµε.» Ν31
Στη ερώτηση 16. 1 γίναµε πιο συγκεκριµένοι αναφερόµενοι στο χρόνο που οι
νηπιαγωγοί περνούν έξω µε τα παιδιά σε δραστηριότητες που προγραµµατίζονται
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σύµφωνα µε το ΑΠΣ. Το 22,5% ανέφερε πως σπάνια αξιοποιούν το χώρο της αυλής
για δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες του ΑΠΣ, αναφερόµενοι
κυρίως σε λόγους υποδοµών ή στον παράγοντα των συστεγαζόµενων σχολείων και τη
δυσκολία διαχείρισης του χρόνου, σε συνεννόηση µε τα άλλα τµήµατα.
«Σπάνια γιατί δεν έχουµε δικιά µας αυλή» Ν10
«όχι πολύ συχνά γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές, πχ κιόσκι,
τραπεζάκια» Ν11
«Είναι το πρόβληµα πως µοιραζόµαστε την αυλή οπότε δεν είναι πάντα εύκολο
να βγούµε πρέπει να το οργανώσουµε από πριν γιατί περνάµε µέσα από µία άλλη τάξη
και η µετάβαση από µέσα έξω είναι δύσκολη» Ν25

Ερώτηση 16.1 Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την αυλή για τις
δραστηριότητες αυτές (εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα);
Συχνότητα
f
%
Σπάνια
9
28
1 φορά/ δίµηνο
2
6,3
2 φορά/ δίµηνο
2
6,3
3 φορές/ εβδοµάδα
2
6,3
2 φορές/ εβδοµάδα
2
6,3
1 φορά/ εβδοµάδα
8
25
Όποτε χρειαστεί
4
12,5
Σχεδόν καθηµερινά
2
6,3
Μόνο στο διάλειµµα
1
3
Σύνολο
32
100
Πίνακας 19. Η συχνότητα αξιοποίησης της σχολικής αυλής για δραστηριότητες
που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα

Έπειτα το 25% ανέφερε πως 1 φορά την εβδοµάδα χρησιµοποιούν την αυλή
για δραστηριότητες που προωθούν τη στοχοθεσία το ΑΠΣ, 12,6% 1- 2 φορές το µήνα.
Το 12,5 απάντησε πως χρησιµοποιούν την αυλή για τέτοιο είδος δραστηριοτήτων
όποτε χρειαστεί αλλά µέσα από τη συζήτησή µας αναδύθηκε πως οι 4 νηπιαγωγοί (Ν
9,13, 37, 39), που έδωσαν αυτή την απάντηση ουσιαστικά χρησιµοποιούν σπάνια την
αυλή. Μόνο δύο νηπιαγωγοί (Ν 20, 28) απάντησαν πως σχεδόν καθηµερινά
χρησιµοποιούν την αυλή για δραστηριότητες όπως φύτευση καλλωπισµόςκαθαριότητα, παρατήρηση (εποχιακών αλλαγών) και γλώσσα. Ενώ µία νηπιαγωγός
απάντησε πως δεν χρησιµοποιεί ποτέ την αυλή για τέτοιες δραστηριότητες.
«Ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας κάτω από το δένδρο» Ν28
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«Σχεδόν καθηµερινά καθώς η αυλή προσφέρει δυνατότητες για παρατήρηση
κάθε µέρα» Ν20

«Μόνο την ώρα του διαλείµµατος γιατί δεν έχουµε δική µας αυλή, την
µοιραζόµαστε µε το δηµοτικό» Ν12

Τέλος αποσκοπώντας στο να κάνουν και οι ίδιοι µία σύγκριση που θα
οδηγούσε στην παρατήρηση τους ρωτήσαµε αν πιστεύουν πως «Υπάρχει ισορροπία
στο χρόνο που διατίθεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες στους εσωτερικούς και
υπαίθριους χώρους;» (Ερώτηση 25). Το 95% ανέφερε πως δεν υπάρχει ισορροπία στο
χρόνο που διατίθεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες στους εσωτερικούς και
υπαίθριους χώρους, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών.
«όχι, ειδικά το χειµώνα όχι» Ν4
«Όχι αν και θα έπρεπε να υπάρχει» Ν14
«Όχι λόγω καιρικών συνθηκών» Ν16
Από τις δύο νηπιαγωγούς (Ν 9, 28) που απάντησαν πως διατηρούν ισορροπία
στο χρόνο µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων η µία (Ν9) στην ερώτηση 19
(«Σε τι ποσοστό του συνολικού χρόνου παραµονής τους στο σχολείο παραµένουν τα
παιδιά στο χώρο της αυλής») απάντησε πως κατά κύριο λόγο τα παιδία βρίσκονται έξω
µόνο κατά τη διάρκεια των προβλεπόµενων διαλειµµάτων (20’- 30’ την ηµέρα),
γεγονός που αναιρεί την απάντησή της σχετικά µε τη διατήρηση της ισορροπίας. Ενώ
η Ν20 που στην ερώτηση 16.1 απάντησε πως χρησιµοποιεί την αυλή σχεδόν κάθε
µέρα για δραστηριότητες που προβλέπονται από το ΑΠΣ τώρα απάντησε πως δεν
διατηρεί ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες
στους εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους Οπότε, συνολικά µόνο µία νηπιαγωγός
φαίνεται να οργανώνει τις δραστηριότητες έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ
του χρόνου που διατίθεται µέσα στη τάξη και έξω.

Βασικός σκοπός µας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν να
υποστηρίξουµε µε τη δοµή της συζήτησης και των ερωτήσεων τους συµµετέχοντες να
καταφέρουν να κάνουν οι ίδιοι συγκρίσεις και παρατηρήσεις πάνω στις απόψεις και
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πρακτικές τους. Έτσι όσον αφορά την κατηγορία του χρόνου, αφού οι νηπιαγωγοί µας
ενηµέρωσαν για το χρόνο που διαµένουν στην αυλή τόσο για τις οργανωµένες όσο και
για τις ελεύθερες δραστηριότητες, έπειτα ερωτήθηκαν για την ανάγκη και την
επιθυµία των παιδιών να βγουν έξω σύµφωνα µε την εµπειρία τους ως εκπαιδευτικοί
και στη συνέχεια ρωτήθηκαν σε τι ποσοστό πραγµατοποιούν την επιθυµία των παιδιών
να βρίσκονται έξω (Ερώτηση 20). Το 100% των νηπιαγωγών του δείγµατος ανέφερε
πως τα παιδιά ζητούν να βγουν έξω κάθε µέρα, ανεξαρτήτως του καιρού και της αυλής
που έχουν στη διάθεσή τους. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί αναφερόµενοι σε διάφορους
ανασταλτικούς παράγοντες έφτασαν στο συµπέρασµα πως δεν ικανοποιούν αυτή την
ανάγκη των παιδιών, αντιλαµβανόµενοι πολλές φορές τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής
τους της επιλογής.
«Συνέχεια αλλά δεν µπορούµε πάντα να ικανοποιούµε πάντα την επιθυµία τους
αυτή. Όταν όµως µένουν για αρκετό καιρό µέσα καταπιέζονται δεν µπορούν να
εκτονωθούν και ξεσπάνε µέσα στη τάξη» Ν26

«Ναι ναι, αλλά τους το δεσµεύω αυτό νιώθω, παρόλο που το εσωτερικό µας
είναι άνετο αυτά θέλουν να βγουν είναι η πρώτη τους επιθυµία , εκεί νιώθω λίγο
ενοχές, γιατί τα καταπιέζω» Ν33

Οι ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν σε αυτό το σηµείο ήταν ο
καιρός (Ν 1, 3, 7, 12, 20, 23), ο προγραµµατισµός (Ν 8, 11, 12, 20) και η κουλτούρα
των γονέων (Ν 18, 29, 30)
«Συνέχεια το ζητάνε αλλά ο χρόνος είναι περιορισµένος» Ν13

«Κάθε µέρα αλλά οι γνώµες των γονιών και οι ανησυχίες τους για αρρώστιες
µας εµποδίζουν» Ν18

«Συνέχεια αλλά το έξω το θεωρώ αγχωτικό» Ν22

«Συνέχεια, συνέχεια κοιτάνε έξω, από το παράθυρο. Έχουµε προβλήµατα µε τους
γονείς που θεωρούν πως όταν είσαι έξω δεν γίνεται µάθηµα, το θέµα είναι παιδείας
γονέων θεωρούν πως όταν τα παιδιά είναι έξω δεν γίνεται µάθηµα» Ν28

«Ναι , όταν τα βλέπουµε πολύ ανήσυχα τα βγάζουµε, οι γονείς όµως µας
κάνουν συστάσεις αν µην τα βγάζουµε.» Ν30
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Τα παιδιά αυτών των ηλικιών χρειάζονται καθηµερινές επαφές µε υπαίθρια
περιβάλλοντα, µε ευέλικτα ωράρια µέσα στη µέρα χωρίς πολλές διακοπές. Αν ο
χρόνος είναι ελάχιστος και η διαµονή τους έξω συχνά διακοπτόµενη, τότε υπάρχουν
λίγες πιθανότητες να κινητοποιηθούν, να συγκεντρωθούν και να επιµείνουν σε µία
δραστηριότητα. Όπως αναφέρει και ο McAuley & Jackson (1992, στο Bilton 2010)
στο όταν αποσπάµε ή διακόπτουµε το απορροφηµένο παιχνίδι των παιδιών µπορεί να
ενισχύσουµε µία κουλτούρα που ανατρέπει τη µάθηση καθώς επιτρέπει την
αποδιοργανωτική συµπεριφορά για να γίνει ένα ανεκτό πρότυπο. Έρευνες µας
δείχνουν πως όταν τα παιδιά έχουν αρκετό χρόνο µέσα στη µέρα τους για να
εµπλακούν σε παιχνίδια φαντασίας και δηµιουργικότητας έξω, τότε είναι πιο
ευδιάθετα για να συνεχίσουν να ασχολούνται µε πιο οργανωµένες δραστηριότητες. Οι
Campbell & Neil (1992 στο Bilton 2010: 39) αναφέρθηκαν στο «χρόνο που
εξατµίζεται» αναφερόµενοι στο χρόνο που σπαταλάτε στο σχολείο που δεν έχει
σηµασία για τα παιδιά, που καταλαµβάνει το 1/10 της εβδοµάδας, δηλαδή περίπου τη
µισή µέρα. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να αλληλοεπιδράσουν µε το περιβάλλον
τους, να αναλάβουν ρόλους, να πάρουν αποφάσεις χωρίς συχνές παρεµβάσεις και
διακοπές από τους ενήλικες, γεγονός που δεν φαίνεται σύµφωνα µε την παραπάνω
ανάλυση να πραγµατοποιείται στα ελληνικά νηπιαγωγεία. Θα δούµε παρακάτω πως
αυτή η έλλειψη χρόνου για παιχνίδι στην αυλή επηρεάζει τη συµπεριφορά των παιδιών
και ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που περιορίζουν το χρόνο που περνούν τα
παιδιά έξω.

7.1.3.4 Ανασταλτικοί παράγοντες
Τους ανασταλτικούς παράγοντες και τα εµπόδια που αναγνωρίζουν και
εντοπίζουν οι νηπιαγωγοί όσον αφορά τη διεύρυνση της µάθησης και παιχνιδιού σε
υπαίθρια περιβάλλοντα τους εξετάσαµε αρχικά από τις ανοιχτές ερωτήσεις 53, 55, 58
των οποίων οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν (Πίνακες 20 & 21) καθώς και από
αναδυόµενες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε τις νηπιαγωγούς.
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Πίνακας 20. Οι δυσκολίες που υπάρχουν για µία εκπαίδευση έξω από την
αίθουσα;
Ερώτηση 58. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε πως υπάρχουν για µία εκπαίδευση έξω
από την αίθουσα;
Ανασταλτικοί παράγοντες

f

%

Καιρός

16

26,2

Ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδοµές, οργάνωση και

18

29,5

Κουλτούρα των γονέων και κηδεµόνων

10

16,5

Απόσπαση προσοχής, θόρυβος

5

8,2

Ελλιπής ενηµέρωση

4

6,5

Προσωπικές φοβίες

4

6,5

Οικονοµικοί παράγοντες- έλλειψη κονδυλίων

2

3,3

Συστεγαζόµενα σχολεία

2

3,3

Σύνολο

61

100

εξοπλισµός, απουσία πρασίνου

Πίνακας 21. Τα αρνητικά στοιχεία που διακρίνουν οι νηπιαγωγοί όσον αφορά τη
µάθηση στους υπαίθριους χώρους συγκριτικά µε τη µάθηση µέσα στην αίθουσα
Ερώτηση 55β.
Όσον αφορά τη µάθηση στους υπαίθριους χώρους
συγκριτικά µε τη µάθηση µέσα στην αίθουσα, ποια αρνητικά στοιχεία µπορείς
να διακρίνεις;
Ανασταλτικοί παράγοντες
f
%
Απόσπαση προσοχής

16

48,5

Καιρός

9

27,3

Δυσκολία στην εποπτεία

3

9,1

Η κουλτούρα των γονέων και κηδεµόνων

3

9,1

Ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδοµές, οργάνωση

2

6

33

100

και εξοπλισµός
Σύνολο

Συνολικά από τις 128 καταγεγραµµένες αναφορές των νηπιαγωγών για τους
παράγοντες που εµποδίζουν την διεύρυνση του παιχνιδιού και της µάθησης στα
υπαίθρια περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου, ο παράγοντας που εµφανίζεται µε τη
µεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις των νηπιαγωγών είναι οι ελλιπείς ή
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ακατάλληλες υποδοµές, οργάνωση και εξοπλισµός (38 αναφορές) δίνοντας
συγκεκριµένα έµφαση στην γεγονός της έλλειψης αυτονοµίας (συστεγαζόµενα
σχολεία), έλλειψη πρασίνου στην αυλή, και στο γεγονός πως η διαµόρφωση του
χώρου δεν διευκολύνει την εποπτεία. Ωστόσο στην ερώτηση 18 «Θα µπορούσατε να
χρησιµοποιήσετε κάποιες εγκαταστάσεις/ χώρους στη γειτονιά ή στη τοπική κοινότητα,
προκειµένου να πραγµατοποιήσετε τις παραπάνω δραστηριότητες;» (που δεν µπορείτε
να πραγµατοποιήσουν λόγω ακατάλληλων υποδοµών), κάνεις δεν απάντησε πως το
κάνει.
«Δεν γνωρίζω, µάλλον δεν υπάρχει δυνατότητα» Ν22

«Όχι είναι µεγάλη απόσταση και χρειάζεται πολύ προγραµµατισµός για να γίνει
αυτό» Ν1
«Όχι εδώ κοντά δεν βγαίνουµε εύκολα έξω. Μόνο οργανωµένες πολύ καλά
εκδροµές πραγµατοποιούµε γιατί, για λόγους ασφαλείας δεν γίνεται εύκολη
µετακίνηση» Ν30

«Δεν µας το επιτρέπει ο νόµος να το κάνουµε πολύ συχνά αυτό. Πολλές φορές
παλιότερα το έκανα µε τα παιδιά, όταν θέλαµε να παρατηρήσουµε κάτι βγαίναµε στη
γειτονιά, χωρίς άδεια βέβαια. Τώρα φοβάµαι να το κάνω αυτό και η γραφειοκρατία
είναι πολύ µεγάλη» Ν40

Μόνο 12 απάντησαν πως δυνητικά θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποιο
κοντινό πάρκο, αυλή διπλανού σχολείου, εγκαταστάσεις του δήµου κ.α. «Θα
µπορούσε να γίνει όλα το µάθηµά µας στο άλσος που υπάρχει κοντά στο σχολείο» Ν28.
Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και η απόφασή τους αν θα µεταφέρουν την διαδικασία
της µάθησης εκτός των σχολικών εδαφών, σαν εναλλακτική λύση, όταν η αυλή που
έχουν στη διάθεσή τους δεν είναι κατάλληλη, εξαρτάται από τους πόρους που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή αυτών των εξορµήσεων. Όπως επίσης και από τη
συσχέτισή τους µε το επίσηµο αναλυτικό και την εκπαιδευτική αναγνωσιµότητα
αυτών των εξορµήσεων. Τα παραπάνω δίνουν έµφαση στο επίσηµο αναλυτικό
πρόγραµµα ως καθορίζον παράγοντα των αποφάσεων που θα πάρουν οι νηπιαγωγοί.
Ενώ δηλαδή το πλαίσιο της προσχολικής αγωγής θεωρείται ευέλικτο, στο πεδίο των
εξορµήσεων στη γειτονιά και στη τοπική κοινότητα φαίνεται περιοριστικό.
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«Στην παραλία σαν να κάναµε την παραλία δεύτερο χώρο αυλής και για τους
χειµερινούς µήνες» Ν33

Έπειτα είναι ο παράγοντας των καιρικών συνθηκών (32 αναφορές) που
φαίνεται να έχει µία σταθερή εµφάνιση στις απαντήσεις των νηπιαγωγών και στις
τρεις ερωτήσεις (ερ. 53, 55, 58) σε αντίθεση µε τον παράγοντα των υλικοτεχνικών
υποδοµών όπου στην ερώτηση 55 «ποια αρνητικά στοιχεία µπορείς να διακρίνεις ως
προς τη µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα» έγιναν µόνο 2 αναφορές
από τις σύνολο 33. Οι νηπιαγωγοί περιέγραψαν πως καιρικές συνθήκες, εµπόδισαν
την διαµονή τους στην αυλή και τη χρήση βοηθηµάτων µελέτης. Σχολίασαν επίσης
ότι τα παιδιά συχνά δεν φορούσαν τα κατάλληλα ρούχα καθώς οι γονείς δεν είχαν τον
καιρό στο µυαλό τους.
Τρίτος σε συχνότητα εµφάνισης παράγοντας είναι η απόσπαση προσοχής (21
αναφορές)

που έχουν τα παιδιά όταν είναι έξω, οι συγκεκριµένες αναφορές

προερχόταν κυρίως από τα αστικά νηπιαγωγεία που κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό
του δείγµατός µας (42%). Οι ίδιοι νηπιαγωγοί πάνω σε αυτή τους την τοποθέτηση
διαπίστωσαν πως η απόσπαση της προσοχής των παιδιών προέρχεται επίσης και από
την πολυπλοκότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων. Σε ορισµένες περιπτώσεις
παρατήρησαν πως αυτή η πολυπλοκότητα δίνει στα παιδιά την ελευθερία να
επιλέγουν, να παρατηρούν , να εξερευνούν τις δυνατότητες για διαχείριση ρίσκων στο
πλαίσιο του ελεύθερου παιχνιδιού. Οπότε σε ορισµένες περιπτώσεις στη συνέχεια της
συζήτησης κατέταξαν αυτό το χαρακτηριστικό σε θετικό στοιχείο µε την προϋπόθεση
πως υπάρχουν πάνω από ένας εκπαιδευτικός στην οµάδα.
Τέταρτος κατά σειρά εµφάνισης ανασταλτικός παράγοντας είναι η κουλτούρα
των γονέων (13 αναφορές) , που σύµφωνα µε τις απαντήσεις των νηπιαγωγών
φαίνεται να υποτιµά την παιδαγωγική υπόσταση των υπαίθριων περιβαλλόντων
επιδεικνύοντας µεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών όταν είναι έξω,
πράγµα που προκαλεί άγχος και πίεση στους εκπαιδευτικούς. Η κουλτούρα που
αντιτίθεται στη διαχείριση «πραγµατικών καταστάσεων» και ρίσκων µπορεί να πιέσει
περισσότερο τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την ελευθερία που αισθάνονται ώστε
να προσφέρουν δραστηριότητες και ευκαιρίες που µπορεί να είναι πραγµατικά
επωφελείς

για τα παιδιά. Πέµπτος σηµαντικός παράγοντας είναι η ελλιπής
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επιµόρφωση, κατάρτιση και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών (11 αναφορές) σε
θέµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης των υπαίθριων χώρων. Τέλος ελάχιστες αναφορές
σχετίστηκαν µε θέµατα έλλειψης οικονοµικών πόρων (4 αναφορές), µε προσωπικές
φοβίες των νηπιαγωγών (4 αναφορές) και την αναλογία εκπαιδευτικών- παιδιών (1
αναφορά).
Με βάση την οργάνωση και τις υλικοτεχνικές υποδοµές της αυλής που έχουν
στη διάθεσή τους, ως κύριο ανασταλτικό παράγοντα για τη µεταφορά της µάθησης
έξω, ρωτήσαµε τους νηπιαγωγούς αν εκµεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις και χώρους
στη γειτονιά ή στην τοπική κοινότητα ως προέκταση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (Ερωτ. 18 και 47). Το 42% των νηπιαγωγών θεωρούν πως δεν
µπορούν να επεκτείνουν δραστηριότητες, που δεν µπορούν να εκτελέσουν στη αυλή,
σε χώρους όπως η γειτονιά ή η τοπική κοινότητα επειδή είναι δύσκολες οι
µετακινήσεις ή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές και χώροι. Το 24% αναφέρει τις
δυνατότητες που έχουν οι χώροι πρασίνου κοντά στο σχολείο και µόνο το 14%
αναφέρει τη γνωριµία µε τη γειτονιά ως δυνατότητα. Οι εκπαιδευτικοί στις αναφορές
τους φαίνεται να επηρεάζονται κατά µεγάλο βαθµό από το επίσηµο αναλυτικό
πρόγραµµα ως κατευθυντήριο των καθηµερινών πρακτικών, παραµερίζοντας τους
παράγοντες των δικών τους αντιλήψεων αλλά και της «πραγµατικής ζωής». Οι
αντιλήψεις των νηπιαγωγών και η απόφασή τους αν θα µεταφέρουν την διαδικασία
της µάθησης εκτός των σχολικών εδαφών εξαρτάται από τους πόρους που απαιτούνται
για τη διεξαγωγή αυτών των εξορµήσεων. Όπως επίσης και από τη συσχέτισή τους
µε το επίσηµο αναλυτικό και την εκπαιδευτική αναγνωσιµότητα αυτών των
εξορµήσεων. Τα παραπάνω δίνουν έµφαση στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα ως
καθορίζον παράγοντα των αποφάσεων που θα πάρουν οι νηπιαγωγοί
Σε αυτό το σηµείο και ακολουθώντας τα στοιχεία που µας παραθέτουν οι
συµµετέχουσες θεωρήσαµε αναγκαίο να σταθούµε στον βασικότερο ανασταλτικό
παράγοντα που αναφέρουν οι νηπιαγωγοί και αναδύθηκε σε πολλές απαντήσεις τους,
τις ελλιπείς ή ακατάλληλες υποδοµές, οργάνωση και εξοπλισµό, και θα τον
αναλύσουµε, εξετάσουµε εις βάθος σε συσχέτιση µε τα υπόλοιπα δεδοµένα των
συνεντεύξεων. Για το λόγο αυτό δηµιουργήσαµε δύο κατηγορίες µε βάση τη δοµική
µορφή και τα χαρακτηριστικά των αυλών που είχαν στη διάθεσή τους οι
συµµετέχουσες και µε βάση αυτές τις δύο κατηγορίες καταγράψαµε τη χρήση-
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πρακτικές, το χρόνο που περνάνε έξω οι νηπιαγωγοί µε τα παιδιά και το ρόλο των
νηπιαγωγών.
Για την εκ βάθος ανάλυση που περιγράφεται στον πίνακα 22 κάναµε
συσχετισµό ανάµεσα σε διάφορες ερωτήσεις της συνέντευξης. Αρχικά η διπλή
κατηγοριοποίηση των νηπιαγωγείων µε βάση τα τοπολογικά χαρακτηριστικά και τις
υποδοµές, έγινε από την ανάλυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών στις ερωτήσεις :
12. «Τι αισθήµατα σας προκαλεί η αυλή του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετείτε αυτό το
χρόνο;», 29.«Η σηµερινή µορφή του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου σας
ικανοποιεί, και γιατί;» και 30. «Παρέχει η σχολική αυλή ευκαιρίες για παιχνίδι ελεύθερο
ή οργανωµένο; Αν Ναι: Περιγράψτε τις δυνατότητες». Σε αυτή τη κατηγοριοποίηση
λάβαµε υπόψιν µόνο τα δοµικά χαρακτηριστικά των χώρων που ανέφεραν στις
απαντήσεις τους οι νηπιαγωγοί και τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας από τους
χώρους των νηπιαγωγείων καθώς όπως αναλύσαµε και στη µεθοδολογία µας η σχέση
της ερευνήτριας µε το αντικείµενο της έρευνας και το περιβάλλον ήταν
νατουραλιστική όπου το αντικείµενο µελετάται στο φυσικό του πλαίσιο. Από αυτή τη
κατηγοριοποίηση προέκυψαν δύο κατηγορίες µε βάση, τα φυσικά στοιχεία που
υπήρχαν στην αυλή, την δοµή, οργάνωση, ασφάλεια, εξοπλισµό και το υλικό
επίστρωσης.

Πίνακας 22. Συσχετισµός της διπλής κατηγοριοποίησης των τοπολογικών
χαρακτηριστικών και των υποδοµών των νηπιαγωγείων µε τη χρήση, το χρόνο και το
ρόλο του νηπιαγωγού.
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Βασικά τοπολογικά και δοµικά
χαρακτηριστικά των υπαίθριων
περιβαλλόντων των νηπιαγωγείων

Κατηγορία 1.
Φυσικά
στοιχεία στο χώρο µε µία
τυπική οργάνωση και
εξοπλισµό

Νηπιαγωγεία
του δείγµατος
4, 6, 8, 11, 14,
15, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 30,
34, 38, 37, 39

Σύνολο: 21
νηπιαγωγεία
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10,
12, 13, 18, 19, 27,
29, 31, 32, 33, 35,
36, 40
Κατηγορία 2.
Εικόνα «άµορφου» χώρου µε
«σκληρά» χαρακτηριστικά» και
απουσία εξοπλισµού

Σύνολο: 19
νηπιαγωγεία

Χρήση και σκοποί
αξιοποίησης της αυλής
Φυσική Ανάπτυξη
Διάλειµµα

Χρόνος
διαλ/τος

26,5%
(23 αναφ.)

Οργανωµένες
δραστηριότητες
Κάθε
εβδοµάδ
40%
α

18,4%
(16 αναφ.)

Προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη

3,4 %
(3 αναφ.)

Σύνολο 87 αναφορές
(Ερώτηση 15: 36 αναφορές
Ερώτηση 16: 51 αναφορές)

Διάλειµµα

Ρόλος νηπιαγωγού

30%
(26 αναφ.)

Ενασχόληση µε τα
στοιχεία του
περιβάλλοντος

Φυσική Ανάπτυξη

Χρόνος

30%
(31 αναφ.)
25,2%
(26 αναφ.)

Ενασχόληση µε τα
στοιχεία του
περιβάλλοντος

21,3 %
(22 αναφ.)

Προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη

6,8 %
(7 αναφ.)

Σύνολο 103 αναφορές
(Ερώτηση 15: 53 αναφορές
Ερώτηση 16: 50 αναφορές)

Σπάνια

30%

30%

Σύνολο 29 αναφορές

Χρόνος
διαλ/τος

43,3%

Οργανωµένες
δραστηριότητες
Κάθε
εβδοµάδα
Σπάνια

26,7%
30%

Σύνολο 30 αναφορές

ΕπίβλεψηΕποπτεία
Παρατηρητής
Εµψυχωτής
Διαµεσολαβητ
ής

16%
16%
14,3%
14,3%

Σύνολο 63 αναφορές
ΕπίβλεψηΕποπτεία
Παρατηρητής
Εµψυχωτής
Υποστηρικτικό
ς

16%
22,2%
19%
12,7%

Σύνολο 63 αναφορές
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Έπειτα προχωρήσαµε στην διερεύνηση της χρήσης των υπαίθριων χώρων και
των λόγων αξιοποίησής τους όπου αναλύθηκαν οι δύο ανοιχτές ερωτήσεις Ερώτηση
15. «Ποιους σκοπούς πιστεύετε πως εξυπηρετεί η σχολική αυλή;» και Ερώτηση 16.
«Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα; Αν ναι µπορείτε να µου δώσετε κάποια
παραδείγµατα;». Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι περισσότερες καταγραφές και
αναφορές (103) προήλθαν από τη κατηγορία 2 (19 νηπιαγωγοί) παρόλο που ανήκαν
λιγότεροι νηπιαγωγοί σε σχέση µε την κατηγορία 1 (21 νηπιαγωγοί). Συγκεντρώσαµε
όλες τις απαντήσεις των νηπιαγωγών και από τις δύο ερωτήσεις και τις
κατηγοριοποιήσαµε εκ νέου ανάλογα µε το χώρο που είχαν οι νηπιαγωγοί στη
διάθεσή τους. Όπως φαίνεται και στο πίνακα οι κατηγορίες αλλά και τα ποσοστά που
προέκυψαν παρουσιάζουν πολύ µεγάλη οµοιότητα. Παρατηρούµε πως οι κύριοι
λόγοι χρήσης της αυλής ανεξαρτήτως υλικής υποδοµής της αυλής είναι αρχικά το
φυσική ανάπτυξη (π.χ. παιχνίδια αδρής κινητικότητας), µετά το διάλειµµα (π.χ.
εκτόνωση, χαλάρωση) και τέλος η επαφή µε τη φύση και η ενασχόληση µε τα
στοιχεία του περιβάλλοντος (π.χ. παρατήρηση, συλλογή στοιχείων, φύτευση κ.α.).
Στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη οι νηπιαγωγοί οι οποίοι είχαν στη διάθεσή
τους µία αυλή που τους ικανοποιούσε, επαρκώς εξοπλισµένη µε ύπαρξη φυσικών
στοιχείων, έκαναν µόνο 3 αναφορές από 87 συνολικά (3,4%) ενώ οι νηπιαγωγοί που
ανήκαν στη κατηγορία 2, που είχαν στη διάθεσή τους έναν «άµορφο» και πολλές
φορές επικίνδυνο χώρο αναφέρθηκαν 7 φορές (6,8%). Επίσης µία διαφοροποίηση
µεταξύ των δύο κατηγοριών φαίνεται στη ποικιλοµορφία των απαντήσεων που µας
δώσανε από την κατηγορία 2, σχετικά µε τα παραδείγµατα χρήσης της αυλής.
Συγκεκριµένα στην ερώτηση 15, οι νηπιαγωγοί που δεν είχαν στη διάθεσή τους µία
ικανοποιητική αυλή, αναφέρθηκαν περισσότερες φορές στην αξιοποίηση της αυλής
ως χώρο µάθησης, όπου καταγράφηκαν συνολικά 10 αναφορές και οι 7 προήλθαν
από αυτή τη κατηγορία, ενώ µόνο 3 αναφορές καταγράφηκαν από τις νηπιαγωγούς
που είχαν στη διάθεσή τους έναν υποστηρικτικό δοµικά χώρο αυλής.
Από τις ερωτήσεις 20 «Τα παιδιά σας ζητούν να βγουν στην αυλή; Αν Ναι
σε τι ποσοστό µέσα στο χρόνο πραγµατοποιείται αυτή τους η επιθυµία;(ανά
εβδοµάδα)» και 16.1 «Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την αυλή για τις δραστηριότητες
αυτές

(εκπαιδευτικές

δραστηριότητες

που

προβλέπονται

στο

αναλυτικό

πρόγραµµα);», κατηγοριοποιήσαµε τις απαντήσεις των νηπιαγωγών σύµφωνα µε το
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χρόνο που περνάνε στην αυλή για διάλειµµα και οργανωµένες δραστηριότητες.
Συνολικά λάβαµε 89 αναφορές αλλά στο πίνακα αναλύσαµε τις 59 καθώς οι
υπόλοιπες 30 δεν µας πρόσφεραν σαφής απαντήσεις για το χρόνο που περνάνε στην
αυλή λόγω των καιρικών συνθηκών και του προγραµµατισµού που επηρεάζουν κάθε
φορά το χρόνο που θα διαθέσουν έξω. Από τις 59 λοιπόν καταγραφές και σε αυτή
την ανάλυση παρατηρούµε πως οι απαντήσεις των νηπιαγωγών ανάλογα µε το χώρο
που έχουν στη διάθεσή τους δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές.
Από την ερώτηση 27β όπου ζητήσαµε από τις νηπιαγωγούς να περιγράψουν και
να αξιολογήσουν το ρόλο τους όταν βρίσκονται στην αυλή, αναλύσαµε τους τρεις
πρώτους ρόλους που ο κάθε νηπιαγωγός επέλεξε ως πιο σηµαντικούς όταν
βρίσκονται έξω. Όσον αφορά τη κατηγορία 1 των νηπιαγωγών από τον πίνακα 22 ο
ρόλος του παρατηρητή και της επίβλεψης- εποπτείας επιλέχθηκε σε µεγαλύτερη
συχνότητα από όλους τους νηπιαγωγούς (32%) ωστόσο στη πρώτη σειρά ιεραρχίας
επιλέξανε τον εποπτικό και καθοδηγητικό τους ρόλο και στη δεύτερη σειρά
επιλέξανε το ρόλο τους ως παρατηρητές και διαµεσολαβητές.

Στη δεύτερη

κατηγορία νηπιαγωγών παρατηρούµε µία διαφοροποίηση σε σχέση µε τη πρώτη
κατηγορία νηπιαγωγών, σε µεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις των νηπιαγωγών
της 2ης κατηγορίας παρουσιάζονται ο ρόλος του παρατηρητή και του εµψυχωτή
(41,3%), ενώ σε σειρά προτεραιότητας έχουν επιλέξει πρώτα το ρόλο του
παρατηρητή, δεύτερον το ρόλο του εµψυχωτή και τρίτον το ρόλο του επόπτη. Και
στις δύο κατηγορίες ο διδακτικός και ανατροφοδοτικός ρόλος αξιολογήθηκε πιο
χαµηλά από όλους µε µόνο 3 αναφορές (σύνολο 126 αναφορές) συνολικά και από
τις δύο κατηγορίες νηπιαγωγών. Συνολικά οπότε βλέπουµε πως ενώ και από τις δύο
κατηγορίες των νηπιαγωγών αξιολογούνται ως πιο βασικά χαρακτηριστικά του
ρόλου όταν βρίσκονται στην αυλή ο παρατηρητής, εποπτικός και εµψυχωτής,
υπάρχει µία διαφορά ως προς την αξιολόγηση των υπόλοιπων ρόλων. Συγκεκριµένα
οι νηπιαγωγοί που έχουν στη διάθεσή τους ένα ικανοποιητικό υπαίθριο χώρο στη
διάθεσή τους (από θέµα ασφάλειας, υποδοµών, εξοπλισµού) δίνουν περισσότερη
σηµασία στο ρόλο τους ως διαµεσολαβητές (14,3%) και συντονιστές (12,7%) ενώ οι
νηπιαγωγοί που δεν έχουν στη διάθεσή τους ένα τέτοιο χώρο φαίνεται να
λειτουργούν περισσότερο υποστηρικτικά (12,6%).
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7.1.4 Τα υπαίθρια περιβάλλοντα των νηπιαγωγείων
7.1.4.1 Δοµή και οργάνωση

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στην ερώτηση 31 αντιλαµβανόµαστε πως η
οργάνωση των υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων του δείγµατός µας ακολουθεί
µία στερεοτυπική διαµόρφωση η οποία συναντάτε στα περισσότερα σχολεία τα
τουλάχιστον 20 τελευταία χρόνια (Πίνακας 23) . Ωστόσο 37,5% του δείγµατος
ανέφερε πως δεν υπάρχει καµία διαµόρφωση στην αυλή ή καθορισµένε περιοχές.
Πινάκας 23. Η οργάνωση των υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων σε σαφώς
καθορισµένες περιοχές
Ερώτηση 31. Ο υπαίθριος χώρος είναι οργανωµένος σε σαφώς καθορισµένες
περιοχές
Οργάνωση- περιοχές
Περιγραφή
f
%
Περιοχές
συγκέντρωσης,
ξεκούρασης
Περιοχή παιχν/σκευών

Περιοχή πρασίνου

Περιοχή

παιχνιδιών

αδρής κινητικότητας

Κιόσκι , Περιοχή συνάντησης
Υπόστεγο, Παγκάκια,
Μπαλκόνι

11

24

Σταθερός εξοπλιµός,
παιχν/σκευές

11

24

Περιοχή µε γρασίδι, περιµετρικά
της αυλής, δένδρα, παρτέρια

12

26

Επίπεδες µεγάλης έκτασης
επιφάνειες, συνήθως
ασφαλτοστρωµένες

7

15

Αµµοδόχος

5

11

46

100

Περιοχή αµµοδόχου
Σύνολο

7.1.4.2 Οι προσφερόµενες δυνατότητες
Στην προσπάθειά µας να ανακαλύψουµε τις προσφερόµενες δυνατότητες που
προσφέρει η αυλή του σχολείου ρωτήσαµε τις νηπιαγωγούς «Παρέχει η σχολική αυλή
ευκαιρίες για παιχνίδι ελεύθερο ή οργανωµένο; Αν Ναι ποιες;» (Ερώτηση 30).
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Προκειµένου να έχουµε µια πιο ακριβή ιδέα για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
που υποστηρίζουν ορισµένες δυνατότητες παιχνιδιού, συµβουλευτήκαµε στην
ανάλυσή µας την Κλίµακα των Προσφερόµενων Δυνατοτήτων (Kyttä, 2002). Ο
πίνακας 24 δείχνει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις συχνότητες στις
απαντήσεις των νηπιαγωγών. Από τις 40 νηπιαγωγούς οι 36 ανέφεραν ορισµένα
χαρακτηριστικά του χώρου που προσφέρονται για οργανωµένες ή ελεύθερες
δραστηριότητες.
«Υπάρχουν οι παιχνιδοκατασκευές αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν αναπτυξιακά
κατάλληλα παιχνίδια και όχι αυτά» Ν20

«Υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες και πάντα µε επίβλεψη και καθοδήγηση» Ν12

Μπορούµε να διαπιστώσουµε ότι τα περισσότερα παραδείγµατα (59%) που µας
ανέφεραν οι νηπιαγωγοί αφορούν τη µεγάλη έκταση του χώρου και τη ποικιλία
υλικών

επίστρωσης

που

υποστηρίζουν

κατά

κύριο

λόγο

τις

κινητικές

δραστηριότητες. Αυτό το χαρακτηριστικό ανταποκρίνεται και στη κύρια χρήση της
αυλής όπως αναλύθηκε παραπάνω που είναι το διάλειµµα, η εκτόνωση και τα
παιχνίδια αδρής κινητικότητας Επίσης αναφέρθηκαν µόνο 5 δραστηριότητες που
αφορούν την ενασχόληση µε φυσικά υλικά ενώ σε παραπάνω από 15 νηπιαγωγεία,
όπως θα δούµε σε επόµενη ερώτηση, αναφέρθηκε η ύπαρξη του φυσικού στοιχείου
(περιοχές πρασίνου, αµµοδόχοι κ.α.). Δεν αναφέρθηκαν καθόλου δραστηριότητες
που αφορούν το νερό ή τη χρήση οµαλών πλαγιών. Η ταξινόµηση που προτείνεται
από την Kyttä (2002) εξετάζει επίσης τις δυνατότητες για κοινωνικότητα όπου
παρατηρήσαµε 4 αναφορές, η οποίες όµως σύµφωνα µε τη χρήση τους αναπαράγουν
κυρίως δραστηριότητες κοινωνικοποίησης που προσφέρουν και οι εσωτερικοί
χώροι, µε τους οποίους οι νηπιαγωγοί αισθάνονται πιο άνετα.
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Πίνακας 24. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν προσφερόµενες
δυνατότητες

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά που
υποστηρίζουν ορισµένες
προσφερόµενες δυνατότητες
Επίπεδες επιφάνειες
Σχετικά οµαλές πλαγιές
Κινητός εξοπλισµός
Σταθερός εξοπλισµός
Φυσικά υλικά

Περιγραφή
Έκταση χώρου, γρασίδι,
ποικιλία υλικών
επίστρωσης
Μπάλες, στεφάνια
Παιχνιδοκατασκευές,
κιόσκι
άµµος, δένδρα,
λουλούδια

f

%

21

59

0

0

2

5

4

11

5

14

Ηµι-ιδιωτικές περιοχές

στις παιχν/σκευές, κιόσκι

4

11

Νερό

-

0

0

36

100

Σύνολο

Σε συνέχεια των δυνατοτήτων για κοινωνικοποίηση που µπορεί να προσφέρει η
αυλή, µέσω της ερώτησης 32 («Προσφέρει η σχολική αυλή ηµι-ιδιωτικές περιοχές
όπου τα παιδιά µπορούν να παίξουν µόνοι ή µε κάποιο φίλο;») εξετάσαµε το βαθµό
στον οποίο η αυλή προσφέρει ηµι- ιδιωτικές περιοχές και καταφύγια. Μόνο 5
νηπιαγωγοί ανέφεραν χαρακτηριστικά του χώρου που αξιοποιούνται προς αυτή την
κατεύθυνση (κάτω από την τσουλήθρα, στο κιόσκι, στις παιχνιδοκατασκευές).
Ωστόσο όλοι ανέφεραν πως αυτές οι περιοχές είναι απαγορευµένες στα παιδιά λόγω
δυσκολίας στην επίβλεψη.
«Ναι αλλά µόνο µε επίβλεψη» Ν6
«Στο πίσω µέρος του κτηρίου» Ν8 (όπου απαγορεύονται να πηγαίνουν)
« Κάποιες εσοχές αλλά τους απαγορεύουµε να πηγαίνουν εκεί» Ν3
«Ναι, αλλά τα αποφεύγουµε» Ν19
«Ναι, αλλά δεν τους επιτρέπουµε» Ν22
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«Ναι αλλά αποφεύγουµε να τις προωθούµε γιατί δεν υπάρχει επίβλεψη» Ν23
Οι χωρικές ρυθµίσεις έχουν λειτουργικές και συµβολικές πτυχές που
ενσωµατώνονται σε πραγµατικές καταστάσεις. Για παράδειγµα, µια ανοικτή
διαµόρφωση του χώρου επιτρέπει λειτουργικά ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και
συµβολικά, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή οργάνωση, σηµαίνει ότι τα παιδιά
έχουν περισσότερη ανεξαρτησία και έλεγχο. Έτσι και η ύπαρξη ηµι- ιδιωτικών
περιοχών προσφέρουν µια κοινωνική δοµή που γίνεται εµφανής µόνο όταν τα παιδιά
καταλαµβάνουν το χώρο. Ο γεωγράφος Yi-fu Tuan περιγράφει την παράλληλη
διαδικασία κατακερµατισµού του χώρου και την ανάπτυξη της ατοµικής συνείδησης.
Είναι η ανάγκη της ατοµικής συνείδησης να αναπτύξει έναν αυτο-χώρο και να
αποµακρυνθεί από τη συλλογική ζωή (Tuan, 1982). Η προστασία της ιδιωτικής ζωής
είναι µία βασική ανθρώπινη ανάγκη για να ελέγχει το πόσο ανοιχτοί / κλειστοί
είµαστε προς τους άλλους και ρυθµίζεται στο χώρο από τις διαδικασίες
συµπεριφοράς (Altman & Chemers, 1980). Η φυσική διάταξη επηρεάζει τις σχέσεις
µεταξύ ατόµων / οµάδων και όλα τα άτοµα έχουν µια θέση-ταυτότητα και θυµούνται,
όντας εξοικειωµένοι µε κάποιες περιοχές (Wolfe & Proshansky, 1974). Η
απαγόρευση χρήσης των ηµι- ιδιωτιών χώρων περιγράφει µία συµβολική πτυχή του
χώρου και των σχέσεων µεταξύ των χρηστών του, η οποία είναι ενηλικοκεντρική,
παρουσιάζοντας µία σχολική κουλτούρα που αντιτίθεται στις παρορµήσεις και
βασικές ανάγκες των παιδιών και που προσπαθεί να συνετίσει τα παιδιά σε µία χρήση
των περιβαλλοντικών στοιχείων που είναι πιο φιλική στις ανάγκες και τις επιθυµίες
των ενηλίκων παρά των παιδιών.

Στη ερώτηση 38 οι νηπιαγωγοί ερωτήθηκαν εάν υπάρχουν απαγορευµένες για τα
παιδιά στην αυλή. Οι απαγορευµένοι χώροι που κυρίως αναφέρθηκαν είναι:

- Χώροι που δεν υπάρχει οπτική επαφή (40%)
- Χώροι όπου µπορούν να σκαρφαλώνουν ή σκάλες που ανεβοκατεβαίνουν
(17,5%)
- Στην αµµοδόχο γιατί είναι πηγή µολύνσεων (7,5%)
- Σε χώρους όπου επηρεάζονται από εξωσχολικούς παράγοντες, λόγω κακής (10%)
ή ανύπαρκτης οριοθέτησης του χώρου
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- Χώροι κοντά σε βρύσες και νερό (25%)

Πολλές απαγορεύσεις αφορούν τη αξιοποίηση δυνατοτήτων του χώρου όπως,
αναρρίχηση, παιχνίδι µε τις βρύσες, εκδηλώνουν την εγγενή ανάγκη των παιδιών να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες, δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους, όπου σε ένα
άµορφο χώρο οι σκάλες, τα κάγκελα ή οι βρύσες µπορεί να αποτελούν τις µοναδικές
ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να αναπτύξουν διάφορες δεξιοτήτες και παιχνίδια.
Μία παιδαγωγική προσέγγιση που θα είχε ως επιστηµονική αφετηρία τη φύση του
παιδιού, θα είχε προσαρµόσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της αυλής µε τέτοιο
τρόπο που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειµένου να στηρίξουν τις ανάγκες
των παιδιών. Επιπλέον, τα πραγµατικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά του χώρου, όπως
η απουσία περίφραξης του χώρου, τα οποία τα παιδιά αδυνατούν να ελέγξουν και να
χειριστούν, καθώς δεν είναι προσαρµοσµένα στο στάδιο ανάπτυξής τους, ενισχύουν
την εκδήλωση αυταρχικής συµπεριφοράς που εκδηλώνεται µε περιορισµούς κι
απαγορεύσεις στη χρήση και εκµετάλλευση του χώρου.
Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί στην ερώτηση 16.2 ρωτήθηκαν για ποιους λόγους
επιλέγουν να οργανώσουν και να διεξάγουν δραστηριότητες έξω αντί για µέσα στην
αίθουσα. Οι απαντήσεις που πήραµε από τη µία αναφερόταν στα χαρακτηριστικά
του περιβάλλοντος και από την άλλη στη σχέση και στα συναισθήµατα που έχουν οι
χρήστες (τα παιδιά) µε το περιβάλλον. Επίσης για πρώτη φορά βλέπουµε να
αναφέρεται η αρέσκεια και επιθυµία των παιδιών ως κριτήριο επιλογής για τη χρήση
της αυλής. Ωστόσο και πάλι οι νηπιαγωγοί δεν µας παραθέσαν παραδείγµατα της
σύνδεσης µεταξύ των στοιχείων του περιβάλλοντος και των λειτουργικών τους
ιδιοτήτων,

προκειµένου

να

κατανοήσουµε

τον

αντίκτυπο

του

φυσικού

περιβάλλοντος στα παιδιά και στις συµπεριφορές.
«Επαφή µε τη φύση, φύση τίποτα άλλο δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη φύση» Ν28

«Άµεση επαφή µε φυσικά στοιχεία. Τα παιδιά χαίρονται, έχουν περισσότερο
ενδιαφέρον και αντιλαµβάνονται καλύτερα τις έννοιες που εξετάζουµε» Ν14
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16. 2. Υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που επιλέξατε τη σχολική αυλή γι’ αυτές τις
δραστηριότητες και όχι την αίθουσα;
Κατηγορίες
Περιγραφή
f
%
Περιβαλλοντικά

Έκταση χώρου, εξοπλισµός, στοιχεία 50

χαρακτηριστικά,

φύσης, καιρός, παρατήρηση, επαφή µε

χρήση

φύση

Προτιµήσεις-

αρέσει

συναισθήµατα

ενδιαφέρον, ενεργητική συµµετοχή,

στα

παιδιά,

µεγαλύτερο 15

79%

23%

παρατήρηση,
Σύνολο

65

100

Πίνακας 24. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν προσφερόµενες
δυνατότητες

Δεδοµένου των απαντήσεων που λάβαµε παραπάνω όπου (α) η περιοχή
πρασίνου (26%) αναφέρεται ως µία περιοχή που υπάρχει στα περισσότερα σχολεία,
που χαρακτηρίζεται από µία τυπική οργάνωση και (β) τα στοιχεία της φύσης
αναφέρθηκαν δεύτερα σε βαθµό συχνότητας στις απαντήσεις των νηπιαγωγών ως
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν ορισµένες προσφερόµενες
δυνατότητες. Έπειτα θέλαµε να διερευνήσουµε σε τι βαθµό οι νηπιαγωγοί
εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που µπορεί να παρέχει η αυλή για προέκταση του
παιχνιδιού και ενασχόληση µε τα στοιχεία της φύσης , όπως η κηπουρική (ερώτηση
35). Από τις 21 νηπιαγωγούς που απάντησαν θετικά οι 15, δεν έχουν αξιοποιήσει
αυτές τις ευκαιρίες ποτέ µε τα παιδιά. Συνολικά µόνο το 15% των νηπιαγωγών του
δείγµατος έχουν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος της αυλής για
προέκταση δραστηριοτήτων σε σχέση µε ενασχόληση µε τη φύση και τη κηπουρική.
Μόνο µία νηπιαγωγός όµως είχε δηµιουργήσει µαζί µε τα παιδιά και τους γονείς ένα
κήπο που προσέφερε στα παιδιά συνεχής και µε διάρκεια εµπειρίες και ευκαιρίες για
παρατήρηση, φύτευση, φροντίδα της Γης προκειµένου ο κήπος τους να µεγαλώσει
και να παράγουν υγιή φυτά. Δηµιούργησε επίσης ευκαιρίες για τους γονείς να
εµπλακούν τόσο στο πρακτικό επίπεδο της συντήρησης του κήπου αλλά και
ασχοληθούν µαζί µε τα παιδιά και µε έννοιες όπως η ρύπανση, τα φυτοφάρµακα και
η κοµποστοποίηση..
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«Υπάρχει χώµα θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί αλλά µέχρι τώρα δεν το έχουµε κάνει»
Ν19
«Ναι, τα περβάζια» Ν3 (αλλά στην ερώτηση 37 αναφέρει πως τα περβάζια είναι
απαγορευµένη περιοχή)
«ναι, αλλά δεν το έχουµε χρησιµοποιήσει ακόµα» N22

Όσον αφορά το σταθερό εξοπλισµό που στο δείγµα µας κυρίως απαντάται στις
παιχνιδοκατασκευές, ενώ 21 νηπιαγωγεία από το δείγµα µας φαίνεται να έχουν
παιχνιδοκατασκευές, στην ερώτηση 30, µόνο 4 νηπιαγωγοί φαίνεται να αναγνωρίζουν
τις παιχν/σκευές ως στοιχεία του χώρου που µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για
ελεύθερο ή οργανωµένο παιχνίδι. Από αυτά τα 21 νηπιαγωγεία τα 18 θεωρούν πως η
ύπαρξη παιχνιδοκατασκευών στην αυλή δίνει την αίσθηση της παιδικής χαράς
(ερώτηση 37). Τέλος το 30% του συνολικού δείγµατος δεν θεωρεί απαραίτητη την
ύπαρξη παιχν/σκευών στην αυλή και το 22, 5% θεωρεί πως οι παιχνιδ/σκευές θα
µπορούσαν να ήταν ωφέλιµες υπό προϋποθέσεις, όπως συχνή συντήρηση,
αναπτυξιακά κατάλληλες και κατάλληλη αναλογία παιδιών και παιχν/σκευών
(ερώτηση 36). Αυτές οι απόψεις επικεντρώνονται γύρω από τα εξής σηµεία σχετικά
µε τις παιχνιδοκατασκευές:
•

Την παιδαγωγική τους ποιότητα και λειτουργικότητα. Η έλλειψη γνώσης

ενηµέρωσης και κατάρτισης έχει δηµιουργήσει αρνητική εικόνα για τις
παιχνιδοκατασκευές, καθώς δεν µπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία
και αντιµετωπίζονται ως «όγκοι» που περιορίζουν το χώρο της αυλής. Ο
παραλληλισµός της παιδικής χαράς µε τις παιχνιδοκατασκευές στην αυλή φανερώνει
τη µη έγκυρη και παιδαγωγική τους εκµετάλλευση.
•

Την ασφάλεια. Υπάρχει ο φόβος γύρω από την ασφαλή χρήση των

παιχνιδοκατασκευών και η υπερπροστατευτικότητα των εκπαιδευτικών, που
περιορίζει το αίσθηµα της περιέργειας, ανακάλυψης, δηµιουργικότητας. Ο λόγος που
η αυλή συνδέεται κατά κύριο λόγο µε το ελεύθερο παιχνίδι και την εκτόνωση,
δηµιουργεί το αίσθηµα του φόβου και της ανασφάλειας για τη χρήση των
παιχνιδοκατασκευών

269

•

Τη συντήρησή τους. Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και κατάλληλη από τα

παιδιά χρήση των παιχνιδοκατασκευών είναι η σωστή συντήρησή τους. Οι νηπιαγωγοί
ωστόσο λόγω οικονοµικών περιορισµών ή αδιαφορίας της τοπικής κοινότητας δεν
προχωρούν στη συντήρησής τους µε αποτέλεσµα απλά να απαγορεύουν τη χρήση
τους.
Παρατηρήθηκε επίσης η τάση και οι προτάσεις ορισµένων νηπιαγωγών για
αξιοποίηση των φυσικών στοιχείων ως αντικατάσταση των δυνατοτήτων και
λειτουργιών

που

προσφέρουν

οι

παιχνιδοκατσκευές.

Οι

προτάσεις

των

συγκεκριµένων νηπιαγωγών προήλθαν από την παρατήρηση των προτιµήσεων, των
ενδιαφερόντων και των ιδεών των παιδιών, που τους επέτρεψαν να σηµειώσουν ότι τα
φυσικά, ακατέργαστα υλικά διεγείρουν τη δηµιουργικότητα των παιδιών, και τα
φυσικά ένστικτα οδηγούν τα παιδιά στην εκµετάλλευση αυτών των φυσικών
στοιχείων. Για να στηριχθεί όµως αυτή η άποψη θα πρέπει τα υλικά της αυλής να
προσφέρουν ευελιξία και ποικίλες δυνατότητες χρήσης, υποστηρίζοντας τη φαντασία
και τη δηµιουργικότητα των παιδιών, χωρίς να τους περιορίζουν µε συγκεκριµένες
δοµές και σενάρια. Η άλλη τάση που αναπτύχθηκε ήταν πως οι δραστηριότητες
παιχνιδιού στις παιχνιδοκατασκευές ευνοούν την ανάπτυξη της οµαδικότητας στα
παιδιά. Παρατηρούµε πως από τους νηπιαγωγούς που είχαν στην αυλή του σχολείου
παιχνιδοκατασκευές το 95% αναγνωρίζει πως οι παιχνιδοκατασκευές αποτελούν
βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος που µπορούν να υποστηρίξουν κινητικές
δραστηριοτήτων, όπως αναρρίχηση, αιώρηση και ισορροπία, δίνοντας τη δυνατότητα
στο παιδί να ανακαλύψει το σώµα του και να πειραµατιστεί (ερώτηση 33.1 ). Επίσης
υποστήριξαν πως µέσα από τον σχεδιασµό και την προβλεπόµενη λειτουργία τους
εντάσσουν τα παιδιά στη ζωή της οµάδας. Ωστόσο στην ερώτηση 21 φαίνεται πως 3
νηπιαγωγοί πρόβαλαν την ύπαρξη των παιχνιδοκατασκευών ως ένα στοιχείο που
µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συµπεριφορά των παιδιών προκαλώντας
επιθετικότητα
«ναι θετικά (επιρεάζει η αυλή τη συµπεριφορά των παιδιών), Μόνο οι
παιχνιδοκατασκεύες δηµιουργούν προβλήµατα» Ν4
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Στις κλειστές ερωτήσεις 33.1- 33.4 όπου οι νηπιαγωγοί ερωτήθηκαν εάν η αυλή και ο
εξοπλισµός προσφέρει δυνατότητες που υποστηρίζουν ποικιλία δραστηριοτήτων και
κατά πλειοψηφία απάντησαν ναι, ως εξής:
(α) κινητικές δραστηριότητες- 75% ,
(β) δραµατικό παιχνίδι- 62,5%,
(γ) καλλιτεχνικές δραστηριότητες- 72,5%,
(δ) την εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος 60%.
Ωστόσο, από τα ελάχιστα παραδείγµατα που µας έδωσαν οι νηπιαγωγοί,
αντιλαµβανόµαστε πως δεν υπάρχει εξοπλισµός ή υλικά που να προωθούν ή να
υποστηρίζουν το παιχνίδι των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν κάποιες αν
δυνάµει δυνατότητες χωρίς όµως να της χρησιµοποιούν ή να της ενεργοποιούν. «Ναι.
Μία φορά είχαµε στην αυλή πολύ χώµα στοιβαγµένο για κάτι εργασίες και τα παιδία
παίζανε διαρκώς εκεί, τόσο κινητικά παιχνίδια σκαρφαλώνανε, γλιστρούσανε όσο και
παιχνίδια ρόλων» Ν22. Επίσης παρατηρούµε για άλλη µια φορά όπως και στην
ερώτηση 24, σχετικά µε τα κίνητρα που δίνουν οι νηπιαγωγοί στα παιδιά, έτσι και εδώ
δεν θεωρούν αναγκαίο να προσφέρουν εξοπλισµό και υλικά για να υποστηρίξουν το
παιχνίδι τους καθώς έξω τα παιδιά αυτενεργούν και δηµιουργούν καταστάσεις
παιχνιδιού ακόµα και σε µια άδεια αυλή, όπως αναφέρουν «ναι, όχι λόγω των
υποδοµών αλλά χάρις την περιέργεια των παιδιών που θα βρουν και θα παρατηρήσουν
πράγµατα ακόµα και σε µία άδεια αυλή,» Ν13. Αυτή η παρατήρηση δικαιολογείται και
από το γεγονός πως η αυλή θεωρήθηκε από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος πως κατά
κύριο εξυπηρετεί τους σκοπούς του διαλείµµατος και της εκτόνωσης, οπότε δεν
υπάρχει ανάγκη για ύπαρξη ερεθισµάτων και δηµιουργία δυνατοτήτων, καθώς όλη η
µαθησιακή διαδικασία λαµβάνει χώρα µέσα στην αίθουσα.
Στη παραπάνω ανάλυση σχετικά µε την οργάνωση, τη δοµή και τον εξοπλισµό
της αυλής προσπαθήσαµε να αντιληφθούµε τις ιδιότητες του περιβάλλοντος που
συνεπάγονται δυνατότητες δράσης. Στο θεωρητικό́ µοντέλο της Kyttä (2002),
διακρίνονται τέσσερα επίπεδα προσφερόµενων δυνατοτήτων: οι εν δυνάµει, αυτές που
γίνονται

αντιληπτές,

αυτές

που

χρησιµοποιούνται/ενεργοποιούνται

και

οι

διαµορφωµένες δυνατότητες. Οι διαµορφωµένες δυνατότητες είναι µια ειδική
κατηγορία χρησιµοποιηµένης προσφερόµενης δυνατότητας, σύµφωνα µε την οποία το
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παιδί́ διαµορφώνει ενεργητικά το περιβάλλον για να το προσαρµόσει στους σκοπούς
του. Το ιδανικό παιδοκεντρικό περιβάλλον είναι αυτό που διαθέτει πολλές
προσφερόµενες δυνατότητες και δεν θέτει περιορισµούς στην κινητικότητα των
παιδιών, µε αποτέλεσµα να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες
δυνατότητες του περιβάλλοντος λόγω της ανεξάρτητης δράσης τους και ανάλογα µε
τις προθέσεις και τις φυσικές και γνωστικές τους ικανότητες (Kyttä 2004, Reed 1996).
Στις αναφορές των νηπιαγωγών του δείγµατος δεν διακρίθηκαν διαµορφωµένες
δυνατότητες στην αυλή. Γεγονός που µας γεννά την απορία αν τελικά τα παιδιά, ως
κύριοι χρήστες του σχολικού χώρου, αντιµετωπίζονται σαν ένα παθητικό προϊόν του
περιβάλλοντος και όχι ως µία ύπαρξη που επενεργεί στο περιβάλλον και που µε τη
σειρά της επηρεάζεται από αυτό. Την παραπάνω ανησυχία θα προσπαθήσουµε να
διερευνήσουµε στην ανάλυση του επόµενου θέµατος

7.1.5 Ο σχεδιασµός των υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου
7.1.5.1 Η ταυτότητα των υπαίθριων περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου
Όπως αναλύσαµε και στο θεωρητικό µας µέρος η διδασκαλία και οι µαθησιακές
δραστηριότητες µπορούν µόνο να είναι ουσιαστικές και αποτελεσµατικές, σε ένα
χώρο όπου τα παιδιά έχουν πλούσια κοινωνικά ερεθίσµατα, κοινωνική ταυτότητα και
σύνδεση. Ο τρόπος όµως που τα παιδιά προσλαµβάνουν τα µηνύµατα που τους
προσφέρει ο περιβάλλον χώρος εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες τους και
τις προηγούµενες εµπειρίες τους, οπότε είναι σηµαντικό ο χώρος του σχολείου να
αντανακλά την προσωπική τους ταυτότητα, τις εµπειρίες, τα βιώµατά τους, να γίνει ο
«δικός» τους χώρος. Όπως όµως παρατηρήσαµε στο παραπάνω υποκεφάλαιο οι
δυνατότητες που προσφέρονται στο παιδί για να διαµορφώσει ενεργητικά το υπαίθριο
περιβάλλον και να το προσαρµόσει στους σκοπούς του, είναι ελάχιστες. Στη συνέχεια
της ανάλυσης θα εµβαθύνουµε στην εξέταση των παραπάνω ερωτηµάτων µας
διερευνώντας την συµµετοχή των νηπιαγωγών και των παιδιών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και σχεδιασµού των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου.
Αρχικά παρατηρούµε πως το 77,2% των νηπιαγωγών δηλώνει πως δεν είναι
ευχαριστηµένο µε τη µορφή του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου του. Από
αυτό το ποσοστό το 29,6% δεν είναι ικανοποιηµένοι από το χώρο της αυλής καθώς
δεν έχουν δικό τους αυτόνοµο χώρο αλλά πρέπει να το µοιράζονται µε το δηµοτικό ή
αλλά νηπιαγωγεία, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να κάνουν παρεµβάσεις. Και το
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33% αναφέρει πως υλικο- τεχνικά και κατασκευαστικά η διαµόρφωση της αυλής
µπορεί να είναι επικίνδυνη και δεν προσφέρει τη δυνατότητα για οπτική επαφή µε όλα
τα σηµεία της για επίβλεψη. Τέλος µόνο το 22,8 % των νηπιαγωγών δηλώνει
ευχαριστηµένος από την παρούσα µορφή της αυλής (Ερώτηση 29).
Στην ερώτηση 43. «Οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά του σχολείου είχαν συµµετοχή σαν
κύριοι χρήστες στο σχεδιασµό της αυλής;» Μόνο µία νηπιαγωγός (Νο. 33) ανέφερε πως
η αναδιαµόρφωση της αυλής του νηπιαγωγείου προέκυψε µέσα από τις ιδέες και
πρότζεκτ µε τα παιδιά της τάξης. Ωστόσο ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, οι τελικές
αποφάσεις για την εφαρµογή των αλλαγών πάρθηκαν από τους ενήλικες
(εκπαιδευτικοί – κοινωνικοί φορείς). Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρατηρούµε πως
οι ενήλικες ανέλαβαν την πρωτοβουλία και πήραν τις αποφάσεις, και τα παιδιά
συµµετείχαν µε τις αρχικές τους ιδέες. Επίσης η νηπιαγωγός Νο. 7 ανέφερε πως όταν
οι υπάλληλοι του δήµου έφτασαν στο χώρο του νηπιαγωγείου για κάποιες
µικροαλλαγές στον εξωτερικό χώρο, πραγµατοποιήθηκε µια συζήτηση για τη γνώµη
των νηπιαγωγών πριν την εφαρµογή τους. Οι υπόλοιποι νηπιαγωγοί του δείγµατός
(94,3%) µας αναφέρουν πως δεν είχαν καµία ανάµειξη ούτε οι ίδιοι αλλά ούτε και τα
παιδιά στη διαµόρφωση των χώρων. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις
απαντήσεις των νηπιαγωγών στην ερώτηση 39 «Περνώντας κάποιος έξω από την αυλή
του σχολείου σας, θα µπορούσε να παρατηρήσει στοιχεία που φανερώνουν την
ταυτότητα της τάξης σας;» όπου µόνο 4 νηπιαγωγοί απάντησαν πως στην αυλή
υπάρχουν κάποια στοιχεία που ίσως υποδηλώνουν την ταυτότητα της τάξης όπως οι
τοιχογραφίες στους τοίχους, γλάστρες, ταΐστρες, αναρτηµένες εργασίες από τα
παράθυρα της αίθουσας.
Γενικά κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας φάνηκε πως οι νηπιαγωγοί επιρρίπτουν
τις ευθύνες για την έλλειψη συµµετοχής τους στο σχεδιασµό του χώρου,
- στην νοοτροπία των υπευθύνων, οι οποίοι απαντώνται στα πρόσωπα είτε των
διευθυντών των σχολείων ή στους δηµοτικούς συµβούλους και δήµαρχους
- Στην έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και ενδιαφέροντος από τους αρµόδιους φορείς,
«όλα αυτά τα αποφασίζει ο δήµος, και συνήθως δεν θέλουν να συνεργαστούν µαζί µας,
απλά θέλουν αν ολοκληρώσουν τις εργασίες τους» Ν 3
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Γενικά οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δεν θεωρούν ότι µπορούν να
ευαισθητοποιήσουν τους αρµόδιους σε θέµατα επεµβάσεων στο χώρο της αυλής, γιατί
εκτιµούν ότι οι αρµόδιοι θεωρούν το χώρο της αυλής ως µία αγγαρεία και ότι αυτά
που πρέπει να κάνουν στο χώρο της αυλής δεν είναι απαραίτητα, µε συνέπεια να µην
αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασµό του.
Οπότε το ερώτηµα του απορρέει στο συγκεκριµένα δεδοµένα σε συνδυασµό µε
το θεωρητικό µας πλαίσιο είναι, πως µπορεί να κατασκευαστεί η ταυτότητα του «εγώ»
σ’ ένα περιβάλλον ήδη διαµορφωµένο, στατικό, που δεν ανταποκρίνεται στη δράση
του παιδιού;

7.1.5.2 Διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού
Παρατηρούµε στη συνέχεια πως το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών (45%)
θεωρούν πως η συνεργασία µεταξύ των αρχιτεκτόνων και των παιδαγωγών αρκεί
προκειµένου να δηµιουργηθούν κατάλληλα µαθησιακά περιβάλλοντα στους
υπαίθριους χώρους των νηπιαγωγείων. Σε όλες τις απαντήσεις και τους
προτεινόµενους συνδυασµούς συνεργασίας (Αρχιτέκτονες- παιδαγωγοί- παιδιά,
Παιδαγωγοί- Αρχιτέκτονες-Παιδιά, Παιδαγωγοί- παιδιά) που έκαναν οι νηπιαγωγοί,
τα παιδιά δεν φαίνεται να έχουν κάπου πρωταρχικό ρόλο καθώς µέσα από τη
συζήτηση, η συµµετοχή τους θα αναφερόταν στο τέλος της πρότασής τους ως
συµβολική, συµπληρωµατική ή και «διακοσµητική». Ιδιαίτερη έµφαση στις
απαντήσεις των νηπιαγωγών δόθηκε στις υλικοτεχνικές γνώσεις, οι οποίες θα
αντληθούν από τεχνικούς όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, κηπουρούς (
συχνότητα 92,5%). Ο προσανατολισµός αυτός προς την αυθεντία των τεχνικών,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας µας, πιθανών να πηγάζει από το γεγονός πως
καµία νηπιαγωγός δεν έχει ενηµερωθεί ποτέ (Ερωτ. 60) για την αξιοποίηση των
υπαίθριων χώρων µάθησης, παρά µόνο δύο από αυτές (Νο.2, Νο5) από ένα σχετικό
σεµινάριο για τους σχολικούς κήπους. Παρατηρούµε, λοιπόν πως το εκπαιδευτικό
προσωπικό δεν είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευµένο προκειµένου να
υποστηρίξει την συµµετοχική δουλειά µε τα παιδιά και την παρέµβαση στους
υπαίθριους χώρους µάθησης.
Πίνακας 25. Ποιος πιστεύετε πως θα πρέπει να σχεδιάζει την αυλή του
νηπιαγωγείου;
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Ερώτηση 42. Ποιος πιστεύετε πως θα πρέπει να σχεδιάζει την αυλή του
νηπιαγωγείου;
Κατηγορίες
f
%
Αρχιτέκτονες

4

10

Αρχιτέκτονες- παιδαγωγοί

18

45

Αρχιτέκτονες- παιδαγωγοί-

4

10

4

10

Παιδαγωγοί Αρχιτέκτονες

7

17,5

Παιδαγωγοί- παιδιά

3

7,5

παιδιά
Παιδαγωγοί- ΑρχιτέκτονεςΠαιδιά

Σύνολο

100

Στη συνέχεια στην ερώτηση 43. «Οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά του σχολείου είχαν
συµµετοχή σαν κύριοι χρήστες στο σχεδιασµό της αυλής», αποτυπώνεται πως τα παιδιά
και οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ουσιαστική συµµετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε τη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Μόνο 4
νηπιαγωγοί ανέφεραν την εµπλοκή τους σε ορισµένες παρεµβάσεις στο χώρο, όπως
στη δηµιουργία λαχανόκηπου όπως και τη συµµετοχή των γονέων. Σύµφωνα µε τα
ερευνητικά ευρήµατα της ίδια έρευνας το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως δηλώνει,
δεν αισθάνεται κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευµένο, προκειµένου να υποστηρίξει
την συµµετοχική δουλειά µε τα παιδιά και την παρέµβαση στους εξωτερικούς χώρους
µάθησης.
Πίνακας 26. Η συµµετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση
του σχολικού χώρου;
Ερώτηση 44. Πως πιστεύετε πως θα µπορούσε να υλοποιηθεί η συµµετοχή
των παιδιών και των εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση του σχολικού χώρου;
Κατηγορίες
f
%
Πρότζεκτ µε τα παιδιά

16

40

Συζήτηση

10

25

2

5

Συζήτηση

µε

κοινωνικούς

φορείς
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Χρηµατοδότηση

από

το

1

2,5

Η νηπιαγωγός δίαυλος µεταξύ

5

12,5

Δεν γνωρίζω

4

10

Δεν µπορεί

4

10

Σύνολο

40

100

κράτος
των

παιδιών

και

των

αρχιτεκτόνων,

Στοχεύοντας στη διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά µε τη
συµµετοχή των παιδιών συνεχίσαµε την συζήτηση µε την ερώτηση 44. Μόνο µία
νηπιαγωγός (Ν 32), ανέφερε πως θα έπρεπε να ακούσουµε τα παιδιά, καθώς τα ίδια
µπορούν να είναι πολύ παραγωγικά όσον αφορά το χώρο τους.
«Τα παιδιά µπορούν να είναι δηµιουργικά µέσα από την παρουσίαση των αναγκών και
επιθυµιών που οι µεγάλοι µπορεί να µην είχαν σκεφτεί» (Νο 32).
Μάλιστα, η δυνατότητα συµµετοχής των παιδιών φαντάζει στους νηπιαγωγούς
ως µία δύσκολη διαδικασία στην οποία τα παιδιά δεν φαίνεται να έχουν πρωταρχικό
ρόλο. Επίσης, νηπιαγωγοί του δείγµατος σε ποσοστό 10% απαντούν πως η συµµετοχή
των παιδιών στη διαµόρφωση των περιβαλλόντων µάθησης δεν είναι εφικτή. Ωστόσο,
συµφωνούν κατά τη πλειοψηφία τους πως τα παιδιά µπορούν να αυτενεργήσουν και
να έχουν άποψη για χώρο τους. Η απάντηση «συµµετοχή των παιδιών στην
διαµόρφωση του σχολικού χώρου µέσα από τη δηµιουργία πρότζεκτ» είχε τη
µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης (40%). Τέλος σε ποσοστό µόνο 3% ( που
αντιστοιχεί µόνο στους νηπιαγωγούς που έχουν πάνω από 30 χρόνια εµπειρίας)
ανέφεραν την οικονοµική υποστήριξη του κράτους ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη
δηµιουργία προγραµµάτων που θα ενισχύουν τη συµµετοχή των παιδιών στη
διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων µάθησης.
«..σε συνεργασία µε δηµοτικό σαν προτζεκτ», Ν9
«Να ζωγραφίσουν τα παιδιά το χώρο τους , συζήτηση, ιδέες από το διαδίκτυο», Ν29
«Θα µπορούσαν να συµµετάσχουν και οι παιδαγωγοί γιατί αυτοί γνωρίζουν τις
ανάγκες» (Νο25, η συγκεκριµένη νηπιαγωγός στην ερώτηση του πίνακα 3, απάντησε
πως η αυλή σχεδιάζεται από αρχιτέκτονες και µόνο)
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«µέσα από ένα πρότζεκτ, νηπιαγωγός- παιδιά- αρχιτέκτονες»
Νο27
«τα παιδιά δεν έχουν την γνώση, ίσως µέσα από τις ζωγραφιές τους»
Νο31
Οι προτάσεις για τη συµµετοχή των παιδιών και την ανάδειξη των απόψεων και
ιδεών τους µας παραπέµπουν στη µέθοδο project και τη συζήτηση, µέθοδοι οικείες
στους νηπιαγωγούς της τάξης. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες µέθοδοι όσον αφορά το
συµµετοχικό σχεδιασµό των περιβαλλόντων µάθησης και την εµπλοκή των µαθητών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν είχαν αξιοποιηθεί από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος, καθώς και οι ίδιες δεν είχανε ποτέ ενηµερωθεί για τα µακροπρόθεσµα
οφέλη της συµµετοχής των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
σχεδιασµού των νηπιαγωγείων. Η κατανόηση της συµµετοχής, της εµπιστοσύνης και
της αρµοδιότητας να συµµετάσχουν µπορούν να αποκτηθούν µόνο σταδιακά µέσα
από την πρακτική, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να διδαχθεί αφαιρετικά και αποσπασµατικά.
(Hart, 1992)

7.1.6. Οι προτάσεις των νηπιαγωγών
Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσής µας στόχος ήταν να εξετάσουµε και να
προβάλουµε τις προτάσεις των νηπιαγωγών τόσο για τη δοµή και την οργάνωση των
υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείων όσο και για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση
που έχουν ανάγκη να λάβουν προκειµένου να καταφέρουν να περάσουν σε µία νέα
εποχή µάθησης στους υπαίθριους χώρους. Στην ερώτηση 53 «Θα µπορούσε η σχολική
αυλή να αποτελεί µια “εξωτερική” αίθουσα, και γιατί;» οι 15 από τους 40 νηπιαγωγούς
απάντησαν ναι αναφερόµενοι, στο καλό καιρό που έχουµε στην Ελλάδα, στη
βιωµατική µάθηση που υποστηρίζουν αυτοί οι χώροι και στη φύση ως ένα βασικό
στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στη καθηµερινότητα των παιδιών. Οι 20 απάντησαν
ναι µε προϋποθέσεις και 5 απάντησαν όχι. Συνολικά καταγράφηκαν 30 αναφορές σε
προϋποθέσεις και λόγους που έθεσαν οι νηπιαγωγοί που κατηγοριοποιήθηκαν στον
παρακάτω πίνακα 27

Πίνακας 27. Θα µπορούσε η σχολική αυλή να αποτελεί µια “εξωτερική” αίθουσα, και
γιατί;
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Ερώτηση 53. Θα µπορούσε η σχολική αυλή να αποτελεί µια “εξωτερική”
αίθουσα, και γιατί;
Κατηγορίες
Παράγοντες
f
%

Ναι, µε

Υποδοµές και οργάνωση

13

43,3

Επιµόρφωση , ενηµέρωση

6

20

Οικονοµικοί πόροι

2

6,7

Κατάλληλος καιρός

3

10

Καιρός

4

13,4

Ελλιπής εκπαίδευση

1

3,3

Αναλογία εκπαιδευτικώνπαιδιών

1

3,3

30

100

προϋποθέσεις

Όχι

Σύνολο

«Ναι µε κατάλληλες υποδοµές και παιδαγωγική κατάρτιση» Ν2
«Ναι, αλλά νιώθω ανεπαρκής να δουλέψω έξω δεν έχω καταρτιστεί» Ν26
«Ναι µε οργάνωση και υλικοτεχνική υποδοµή, οικονοµική ενίσχυση και επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών» Ν7
«Ναι όταν το επιτρέπει ο καιρός και υπάρχει κατάλληλος σχεδιασµός και υποδοµή»
Ν8
«Όχι, λείπει η εκπαίδευση. Θα έπρεπε να έχουµε µικρό αριθµό µαθητών ή
βοηθητικό προσωπικό. Δεν µπορώ να ελέγξω έξω τα παιδιά. Δεν µπορώ να δουλέψω
σε επιµέρους οµάδες» Ν21
Οι βασικές προϋποθέσεις που έθεσαν οι νηπιαγωγοί προκειµένου τα υπαίθρια
περιβάλλοντα να µπορούν να αξιοποιηθούν για µάθηση και παιχνίδι ήταν οι αλλαγές
στις υποδοµές και στην οργάνωση και η προσφορά ενηµέρωσης και επιµόρφωσης.
Στη συνέχεια µας παρουσιάζουν πιο συγκεκριµένα τα πλαίσια αυτών των
προϋποθέσεων.

7.1.6.1 Δοµή και οργάνωση
Στην ερώτησή µας «Θα θέλατε να γίνουν αλλαγές στο χώρο της αυλής; Αν ναι:
Ποιες κατά προτεραιότητα.» (ερώτηση 41), το µεγαλύτερο ποσοστό (41,5%) των
απαντήσεων που λάβαµε αναφερόταν στις αλλαγές που θα επιθυµούσαν να γίνουν
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όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισµό. Από αυτό το ποσοστό το 51% αναφερόταν στην
δηµιουργία ενός κιόσκι τόσο ως µία δοµή για τη συγκέντρωση της όλης της οµάδας
όσο και για τη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Έπειτα αναφέρθηκε η
συντήρηση των παιχνιδοκατασκευών που ήδη υπάρχουν και η εγκατάσταση νέων,
ηλικιακά κατάλληλων, µε προϋποθέσεις ασφαλείας και µε δυνατότητες υποστήριξης
δραστηριοτήτων όπως η αναρρίχηση. Τέλος υπήρξε µόνο µία αναφορά στην ύπαρξη
τραπεζιών (Ν22), αποθηκευτικού χώρου (Ν26) και διαδρόµων (Ν25). Στη συνέχεια
το 34,5% των συνολικών αναφορών έδωσε σηµασία στην ύπαρξη ευµετάβλητων και
φυσικών στοιχείων όπως λουλούδια, δένδρα, άµµου, κήπου και αναφέρθηκε από µία
νηπιαγωγό η επιθυµία δηµιουργίας µιας λίµνης (Ν28). Στη συνέχεια το 12,5% των
αναφορών επισήµανε την αναγκαιότητα αλλαγής του υλικού επίστρωσης, µε σκοπό
την εξασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών αλλά και τις εξυπηρέτησης των διάφορων
ειδών παιχνιδιών. Τέλος 8 νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη εξασφάλισης της
αυτονοµίας της αυλής, καθώς µεγάλο ποσοστό του δείγµατός µας µοιράζετε την αυλή
µε άλλα σχολεία, δηµοτικά ή νηπιαγωγεία.

Πίνακας 28. Κατηγοριοποίηση των αλλαγών στη σχολική αυλή ποι οι νηπιαγωγοί
πρότειναν να γίνουν

Ερώτηση 41. Θα θέλατε να γίνουν αλλαγές στο χώρο της αυλής; Αν ναι:
Ποιες κατά προτεραιότητα.
Κατηγορίες

Σταθερός
εξοπλισµός

Φυσικά στοιχεία

Περιγραφή
Κιόσκι,
παιχνιδοκατασκευές,
εξοπλισµός για
αναρρίχηση, τραπεζάκια,
περίφραξη,
αποθηκευτικός χώρος,
διάδροµοι, συντήρηση
παιχν/σκευών
Λουλούδια, δένδρα,
άµµος, χώµα,
κήπος- παρτέρια,
λίµνη

f

35

29

%

41,5

34,5
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Υλικό επίστρωσης

Αυτονοµία

Υλικό επίστρωσης ασφαλές
για τα παιδιά, χλοοτάπητας,
χρήση διαφόρων υλικών
επίστρωσης που να
ανταποκρίνονται στα
διάφορα είδη παιχνιδιού
Αυτονοµία στην αυλή,
περίφραξη

Σύνολο

12

14,5

8

9,5

84

100

Όταν στη συνέχεια ζητήσαµε από τους νηπιαγωγούς να µας περιγράψουν µία
ενδεικτική και ιδανική διαµόρφωση «υπαίθριας αίθουσας» (Ερώτηση 54) οι πρώτες
απαντήσεις ήταν σε συµφωνία µε τους οικονοµικούς και θεσµικούς ενδοιασµούς που
είχαν. Στη συνέχεια τους ζητήσαµε να φανταστούν µία υπαίθρια αίθουσα έχοντας στη
διάθεσής τους οικονοµική και θεσµική στήριξη. Παρατηρήθηκαν κοινά δοµικά
στοιχεία οργάνωσης στις απαντήσεις όλων των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή µίας
υπαίθριας αίθουσας. Μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών (8%) αναφέρθηκε στην ύπαρξη
παιχνιδοκατασκευών σε σχέση µε την προηγούµενη ερώτηση, δίνοντας έµφαση µε
ποικίλες δυνατότητες και ευκαιρίες που µπορούν να προσφέρουν αυτές οι δοµές στα
παιδιά, όπως αναρρίχηση, τούνελ για µπουσούλισµα, δοµές για ισορροπία και
ανάληψης ρίσκου.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών έδωσε έµφαση στην κυριαρχία των
φυσικών στοιχείων και στην ύπαρξη ποικίλων στοιχείων φύσης που θα επιτρέπουν
στα παιδιά να παρατηρούν, να συλλέγουν, να καλλιεργούν, να φροντίζουν όπως,
κήπος, άµµος, χώµα νερό. Επίσης η δηµιουργία υποδοµών για προστασία από το καιρό
θεωρήθηκε τρίτη πιο σηµαντική ισορροπώντας έναν από τους σηµαντικούς
ανασταλτικούς παράγοντες «τον καιρό» που αναφέρθηκε σε παραπάνω ανάλυση.
Επιπλέον παρατηρήθηκαν κοινά στοιχεία µε τη διαµόρφωση της εσωτερικής αίθουσας
«περιοχή συνάντησης οµάδας» , «πάγκοι εργασίας», «περιοχή ανάρτησης έργων των
παιδιών». «Γωνιά συζήτησης σε ηµικύκλια περιοχή, τραπεζάκια µε παγκάκια, περιοχή
βιβλιοθήκης, περιοχή οικοδοµικού υλικού. Θα ήθελα περισσότερο σταθερό εξοπλισµό,
ένα σκέπαστρο και τραπεζάκια» Ν22
Οι περιγραφές φαίνεται να ακολουθούν το πρότυπο διαµόρφωσης του
εσωτερικού χώρου παραλείποντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπαίθριων
περιβαλλόντων. Το ίδιο παρατηρούµε και στο εσωτερικό των σχολείων όπου η
διαµόρφωση ακολουθεί ένα τυποποιηµένο παράδειγµα. Αυτή η προβολή των κοινών
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στοιχείων, όπως και στις εσωτερικούς χώρους µας µεταφέρει στις τοποθετήσεις των
θεσµικών πλαισίων, όπου δεν υπάρχει η ελευθερία και η προώθηση της ενεργητικής
εµπλοκής µε το εκάστοτε περιβάλλον και τα στοιχεία του αλλά η εστίαση στο προϊόν
της γνώσης και πως αυτό αναφέρεται στις µαθησιακές περιοχές. Καµία νηπιαγωγός
δεν έλαβε υπόψιν της περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της
εκάστοτε περιοχής του νηπιαγωγείου. Δεν δόθηκε σηµασία σε µέρη και οντότητες που
βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον και µπορούν να προσεγγιστούν µέσω των άµεσων
και βιωµατικών εµπειριών

«Όχι πολύ οργανωµένη, προκειµένου να προωθείται η αυτενέργεια» Ν7

«Ένα µεγάλο υπόστεγο µε τραπεζάκια και παγκάκια σε µία µεριά µια αµµοδόχο που
γύρω γύρω θα έχει ξύλινα παγκάκια. Επίσης θα υπήρχαν διαδραστικά παιχνίδια για να
µπορούν να παιδιά να παρέµβουν και δηµιουργήσουν και τα δικά τους παιχνίδια»
Ν20

«Ούτε µέσα υπάρχει κάποια διαµόρφωση. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που να
µπορούµε να κάτσουµε να µιλήσουµε, ένας δηµιουργικός χώρος µε πινέλα µε , φυσικά
υλικά και νερό να µην σκεφτόµαστε µην λερωθούν., χώρος παρατήρησης και
δηµιουργίας. Φοβάµαι λίγο πως θα χρησιµοποιήσουµε το νερό αλλά χρειάζεται
εκπαίδευση σε εµάς και στα παιδιά» Ν 29

«Κιόσκι, δένδρα, λιµνούλα, γωνιά µε ζωάκια, λαχανόκηπος» Ν28

«Κιόσκι, προφυλαγµένα από ακραίες καιρικές συνθήκες, τραπέζι κουζίνα, να
ζωγραφίζουµε έξω, έντονο το φυσικό στοιχείο. Να έχουµε το δικό µας µποστανάκι να
έχουµε τα δικά µας λαχανικά να τρώµε αυτά που φυτεύουµε» Ν39

«Γωνιά συζήτησης σε ηµικύκλια περιοχή, τραπεζάκια µε παγκάκια, περιοχή
βιβλιοθήκης, περιοχή οικοδοµικό υλικό. θα ήθελα περισσότερος σταθερός εξοπλισµός,
ένα σκέπαστρο, τραπεζάκια, εξοπλισµός» Ν21

Παρατηρούµε ωστόσο πως από τις συνολικές αναφορές των νηπιαγωγών έχει
σκιαγραφηθεί µία οργάνωση αυλής που παρέχει ευκαιρίες για ενεργητικό, ήσυχο και
ακατάστατο παιχνίδι (Ρέντζου & Σακελλαρίου, 2014) και ευκαιρίες για κίνηση,
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ανακάλυψη, εξερεύνηση, πειραµατισµού και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Τέλος
παρατηρούµε πως δεν δόθηκε σηµασία στους µεταβατικούς χώρους που αποτελούν
αναγκαίο στοιχείο για την οµαλή ροή της µαθησιακής διαδικασίας µεταξύ εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων. Επιπλέον

καµία νηπιαγωγός δεν ανέφερε τη δόµηση

δυνατοτήτων για αποµόνωση και ξεκούραση, ένα στοιχείο που σε παραπάνω ανάλυση
φάνηκε πως οι νηπιαγωγοί αποφεύγουν να δηµιουργούν ή να συντηρούν στην αυλή.
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Περιοχή ενασχόλησης με
στοιχεία της φύσης
(αμμοδόχος, κήπος, νερό,
ζωάκια, λίμνη).

Περιοχή συγκέντρωσης και
εργασίας (πάγκοι εργασίας,
καρέκλες, αμφιθεατρική δομή
καθισμάτων).

28%

25,8%

Χώρος πρασίνου (δένδρα,
λουλούδια, θάμνοι).

Εξοπλισμός που υποστηρίζει
παιχνίδια αδρής κινητικότητας
(αναρρίχηση, ισορροπία,
μπουσούλιμα κ.α.).

8,6%

Δομή για σκιά και προστασία
από βροχή.
11%

Ποικιλία κινητού εξοπλισμού
και υλικών που υποστηρίζουν
δραστηριότητες παρατήρησης,
οικοδόμησης, δραματικού
παιχνιδιού, ανάγνωσης.

8%

Μεγάλος χώρος με ασφαλές
υλικό επίστρωσης για
παιχνίδια και δραστηριότητες
για μεγάλες ομάδες παιδιών.
7%

7%

Χώρος αποθήκευσης
4,6%
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7.1.6.2 Εκπαίδευση και επιµόρφωση
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και την περιγραφή των εµπειριών τους, οι
νηπιαγωγοί τόνισαν τη σηµασία της ελλιπής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης γύρω από τη
ΜΠΥΠ. Βάσει προηγούµενης έρευνάς µας (Gessiou, Dardanou & Sakellariou, 2018) µας
για το ελληνικό πλαίσιο κατάρτισης των νηπιαγωγών στην Ελλάδα αναδύθηκαν οι
συντηρητικές προσεγγίσεις στο πρόγραµµα σπουδών των υποψηφίων νηπιαγωγών που
υπονοµεύει την εισαγωγή στη νέα παιδαγωγική εποχή που θεωρεί την υπαίθρια µάθηση
και παιχνίδι ως αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Την ίδια
παρατήρηση έκαναν και οι νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας, όπου καµία
νηπιαγωγός δεν έχει ενηµερωθεί ποτέ (Ερωτ. 60) για την αξιοποίηση των υπαίθριων
χώρων µάθησης, παρά µόνο δύο από αυτές (Νο.2, Νο5) από ένα σχετικό σεµινάριο για
τους σχολικούς κήπους. Επίσης όπως µας ανέφεραν δεν µπορούσαν να ανακαλέσουν
κανένα παράδειγµα από το ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ή τον οδηγό της νηπιαγωγού που να αναφέρεται
στην υποστήριξη της µάθησης και του παιχνιδιού στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Όσες
νηπιαγωγοί από το δείγµα είχαν κάνει προσπάθειες προσέγγισης των υπαίθριων χώρων
ως τόπους µάθησης, βασίστηκαν στο προσωπικό ενδιαφέρον τους και σε πληροφορίες
που αντλούσαν από το διαδίκτυο που κυρίως αναφερόταν στην αισθητική αναβάθµιση
των χώρων µε ενηλικοκεντρικά κριτήρια. Όλες συµφώνησαν πως είναι αναγκαία η
ενηµέρωση και η επιµόρφωση προκειµένου να καταφέρουν να προσεγγίζουν µεθοδικά τη
µάθηση και το παιχνίδι στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Aυτή η προσπάθεια
αντικατοπτρίζεται από τα συναισθήµατα των νηπιαγωγών για αυτο-αποτελεσµατικότητα
και αυτοεκτίµηση προκειµένου να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τη ΜΠΥΠ.
Στην ερώτηση 61. «Με ποιον τρόπο θα θέλατε να ενηµερωθείτε για τη ΜΠΥΠ» οι
περισσότεροι νηπιαγωγοί (80%) συµφώνησαν πως αυτή η επιµόρφωση και η
επιστηµονική υποστήριξη θα πρέπει να προέλθει από βιωµατικά εργαστήρια όπου θα
µαθαίνουν από πρώτο χέρι πως να χειρίζονται και να οργανώνουν τη µάθηση έξω. Αυτό
ο τρόπος ξεφεύγει από το δασκαλοκεντρικό τρόπο µεταφοράς γνώσης και δίνει τη
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να παρατηρήσουν και να µάθουν µέσα από αληθινές
καταστάσεις, πλαίσια τα οποία συµφωνούν απόλυτα και µε τη φιλοσοφία της ΜΠΥΠ. Θα
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µπορούσαµε άλλωστε να διδάξουµε αποτελεσµατικά εκπαιδευτικούς πως να χειρίζονται
τα υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης µέσα σε ένα αµφιθέατρο;
Από του νηπιαγωγούς 38 νηπιαγωγούς που ανέφεραν τα βιωµατικά εργαστήριασεµινάρια ως τον καλύτερο τρόπο για να λάβουν επιµόρφωση σχετικά µε τη ΜΠΥΠ οι
δώδεκα πρόσθεσαν πως θα έπρεπε επίσης να λάβουν και έντυπο ενηµερωτικό υλικό, τόσο
για την υποστήριξη του έργου τους όσο και για την ενηµέρωση των γονέων και
κηδεµόνων. Επίσης από αυτούς 9 ανέφεραν την ίδρυση ενός φορέα που θα δρα
υποστηρικτικά στο έργο τους οργανώνοντας ψηφιακά µαθήµατα,

ηλεκτρονικές

πλατφόρµες ενηµέρωσης, και ηµερίδες – συνέδρια µε προτάσεις ειδικών. Μόνο µία
νηπιαγωγός ανέφερε την αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικού µαθήµατος σε προπτυχιακό
στάδιο, προκειµένου τα πανεπιστήµια να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι
ώστε οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να

προχωρήσουν σε µία νέα εκπαιδευτική

πραγµατικότητα πέρα από την σηµερινή άκαµπτη προσέγγιση της συντηρητικής
διδασκαλίας.
Στη συνέχεια η αµέσως µεγαλύτερη σε συχνότητα απάντηση ήταν «τα παραδείγµατα
από άλλους νηπιαγωγού» (20%). Σε αυτό το σηµείο ορισµένοι νηπιαγωγοί κατέθεσαν τη
δυσπιστία τους όσον αφορά τις θεωρίες ή τα παραδείγµατα που προέρχονται από άλλες
χώρες, όπως π.χ. Σκανδιναβία, όπου η ΜΠΥΠ είναι στοιχείο της εκπαιδευτικής τους
κουλτούρας και κατέθεσαν την επιθυµία τους να µάθουν από παραδείγµατα τέτοιων
πρακτικών στην Ελλάδα. Αυτή η πρόταση θεωρήθηκε από αυτές τις νηπιαγωγούς ως
εναρκτήριο βήµα για τις προσπάθειές τους, προκειµένου να καταφέρουν να ξεπεράσουν
κάποιους προσωπικούς φόβους και να ξεκαθαρίσουν µέσα από τα παραδείγµατα των
άλλων το θολό κενό που υπάρχει µεταξύ της θεωρίας των προγραµµάτων σπουδών, της
γραφειοκρατίας και της πράξης.
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7.2 Αποτελέσµατα του Δεύτερου Σταδίου της Έρευνας

Για τα ερευνητικά ερωτήµατα που αναδύθηκαν µετά το πέρας των συνεντεύξεων
θεωρήσαµε πως οι νηπιαγωγοί ήταν στη καλύτερη θέση για να µας προσφέρουν
δεδοµένα συνεχόµενων αρχείων για κάθε µεµονωµένη χρήση και αξιοποίηση των
υπαίθριων περιβαλλόντων. Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στο συγκεκριµένο στάδιο
της έρευνας µπορεί να µας προσφέρει και ποσοτικά δεδοµένα ωστόσο η έρευνα αυτή
ξεχωρίζει από άλλες µελέτες της ΜΠΥΠ όπου χρησιµοποιήθηκαν προσεγγίσεις τύπου
"ερωτηµατολογίου" που περιορίζονται στις ακριβείς αναφορές των εκπαιδευτικών
σχετικά µε τη δουλειά τους γενικά ή τις σκέψεις τους για παρελθόντα γεγονότα. Η
ανάληψη µιας προσέγγισης ανά περίσταση έχει τις προκλήσεις της, δεδοµένου ότι
σηµαίνει τη διεξαγωγή µίας εµπεριστατωµένης έρευνας και συλλογής πολυάριθµων
ακριβών αρχείων, αλλά απέδειξε ότι αξίζει τον κόπο, χάρης του βάθους της κατανόησης
που µας πρόσφερε.
Το συγκεκριµένο στάδιο της έρευνας, λοιπόν είχε αρκετές προκλήσεις αλλά
πρόσφερε και αρκετές ευκαιρίες προκειµένου να εµβαθύνουµε σε ευρήµατα του
προηγούµενου σταδίου της έρευνας. Ένας σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας που
προέκυψε από τις συνεντεύξεις και δεν καταφέραµε να το µελετήσουµε και το
διερευνήσουµε εις βάθος, όπως αναλύσαµε τον παράγοντα των υλικών υποδοµών και
του εξοπλισµού, ήταν οι καιρικές συνθήκες. Οπότε µέσα από τις καθηµερινές
καταγραφές των ηµερολογίων κυρίως στόχος µας ήταν να διερευνήσουµε τις πρακτικές
σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες. Η πρώτη πρόκληση εµφανίστηκε όταν µοιράσαµε
τα ηµερολόγια στις νηπιαγωγούς, τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου. Οι
νηπιαγωγοί εκδήλωσαν τη ανησυχία τους πως δεν θα καταφέρουν να αποτυπώσουν
πολλές πρακτικές και εξορµήσεις σε υπαίθρια περιβάλλοντα λόγω του καιρού. Σε αυτή
τη φάση έγινε µία συζήτηση µε την ερευνήτρια η οποία εξήγησε στις συµµετέχουσες
πως στόχος µας είναι να εξετάσουµε τις πρακτικές έξω παντός καιρού, πως τα
ηµερολόγια και οι καταγραφές είναι ανώνυµες και τέλος τους δόθηκε η δυνατότητα να
επιλέξουν τη περίοδο που θα συµπληρώσουν το ηµερολόγιο από το διάστηµα
Ιανουάριος- Απρίλιο. Ωστόσο τα περισσότερα ηµερολόγια συµπληρώθηκαν τον
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Φεβρουάριο. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αναδύθηκε ως από τους πιο
σηµαντικούς λόγους αξιοποίησης της αυλής η ώρα του διαλείµµατος και της εκτόνωσης
των παιδιών. Δεδοµένου αυτού του ευρήµατος συνδυαστικά µε το στόχο µας να
χρησιµοποιήσουν οι νηπιαγωγοί το ηµερολόγιο ως ένα εργαλείο τεκµηρίωσης και
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου όσον αφορά την µάθηση και το παιχνίδι
στους υπαίθριους χώρους, δηµιουργήσαµε το ηµερολόγιο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι
νηπιαγωγοί συµπληρώνοντάς το να µπορούν άµεσα να διακρίνουν συγκριτικά το χρόνο
που περνάνε τα παιδιά έξω για διάλειµµα και για οργανωµένες δραστηριότητες. Τρίτον,
παρότι στα πλαίσια της µάθησης σε υπαίθριους χώρους (outdoor learning) η αξιοποίηση
χώρων και εκτός σχολικών εδαφών θεωρείται εξίσου σηµαντική, από τις συνεντεύξεις
αναδύθηκε πως οι νηπιαγωγοί στο µεγαλύτερό τους ποσοστό δεν αξιοποιούν χώρους της
γειτονιάς ή της τοπικής κοινότητας ως συχνές επισκέψεις για δυνατότητες και εµπειρίες
µάθησης. Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών και η απόφασή τους αν θα µεταφέρουν την
διαδικασία της µάθησης εκτός των σχολικών εδαφών φαίνεται να καθορίζεται σε µεγάλο
βαθµό από τα θέµατα γραφειοκρατίας και το θολό κενό που υπάρχει περί νοµιµότητας
αυτών των εξορµήσεων σύµφωνα µε τα εκάστοτε ΦΕΚ. Ως αποτέλεσµα στο ηµερολόγιο
συµπεριλάβαµε τις εξορµήσεις εκτός της σχολικής αυλής αλλά στόχος µας δεν ήταν να
ελέγξουµε τη συχνότητα αυτών των εξορµήσεων αλλά τον τύπο και το λόγο διεξαγωγής
τους. Τέταρτη, και τελευταία πρόκληση όπως αναφέραµε και στην ανάλυση των
συνεντεύξεων, ήταν εάν στην κατηγοριοποίηση που ζητούσαµε από τους νηπιαγωγούς
να κάνουν όσον αφορά τις οργανωµένες δραστηριότητες έξω θα χρησιµοποιούσαµε τα
γνωστικά αντικείµενα του θεσµοθετηµένου Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΦΕΚ 303 &304/13-3-2003) ή τις µαθησιακές
περιοχές του νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011). Έτσι
µε σεβασµό στις συµµετέχουσες, ύστερα από συζήτηση µαζί τους, θεωρήσανε πως είναι
πιο άνετες στην συµπλήρωση του ηµερολογίου σύµφωνα µε τις θεµατικές περιοχές του
νέου Πιλοτικού Προγράµµατος Σπουδών. Ορισµένες µάλιστα κάνανε αυτή την επιλογή
µε σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα και να εξασκηθούν στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών, πράγµα το οποίο τους παρότρυνε η εκάστοτε σύµβουλος εκπαίδευσης να
κάνουν.
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7.2.1 Δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους του νηπιαγωγείου

7.2.1.1 Ο χρόνος διαµονής σε υπαίθρια περιβάλλοντα
Συνολικά από τις καταγραφές των ηµερολογίων αναλύσαµε 920 ώρες παραµονής
των παιδιών στα σχολικά εδάφη. Από τις 920 ώρες που καταγράφηκαν, οι 102 ώρες
αντιστοιχούν σε καταγραφές από υπαίθριους χώρους. Βάση των µηνιαίων καταγραφών
(Πίνακας 1) των εκπαιδευτικών το 89% της ώρας παραµονής τους τα παιδιά βρίσκονται
µέσα στις τάξεις. Σε µέσο όρο τα παιδιά βρίσκονται σε υπαίθρια περιβάλλοντα 9 ώρες
από τις 80 σχολικές ώρες το µήνα που βρίσκονται στο σχολείο.

Ν1

Ν2

Ν3

Ν4

Ν5

Ν6

Ν7

Ν8

Ν9

Ν10

Μέσα
στην
αίθουσα

92%

94%

92%

90%

86%

80%

90,4%

82,5%

90%

94,5%

Στην
αυλή

8%

6%

8%

10%

14%

20%

9,6%

17,5%

10%

5,5%

Πίνακας 29. Μηνιαία οι ώρες µέσα και εκτός της τάξης
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Διάγραµµα 6. Κατηγοριοποίηση των αλλαγών στη σχολική αυλή ποι οι νηπιαγωγοί πρότειναν
να γίνουν
Παρατηρούµε πως σε δύο περιπτώσεις Ν6 και Ν8 σύµφωνα µε τις καταγραφές
φαίνεται να περνάνε περισσότερο χρόνο στην αυλή σε σχέση µε τις άλλες νηπιαγωγούς,
20% και 17,5% αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Ν8 παρατηρούµε και από τη
συνέντευξή της πως ήταν η µόνη νηπιαγωγός του δείγµατος που είχε εντάξει τα υπαίθρια
περιβάλλοντα στις ρουτίνες του νηπιαγωγείου καθηµερινά και µεθοδικά, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από τις καταγραφές των ηµερολογίων. Επίσης η Ν8 ανέφερε στις
συνεντεύξεις πως επιλέγει το σχολείο που θα υπηρετήσει µε βάση τους υπαίθριους
χώρους τους και οι αφηγήσεις της σχετικά µε την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της
συνεχής επαφής των παιδιών µε το περιβάλλον φύσης στο σχολείο ήταν µακροσκελής.
Στην περίπτωση της Ν6 από τη συνέντευξη της ίδιας όσο και της συναδέρφου της,
φαίνεται (ερώτηση 19) πως και οι δύο υποστήριξαν πως καθηµερινά τα παιδιά
βρίσκονται στους υπαίθριους χώρους 40’, δηλαδή περίπου το 16% της ηµέρας το οποίο
επιβεβαιώθηκε και από τα ηµερολόγια. Επίσης στη συγκεκριµένη περίπτωση από τις
συνεντεύξεις αναδύθηκε µία πολύ καλή και αρµονική συνεργασία µεταξύ των δύο
νηπιαγωγών του τµήµατος που µοιράζονταν κοινές απόψεις σχετικά µε τη ΜΠΥΠ και
την έννοια του ρίσκου στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Σε αντίθεση µε άλλες νηπιαγωγούς
του δείγµατος των συνεντεύξεων, που ενώ ήταν νηπιαγωγοί του ίδιου τµήµατος
φαινόταν πως οι απόψεις τους τόσο για το χρόνο παραµονής των παιδιών έξω όσο και
για το τρόπο αξιοποίησης των υπαίθριων περιβαλλόντων διέφεραν κατά πολύ (π.χ. Ν8
και Ν9, από το δείγµα των συνεντεύξεων).

7.2.1.1.1 Ο χρόνος σε συσχέτιση µε τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου.
Όπως αναφέραµε και στη µεθοδολογία της έρευνας το τελικό µας δείγµα σε αυτό
το στάδιο της έρευνας διαµορφώθηκε έτσι ώστε το 50% (3, 6, 8, 9, 10) να έχει στη
διάθεση του έναν αύλειο χώρο στον οποίο νιώθει άνετα, οικεία και έχει µία τυπική
διαµόρφωση που εξυπηρετεί, τουλάχιστον, τις βασικές ανάγκες τους, µε έντονο το
στοιχείο του περιβάλλοντος φύσης. Ενώ το άλλο 50% (Νο1, 2, 4, 5, 7) είτε δεν είχαν
δικό τους αυτόνοµο χώρο, είτε ο χώρος ήταν άµορφος µε «σκληρά» στοιχεία που
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δυσκόλευαν την δυνατότητα παρέµβασης. Επιχειρώντας να κάνουµε µία σύγκριση
µεταξύ του χρόνου που περάσαν σε υπαίθρια περιβάλλοντα τα νηπιαγωγεία του
δείγµατος ανάλογα µε τον αύλειο χώρο που είχαν στη διάθεσή τους, δεν παρατηρήσαµε
αξιοσηµείωτες διαφορές. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 29 υπάρχει µία µικρή διαφορά
στο χρόνο παραµονής των παιδιών στους υπαίθριους χώρους ανάλογα µε τον αύλειο
χώρο που έχουν στη διάθεσή τους οι νηπιαγωγοί ωστόσο η διαφορά είναι πολύ µικρή,
στη πρώτη κατηγορία το 12,5% του συνολικού χρόνου παραµονής στο σχολείο τα παιδιά
βρίσκονται στην αυλή ενώ στη δεύτερη κατηγορία το 9,5%. Μεταφράζοντας αυτό το
ποσοστό σε ώρες αντιλαµβανόµαστε πως η διαφορά µεταξύ των δύο κατηγοριών είναι
2 ώρες το µήνα. Ως επί των πλείστων, οι νηπιαγωγοί που έχουν στη διάθεσή τους έναν
όµορφο, άνετο και µε δυνατότητες αξιοποίησης και εκµετάλλευσης αύλειο χώρο δεν
φαίνεται να το χρησιµοποιούν παραπάνω από τους νηπιαγωγούς που είτε έχουν στη
διάθεσή τους ακατάλληλους αύλειους χώρους είτε δεν έχουν δικό τους αυτόνοµο χώρο
αλλά µοιράζονται την αυλή του δηµοτικού σχολείου.

Πίνακας 29. Ο χρόνος σε συσχέτιση µε τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου
Ο χρόνος σε συσχέτιση

Μέσος όρος του χρόνου

µε τη διαµόρφωση του

µέσα στην αίθουσα

Χρόνος στην αυλή

87,8 %

12,2%

αύλειου χώρου .
Κατηγορία 1:
Άνετος, µε µία τυπική
διαµόρφωση και φυσικά
στοιχεία

Ν: 3, 6, 8, 9, 10
Κατηγορία 2:
«άµορφος» µε «σκληρά»
στοιχεία αύλειος χώρος

90,5%
9,5%

Ν: 1, 2, 4, 5, 7
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7.1.1.1.2 Ο χρόνος σε συσχέτιση µε τον καιρό
Μέσα από τις καταγραφές των ηµερολογίων οι νηπιαγωγοί κατέγραφαν κάθε µέρα
τον καιρό. Με αυτό τον τρόπο θέλαµε να συσχετίσουµε τον καιρό µε τις δραστηριότητες
που επιλέγουν να διεξάγουν και τον χρόνο που περνάνε τα παιδιά στα υπαίθρια
περιβάλλοντα. Από τις 230 καταγραφές οι 217 αποτύπωναν τον καιρό, καθώς σε 11
περιπτώσεις η αυλή δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί λόγω επισκευών. Συνολικά στις
217 αναφορές στο 56% καταγράφηκε ήλιος, 27% συννεφιά και µόνο 17% βροχή.
Οπότε αντιλαµβανόµαστε, συσχετίζοντας τον καιρό και το χρόνο παραµονής των
παιδιών στους υπαίθριους χώρους, πως ο παράγοντας του καιρού δεν είναι αυτός που
επηρεάζει άµεσα την επιλογή των νηπιαγωγών αν θα βγουν µε τα παιδιά έξω. Παρόλο
που τα ηµερολόγια καταγράφηκαν κατά κύριο λόγο το Φεβρουάριο, ο καιρός φαίνεται
να ήταν καλός και ευνοϊκός, ωστόσο από τις 123 µέρες που καταγράφηκαν µε ήλιο
συνολικά, τις 90 µέρες πέρασαν τα παιδιά ορισµένο χρόνο έξω και από αυτές τις 90 µόνο
σε 34 µέρες καταγράφηκαν οργανωµένες δραστηριότητες. Τις υπόλοιπες 56 η αυλή
αξιοποιούνταν µόνο για τη διάρκεια του διαλείµµατος και τις χαλάρωσης των παιδιών.

7.2.1.2 Οργανωµένες δραστηριότητες και διάρκεια διαλείµµατος
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα ηµερολόγια οι νηπιαγωγοί κατέγραφαν τις
πρακτικές και τις δραστηριότητες που διεξήγαν στους υπαίθριους χώρους διαχωρίζοντάς
τες στο χρόνο του διαλείµµατος ή σε οργανωµένες δραστηριότητες.
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Συνολικά οι ώρες των καθημερινών
δραστηριοτήτων στους εξωτερικούς χώρους
12
10
8
6
4
2
0
No1

No2

No3

No4

No5

Διάρκεια Διαλλείματος

No6

No7

No8

No9

No10

Διάρκεια Διδακτικής Ώρας

Πίνακας 30. Συνολικά οι ώρες των καθηµερινών δραστηριοτήτων στους
εξωτερικούς χώρους
Το 61 % των δραστηριοτήτων στους εξωτερικούς χώρους ανταποκρίνονται στην
ώρα του διαλλείµατος 30. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, το 4% αυτών των
δραστηριοτήτων, αναδύονται από το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια
του διαλλείµατος. Το 42% των δραστηριοτήτων έξω ανταποκρίνεται σε οµαδικά
παιχνίδια αδρής κινητικότητας οργανωµένα από τις νηπιαγωγούς (Πίνακας 3). Μόνο σε
ένα νηπιαγωγείο, µέσα από τα ηµερολόγια, καταγράφηκαν δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τις ρουτίνες του νηπιαγωγείου, όπως είναι το φαγητό, η ξεκούραση, η
πρωινή ολοµέλεια. Δεν καταγράφηκε κάποια συστηµατική εκπαιδευτική προσέγγιση
των υπαίθριων χώρων και δεν ακολουθούσε σχεδόν ποτέ επεξεργασία των
παρατηρήσεων και των εµπειριών από έξω µέσα στη σχολική αίθουσα.

7.2.1.2.1 Τύποι δραστηριοτήτων και στόχοι
Στη συνέχεια του ηµερολογίου ζητούταν από τις νηπιαγωγούς να αντιστοιχήσουν
της δραστηριότητες που κατέγραψαν µε τους στόχους που πίστευαν πως εξυπηρετούν
αυτές οι δραστηριότητες και µε τις θεµατικές περιοχές του νέου αναλυτικού
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προγράµµατος για το νηπιαγωγείο.

Οι 95 καταγεγραµµένες δραστηριότητες

αντιστοιχίστηκαν από τις νηπιαγωγούς σε 198 στόχους. Ο στόχος που αντιστοιχίστηκε
στις περισσότερες δραστηριότητες ήταν ανάπτυξη της συνεργασίας (19%) και δεύτερον
η διασκέδαση και η αναψυχή (14,5%). Έπειτα 12% αναφέρθηκε στην οµαδική εργασία,
και 11% στην υποστήριξη της δηµιουργικότητας. Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε
πως ενώ σε αυτό το σηµείο του ηµερολογίου οι νηπιαγωγοί αξιολογούσαν τους στόχους
των οργανωµένων δραστηριοτήτων µόνο 14% αναφέρθηκε στη σύνδεση αυτών των
δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένες θεµατικές από το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Η
συχνότητα πραγµατοποίησης οργανωµένων δραστηριοτήτων αναδεικνύει πως ο αύλειος
χώρος αξιοποιείται περιστασιακά ενώ η παρατήρησή και η εργασία σε αυτούς τους
χώρους είναι «σύντοµη» και όχι «συστηµατική».

Βασικοί τύποι των οργανωµένων δραστηριοτήτων στους
υπαίθριους χώρους µέσα από τις καταγραφές των ηµερολογίων
Δραστηριότητες Αναδυόµενες από τα παιδιά

4%

Επιτόπου Παρατήρηση, Έρευνα, Εξερεύνηση

6%

Εποχιακά Πρότζεκτ, Γιορτές

26%

Οµαδικά

παιχνίδια,

Παιχνίδια

αδρής

42%

κινητικότητας
Γνωριµία µε το χώρο

4%

Τέχνες

18%

Σύνολο

100%

Πίνακας 31. Βασικοί τύποι των οργανωµένων δραστηριοτήτων στους
εξωτερικούς χώρους µέσα από τις καταγραφές των ηµερολογίων
Στη συνέχεια οι δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν µε βάση της µαθησιακές
περιοχές του ΑΠΣ, αποκάλυψαν πως οι οργανωµένες δραστηριότητες στα υπαίθρια
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περιβάλλοντα εξυπηρετούν κυρίως τους στόχους της φυσικής αγωγής (30%), και της
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η στοχοθεσία των δραστηριοτήτων όπως
περιεγράφηκε από τις νηπιαγωγούς (πίνακας 32), αντιστοιχεί και επιβεβαιώνει τις
επιλογές των νηπιαγωγών όσον αφορά τις µαθησιακές περιοχές.
Πίνακας 32. Στόχοι των οργανωµένων δραστηριοτήτων στους υπαίθριους χώρου
Στόχοι των οργανωµένων δραστηριοτήτων
στους υπαίθριους χώρους.
Επαφή µε τη φύση στην τοπική κοινότητα

%
4

Κοινωνικοί και πολιτισµικοί σύνδεσµοι

1

Προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάµωση

10

Οµαδικές εργασίες/ παιχνίδια

12

Δηµιουργικότητα

11

Ενεργητική µάθηση και Εξερεύνηση

5

Διατήρηση της φυσικής και πολιτισµικής

3,5

κληρονοµιάς
Διασκέδαση, αναψυχή

14,5

Επιτόπου παρατήρηση και έρευνα

6

Συνεργασία

19

Ενασχόληση µε συγκεκριµένες µαθησιακές

14

περιοχές από το ΑΠΣ
Σύνολο

100

Πίνακας 33. Μαθησιακές περιοχές από το ΑΠΣ µε τις οποίες ασχοληθήκατε.
Μαθησιακές περιοχές από το ΑΠΣ µε τις οποίες
ασχοληθήκατε.
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

%
17
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Φυσικές επιστήµες

6

Μαθηµατικά

8

Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο

13

ανάπτυξη
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

4

Τέχνες

12

Γλώσσα

10

Φυσική αγωγή

30

Σύνολο

100

Από τις 102 αναφορές που συλλέξαµε σχετικά µε τους λόγους που επέλεξαν τους
υπαίθριους χώρους για τη διεξαγωγή οργανωµένων δραστηριοτήτων, το µεγαλύτερο
ποσοστό αναφερόταν στην καταλληλόλητα του χώρου και των υλικών που αυτός
παρέχει (54,9%), έπειτα επέλεξαν τον παράγοντα του καιρού (31,4%) ως κίνητρο για τη
µεταφορά κάποιων δραστηριοτήτων στην αυλή και τέλος κατά 13,7% ανέφεραν πως η
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στην αυλή έγινε µε κύριο κίνητρο την ανάγκη ή την
επιθυµία των παιδιών. Την ίδια κατηγοριοποίηση οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να κάνουν
και για τη διάρκεια του διαλείµµατος, δηλαδή γιατί να διαλέξουν την αυλή για το
διάλειµµα; Αρχικά αξιολόγησαν τον καλό καιρό ως ένα θετικό παράγοντα για τη
διαµονή τους στην αυλή (37,3%). Έπειτα η σειρά κατηγοριοποίησης φαίνεται να
επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων, όπου η έκταση του χώρου
θεωρήθηκε ως βασικό στοιχείο της αυλής που εξυπηρετεί την ανάγκη των παιδιών για
εκτόνωση και τρέξιµο. Έτσι και στα ηµερολόγια οι νηπιαγωγοί αξιολόγησαν την
καταλληλόλητα του χώρου (µεγάλη έκταση) και την επιθυµία των παιδιών ως τους
βασικούς λόγους για να βγούνε στην αυλή τη διάρκεια του διαλείµµατος. Συγκρίνοντας
τους λόγους στον πίνακα 34 παρατηρούµε µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά που
αφορούν κατά πόσο η επιθυµία των παιδιών να βγουν έξω λαµβάνεται ως κύριο λόγος
από τους εκπαιδευτικούς για να διευρύνουν τη µάθηση και το παιχνίδι έξω.
Παρατηρούµε πως όσον αφορά τις οργανωµένες δραστηριότητες ο παράγοντας «το
ζήτησαν τα παιδιά» έχει τα λιγότερα ποσοστά αναφοράς από τους νηπιαγωγούς σε
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αντίθεση µε τη διάρκεια του διαλείµµατος όπου εµφανίζεται ως ο δεύτερος πιο
σηµαντικός λόγος.
Πίνακας 34. Λόγοι που επιλέξατε την αυλή
Λόγοι που επιλέξατε

Για οργανωµένες

Για τη διάρκεια

την αυλή

δραστηριότητες

του διαλείµµατος

31,4%

37,3%

33,3%

26,4%

Καιρός
Καταλληλόλητα χώρου
Καταλληλόλητα υλικών

21,6%

Το ζήτησαν τα παιδιά

13,7%

Σύνολο

100%

3,3%
33%
100%

7.2.1.2.2 Συσχέτιση µε τα δεδοµένα των συνεντεύξεων
Σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις το 52, 5% του δείγµατος (21 νηπιαγωγοί) ανέφερε
πως τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή µόνο σύµφωνα µε το προβλεπόµενο διάλειµµα (20’30’/ µέρα), που σηµαίνει πως από το συνολικό χρόνο παραµονής τους στο σχολείο τα
παιδιά βρίσκονται στην αυλή µόνο το 8%. Από τις 20 ώρες την εβδοµάδα που
βρίσκονται στο σχολείο µόνο τις 2 ώρες βρίσκονται σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο. Οι
καταγραφές των ηµερολογίων επιβεβαιώνουν αυτό το αποτέλεσµα των συνεντεύξεων
καθώς φάνηκε πως 89% της ώρας παραµονής τους τα παιδιά βρίσκονται µέσα στις
τάξεις. Από το χρόνο παραµονής τους στην αυλή το 61 % των ανταποκρίνονται στην
ώρα του διαλλείµατος. Σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις το 43% του δείγµατος των
συνεντεύξεων (ερώτηση 15) θεωρεί ότι ο κυριότερος σκοπός που εξυπηρετεί η αυλή
στην δική τους καθηµερινότητα είναι η χαλάρωση, εκτόνωση, η ώρα της ανάπαυλας από
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τις µαθησιακές δραστηριότητες, δηλαδή το διάλειµµα. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και
από τις καταγραφές των ηµερολογίων.

Οι νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ανέφεραν ως κύριους
ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίηση της αυλής (ερώτηση 58) κυρίως τις
ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδοµές, οργάνωση και εξοπλισµό (29,5%) και στον παράγοντα
του καιρού (26,2%). Θέλοντας να εµβαθύνουµε στο παραπάνω πόρισµα προχωρήσαµε
στην ανάλυση των καταγραφών των ηµερολογίων και πραγµατοποιήσαµε συσχετίσεις
ανάµεσα στο χρόνο παραµονής στην αυλή και (α) στις υποδοµές που είχαν στη διάθεσή
τους, (β) στον καιρό που κατέγραφαν καθηµερινά οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Όπως φαίνεται
στην ανάλυση αυτών των συσχετίσεων οι υποδοµές και ο καιρός δεν φαίνεται να είναι
οι κύριοι λόγοι που επηρεάζουν την απόφαση των νηπιαγωγών για το αν θα µεταφέρουν
την εκπαιδευτική διαδικασία έξω. Όσον αφορά τις υλικές υποδοµές και την οργάνωση,
στο προηγούµενο κεφάλαιο είχε γίνει ήδη µία συγκριτική ανάλυση η οποία δεν ανέδειξε
σηµαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο χρήσης και το ρόλο των νηπιαγωγών στους
υπαίθριους χώρους. Όσον αφορά τον παράγοντα του καιρού, ενώ µέσω τα δεδοµένα των
συνεντεύξεων δεν µπορούσαµε να εµβαθύνουµε στο κατά πόσο επηρεάζει τις
δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους, οι καταγραφές των ηµερολογίων θεωρήθηκε
µία κατάλληλη τεχνική για να εµβαθύνουµε και να συµπεράνουµε µέσα από τα
δεδοµένα των καταγραφών πως ούτε ο καιρός είναι κύριος παράγοντας που καθορίζει
την επιλογή των νηπιαγωγών. Όπως οι ίδιοι νηπιαγωγοί κατέγραψαν ενώ το 57% των
ηµερών ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και µόνο 17% είχε βροχή, µόνο το 37%
αξιοποιήθηκε για τη διεξαγωγή οργανωµένων δραστηριοτήτων όπου ο χρόνος
παραµονής εκτιµήθηκε κατά µέσο όρο στις 4 ώρες το µήνα.

Στη συνέχεια το 22,5% ανέφερε πως σπάνια αξιοποιούν το χώρο της αυλής για
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες του ΑΠΣ (ερώτηση 16.1), και
από το συνολικό δείγµα µόνο 8,5% θεωρεί πως η αυλή µπορεί να αξιοποιηθεί για
διεύρυνση της µάθησης σύµφωνα µε το ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ (ερώτηση 15). Στο ίδιο µοτίβο
και στα ηµερολόγια καταγράφηκε πως µόνο 39% των δραστηριοτήτων έξω είναι
οργανωµένες και µόνο το 14% αυτών αντιστοιχίζονται µε τη στοχοθεσία του ΑΠΣ.
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Εµβαθύνοντας όµως στους στόχους αυτών των δραστηριοτήτων συγκριτικά µε τις
συνεντεύξεις παρατηρούµε ορισµένες οµοιότητες αλλά και διαφορές µεταξύ των
δεδοµένων (Πίνακας 35). Αρχικά παρατηρούµε πως και στις δύο περιπτώσεις οι
περισσότερες δραστηριότητες αντιστοιχίζονται στη φυσική αγωγή. Στα ηµερολόγια
αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση των καταγεγραµµένων δραστηριοτήτων όπου
φαίνεται πως το 42% αυτών αντιστοιχεί σε παιχνίδια αδρής κινητικότητας και οµαδικά.
Έπειτα µεγάλη διαφοροποίηση βλέπουµε στις Φυσικές επιστήµες που ενώ στις
συνεντεύξεις φαίνεται να καταλαµβάνουν 23,3%, δεύτερος τύπος δραστηριότητας, σε
συχνότητα εµφάνισης, στα ηµερολόγια οι δραστηριότητες που αντιστοιχίστηκαν στις
Φυσικές επιστήµες καταλαµβάνουν µόνο το 6% του δείγµατος. Στη συνέχεια επίσης
µεγάλη διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
όπου στις συνεντεύξεις εµφανίζεται σε ποσοστό 6,4% ενώ στα ηµερολόγια σε παραπάνω
από το διπλάσιο ποσοστό 17%. Όπως αξιολόγησαν οι νηπιαγωγοί στα ηµερολόγια, οι
περισσότερες οργανωµένες δραστηριότητες υποστήριξαν την συνεργασία µεταξύ της
οµάδας των παιδιών και της προσωπική ανάπτυξης και ενδυνάµωσης (29%). Ωστόσο
αυτοί οι στόχοι δεν θέτονταν τόσο εξαρχής, όσο οι νηπιαγωγοί τους παρατηρούσαν να
επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Γεγονός που σηµαίνει πως οι
υπαίθριοι χώροι αξιολογούνται να υποστηρίζουν την προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών πέρα της στοχοθεσίας των δραστηριοτήτων, µέσω της
συνεργασίας, της αυτενέργειας, της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων και των
οµαδικών παιχνιδιών που οι υπαίθριοι χώροι προωθούν.
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Πίνακας 35. Ο συσχετισµός των απαντήσεων των συνεντεύξεων και των
ηµετολογίων

σχετικά

µε

τα

γνωστικά

αντικείµενα

των

οργανωµένων

δραστηριότητων στους υπαίθριους χώρους
Μαθησιακές περιοχές από
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Προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη

Συνεντεύξεις
%
6,4

Ηµερολόγια
%
17

Φυσικές επιστήµες

23,3

6

Μαθηµατικά

5,3

8

14

13

0

4

Τέχνες

11

12

Γλώσσα

5,3

10

Φυσική αγωγή

32

30

Σύνολο

100

100

Περιβάλλον και εκπαίδευση
για την αειφόρο ανάπτυξη
Τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών

Οι παραπάνω παρατηρήσεις έρχονται να προσθέσουν δεδοµένα στην ανάλυση του
πρώτου σταδίου της έρευνας όπου η αυλή φαίνεται να χρησιµοποιείται κυρίως ως χώρος
εκτόνωσης και ανάπαυλας από τις µαθησιακές διαδικασίες που πραγµατοποιούνται
κυρίως µέσα στην αίθουσα. Από την άλλη πλευρά η επιλογή των νηπιαγωγών για το
πότε θα αξιοποιήσουν την αυλή µε συγκεκριµένη στοχοθεσία και µε σκοπό να
υποστηρίξουν τις µαθησιακές διαδικασίες, φαίνεται να µην επηρεάζεται από τις ανάγκες
και τις επιθυµίες των παιδιών (πίνακας 35). Οι οργανωµένες δραστηριότητες έξω
κατασκευάζονται κυρίως δασκαλοκεντρικά ακολουθώντας την προσέγγιση σχεδιασµού
και οργάνωσης δραστηριοτήτων µέσα στην αίθουσα, καθώς όπως παρατηρήσαµε και
στις συνεντεύξεις, το άγχος των νηπιαγωγών για την απόσπαση της προσοχής των
παιδιών και για την ασφάλεια τους υπερτερεί και υποµονεύει την ελεύθερη κίνηση και
την αυτενέργεια των παιδιών έξω κατά τη διάρκεια οργανωµένων δραστηριοτήτων.
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Όπως αναδείχθηκε και από τις συνεντεύξεις το 100% των νηπιαγωγών του δείγµατος
ανέφερε πως τα παιδιά ζητούν να βγουν έξω κάθε µέρα, ανεξαρτήτως καιρού και της
αυλής που έχουν στη διάθεσή τους. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί αναφερόµενοι σε διάφορους
ανασταλτικούς παράγοντες έφτασαν στο συµπέρασµα πως δεν ικανοποιούν την ανάγκη
αυτή των παιδιών, αντιλαµβανόµενοι πολλές φορές τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής τους
της επιλογής. Και στα ηµερολόγια τα παιδιά φαίνεται πως κάνουν φανερές τις ανάγκες
και επιθυµίες τους (44 αναφορές στα ηµερολόγια) αλλά ενώ οι νηπιαγωγοί τις ακούνε,
φαίνεται αδύνατον να τις κατανοήσουνε καθώς µόνο 13,7% φαίνεται να τους επηρεάζει
η γνώµη των παιδιών σε σχέση µε άλλους παράγοντες.
7.2.1.3.

Δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους εκτός των σχολικών

εδαφών

Στο δεύτερο σκέλος του ηµερολογίου ζητούσαµε από τις νηπιαγωγούς αν
πραγµατοποίησαν εξορµήσεις πέρα από τα σχολικά εδάφη περιγράφοντας το είδος των
δραστηριοτήτων και την τοποθεσία. Συνολικά καταγράφηκαν µόνο 6 εξορµήσεις στην
τοπική κοινότητα και κατά κύριο λόγο στα αστικά νηπιαγωγεία. Ωστόσο και πάλι η ώρα
που περάσανε τα παιδιά σε κάποιο εσωτερικό χώρο ήταν περισσότερη από αυτή που
µείνανε έξω. Συνήθως η ώρα που περνάνε έξω τα παιδιά ανταποκρίνεται στο περίπατό
τους για να φτάσουν στο τελικό προορισµό (π.χ. θέατρο, µουσείο, φούρνος). Στον
παρακάτω πίνακα ταξινοµήθηκαν οι εξορµήσεις έξω από το σχολείο µε βάση την
τοπολογία και την απόστασή τους από τα σχολικά εδάφη. Όπως παρατηρούµε οι
περισσότερες εξορµήσεις λαµβάνουν χώρα σε κοντινές αποστάσεις από το σχολείο και
σε κλειστούς χώρους. Μόνο 2 καταγραφές έγιναν σχετικά µε εξορµήσεις όπου τα παιδιά
παρέµειναν σε υπαίθριους χώρους. Το πιο συχνά αναφερόµενο εµπόδιο στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκτός σχολείου είναι η έγκριση από την κυβέρνηση/ σύµβουλο και ότι
δεν θα υπάρξει πρόσθετη χρηµατοδότηση σε περίπτωση που αυτή χρειαστεί. Επίσης
αναφέρθηκε η αβεβαιότητα ως προς την ανταπόκριση αυτών των εξορµήσεων στις
προσδοκίες των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
«Για να βγαίνουµε σε χώρους εκτός σχολείου χρειάζεται επίσηµη έγκριση από το
γραφείο πρωτοβάθµιας» Ν7
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Πίνακας 36. Τύποι εξορµήσεων µε βάση τη τοπολογία και την απόσταση από το
νηπιαγωγείο
Σε κοντινή απόσταση από το
σχολείο/ τοπική κοινότητα
Αγροτική
περιοχή/
φυσικό
περιβάλλον

(1)
Εξερεύνηση
φυσικής- πολιτισµικής
κληρονοµιάς
( το κάστρο της πόλης)

Αστικό
περιβάλλον

(2)
Περίπατος στην
εξοχή
(1)
Φούρνος
της γειτονιάς

Σε µακρινή απόσταση από το
σχολείο

Σύνολο
2

(1)
Παρακολούθηση
θεατρικής παράστασης

4

(2)
Στη
βιβλιοθήκη της
πόλης
(3)
Επίσκεψη
στο δηµοτικό
σχολείο
(συστεγαζόµενα)
Σύνολο

5

1

6

7.2.1.3.1 Συσχέτιση µε τα δεδοµένα των συνεντεύξεων
Όπως αναδύθηκε και από τις συνεντεύξεις (ερώτηση 18

«Θα

µπορούσατε

να

χρησιµοποιήσετε κάποιες εγκαταστάσεις/ χώρους στη γειτονιά ή στη τοπική κοινότητα,
προκειµένου να πραγµατοποιήσετε τις παραπάνω δραστηριότητες;», καµία νηπιαγωγός δεν
ανέφερε κάποιο παράδειγµα σχετικά µε την αξιοποίηση εγκαταστάσεων και χώρων πέρα
από τα σχολικά εδάφη, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες που λόγω
ακατάλληλων υποδοµών ή άλλων προβληµάτων δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν στην
αυλή. Μόνο 12 απάντησαν πως δυνητικά θα µπορούσαν να το πραγµατοποιήσουν, σε
κάποιο κοντινό πάρκο, σε αυλή διπλανού σχολείου, σε εγκαταστάσεις του δήµου κ.α. «Θα
µπορούσε να γίνει όλα το µάθηµά µας στο άλσος που υπάρχει κοντά στο σχολείο» Ν28. Οι
αντιλήψεις των νηπιαγωγών και η απόφασή τους αν θα µεταφέρουν την διαδικασία της
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µάθησης εκτός των σχολικών εδαφών, σαν εναλλακτική όταν η αυλή που έχουν στη
διάθεσή τους δεν είναι κατάλληλη, εξαρτάται από τους πόρους που απαιτούνται για τη
διεξαγωγή αυτών των εξορµήσεων. Όπως επίσης και από τη συσχέτισή τους µε το
επίσηµο αναλυτικό και την εκπαιδευτική αναγνωσιµότητα αυτών των εξορµήσεων.
Επιπρόσθετα τα δεδοµένα των ηµερολογίων επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης των συνεντεύξεων σχετικά µε την ερώτηση 52 «Σε ποιους χώρους θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί η µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους;», όπου από τις 47
αναφορές που καταγράφηκαν το 40,5% των νηπιαγωγών οραµατίζεται την αυλή ως το
µοναδικό χώρο που θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει τη ΜΠΥΠ. Στις συνεντεύξεις όπως
φαίνεται στον Πίνακα 37 σε ποσοστό 17% ανέφεραν πως παντού θα µπορούσε να
πραγµατοποιηθεί η ΜΠΥΠ και σε ποσοστό 10,5% ανέφεραν «κοντά στη φύση». Ωστόσο
στα ηµερολόγια από τις 230 ηµερήσιες καταγραφές µόνο 2 καταγραφές αναφερόταν σε
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν σε υπαίθριους χώρους (εξοχή, κάστρο δίπλα σε
θάλασσα).
Πίνακας 37. Σε ποιους χώρους θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η µάθηση και το
παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους;
Ερώτηση 52. Σε ποιους χώρους θα

f

%

µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η µάθηση
και το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους;
Σχολικά εδάφη

19

40,5

Παντού

8

17

Γειτονιά

7

15

ΚΠΕ

6

12,8

Φύση

5

10,5

Τοπική Κοινότητα

2

4,2

Σύνολο

47

100
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7.2.2 Η συµµετοχή των παιδιών

Στο τέλος κάθε ηµερήσιας καταγραφής οι νηπιαγωγοί αξιολογούσαν τη ενεργητική
συµµετοχή των παιδιών σε σχέση µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούταν στους
εσωτερικούς χώρους. Βαθµολογήθηκαν από τις νηπιαγωγούς 95 οργανωµένες
δραστηριότητες από τις οποίες στο 87,4 % η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών ήταν
µεγαλύτερη έξω από ότι µέσα την αίθουσα και το 12, 6 % σχεδόν ίδια. Σε καµία
περίπτωση οι νηπιαγωγοί δεν ανέφεραν χαµηλότερη ενεργητική συµµετοχή των παιδιών
σε σχέση µε τη αίθουσα.

7.2.2.1 Συσχέτιση µε τα δεδοµένα των συνεντεύξεων
Όπως αναδείχθηκε και από τις συνεντεύξεις αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά όταν
βρίσκονται σε υπαίθρια περιβάλλοντα χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις τους για άµεση
εξερεύνηση, παρατήρηση των στοιχείων του περιβάλλοντος και πειραµατισµό, και ότι
έτσι τα παιδιά µπορούν να µάθουν βιωµατικά. Λόγω αυτού του τρόπου µάθησης που
ανέφεραν οι νηπιαγωγοί, τα παιδιά προτιµούν να βρίσκονται έξω γιατί είναι πιο
συναρπαστικό γι’ αυτά και το ενδιαφέρον και η συµµετοχή τους ενεργοποιούνται. Οι
νηπιαγωγοί ανέφεραν πως η µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα επιτρέπει στα παιδιά να
έχουν την κυριότητα του παιχνιδιού τους, την ελευθερία να επιλέγουν τι κάνουν και πώς
το επιτυγχάνουν, προωθώντας την αυτενέργεια και την αυτονοµία τους. Γεγονός που
επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα των ηµερολογίων.

7.2.3

Το ηµερολόγιο ως ένα εργαλείο τεκµηρίωσης και αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού τους έργου. Ευκαιρίες και προβλήµατα
Η δοµή του ηµερολογίου έδωσε την ευκαιρία στους νηπιαγωγούς να το αξιοποιήσουν

ως ένα εργαλείο συστηµατικής καταγραφής των προβληµάτων που ίσως αντιµετώπισαν
κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην αυλή όπως και παρατηρήσεων σχετικά µε τις
δραστηριότητες το παιχνίδι και τη συµπεριφορά των παιδιών. Από τις 230 συνολικά
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καταγραφές που συλλέξαµε µόνο 7 καταγραφές αφορούσαν προβλήµατα που
αντιµετώπισαν οι νηπιαγωγοί κατά την παραµονή τους στην αυλή. Τα περισσότερα
σχόλια και προβλήµατα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος και
αναφερόταν

κυρίως

σε

προβλήµατα

που

προκαλούνταν

λόγω

ακατάλληλων

υλικοτεχνικών υποδοµών µε κυριότερο πρόβληµα αυτό των σκληρών επιφανειών, όπως
το τσιµέντο, ως υλικά επίστρωσης που υπήρχαν σε πέντε νηπιαγωγεία του δείγµατος,
όπου στις δύο περιπτώσεις (Ν5, Ν7), τα νηπιαγωγεία χρησιµοποιούσαν την αυλή του
δηµοτικού.
«τραυµατισµός νηπίου- εξαιτίας ανώµαλου εδάφους» Ν2
«Ένα παιδί χτύπησε ενώ έτρεχε» Ν5
«Επειδή ο χώρος είναι µεγάλος και ασφαλτοστρωµένος τα παιδιά τρέχουν µε
επικινδυνότητα» Ν7

Επίσης ορισµένα προβλήµατα φαίνεται να προκλήθηκαν λόγω της έλλειψης
οργάνωσης και εξοπλισµού στην αυλή. Όπως αναφέρουν οι νηπιαγωγοί όταν δεν υπάρχει
οργάνωση και κατάλληλος εξοπλισµός στην αυλή, τα παιδιά κουράζονται εύκολα,
µαλώνουν, εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά και βαριούνται εύκολα. Συνήθως ο
«άµορφος» χώρος της αυλής µπορεί να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει πολύ λίγες
δραστηριότητες, και κυρίως προδιαθέτει το άτακτο τρέξιµο στο χώρο µε κύριο σκοπό την
εκτόνωση των παιδιών.
«δεν υπάρχουν παγκάκια για να ξεκουραστούν τα παιδιά» Ν4
«δύο παιδιά τσούγκρισαν ενώ τρέχανε» Ν7
«κάποια παιδιά µαλώνανε για τα παιχνίδια που βγάζουµε έξω γιατί δεν φτάνουν για όλους»
Ν7
Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε το παιχνίδι
των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί παρατήρησαν

(α) διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος και ερεθίσµατα που τραβάνε την προσοχή των
παιδιών και ενισχύουν το παιχνίδι τους. Οι νηπιαγωγοί παρατήρησαν την αρέσκεια,
επιθυµία και την επιλογή των παιδιών να παίζουν µε ελεύθερα υλικά (loose parts), τα

304

οποία προστίθενται και εναλλάσσονται τακτικά, προκειµένου να εµπλουτιστεί το παιχνίδι
των παιδιών
«σήµερα φέραµε και ρόδες αυτοκινήτου. Τα παιδιά έπαιξαν µε µεγάλο ενδιαφέρον µε τα
νέα υλικά που φέραµε» Ν4
«Τα ζωγραφισµένα παιχνίδια στην αυλή τράβηξαν το ενδιαφέρον τους» Ν10

Τα ελεύθερα υλικά αναφέροντα σε ποικιλία αντικειµένων (λάστιχα, πανιά, ρόδες,
σχοινιά, κουτιά κ.α. ) και φυσικά υλικά τα οποία τα παιδιά µπορούν να κινήσουν και να
χειριστούν από µόνα τους. Μόνο µία περίπτωση νηπιαγωγού Ν4, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, προσπάθησε να παρακινήσει και να ενθαρρύνει το παιχνίδι των παιδιών µε τη
παροχή τέτοιων υλικών, ωστόσο µέσα στο µήνα καταγράφηκαν µόνο δύο περιπτώσεις
ενασχόλησης µε αυτά τα υλικά. Επίσης οι νηπιαγωγοί µέσα από την καταγραφή
αντιλήφθηκαν την εγγενή ανάγκη των παιδιών να έρθουν σε επαφή µε τη φύση, που
ακόµα και σε ασφαλτοστρωµένες αυλές όπως η περίπτωση Ν5, θα βρουν και θα
εστιάσουν το παιχνίδι τους σε µικρές «άγριες» περιοχές µε χώµα.
«την προσοχή τους τραβάει η άγρια περιοχή µε το χώµα» Ν5
«όλο και περισσότερα παιδιά ασχολούνται µε το χώµα που βρήκαν στην αυλή του
δηµοτικού» Ν5
«Τα παιδιά παρελαύνουν στην αυλή. Ερεθίσµατα η πρόβα του δηµοτικού» Ν1

(β) το ρόλο τους και πως οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τη συµπεριφορά και το παιχνίδι
των παιδιών. Ο ρόλος και οι επιλογές των νηπιαγωγών φαίνεται να είναι περισσότερο
παρεµβατικές παρά υποστηρικτικές. Συνήθως από τα σχόλια που κατέγραψαν οι
νηπιαγωγοί αναδεύεται έλεγχος και η εξουσία για θέµατα επιλογής δραστηριοτήτων, του
χώρου και του χρόνου που θα έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά. Ένα σχετικό παράδειγµα
αποτελεί το παρακάτω σχόλιο που καταγράφηκε ως πρόβληµα που αντιµετώπισε η
νηπιαγωγός, «µερικά παιδιά δεν ήθελαν να συµµετάσχουν» Ν5 στη συγκεκριµένη
περίπτωση η νηπιαγωγός αναφέρεται σε κινητικές δραστηριότητες που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια του διαλείµµατος από το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών. Η νηπιαγωγός
ορµώµενη από το παιχνίδι που είχαν ξεκινήσει µε δική τους πρωτοβουλία προσπαθεί να
συντονίσει όλη την οµάδα των παιδιών προκειµένου να παίξουν όλοι µαζί το ίδιο παιχνίδι.
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Ωστόσο όπως η ίδια αναφέρει και θεωρεί προβληµατικό ορισµένα παιδιά δεν ήθελαν να
συµµετάσχουν. Σε δεύτερο παράδειγµα µία νηπιαγωγός επίσης καταγράφει ως ένα
πρόβληµα που αντιµετώπισε την παρακάτω παρατήρηση «δύο παιδιά δεν ήθελαν να
συµµετάσχουν, µόνο µε τη παρότρυνση τη δική µας δέχτηκαν» Ν7, (παιχνίδια µε τους
πλανήτες, αναπαράσταση του ηλιακού µας συστήµατος). Αυτή η προσέγγιση του ρόλου
της νηπιαγωγού σίγουρα ταιριάζει µε τον έλεγχο που ασκούν οι εκπαιδευτικοί στα
εσωτερικά περιβάλλοντα. Από την άλλη όµως, στους υπαίθριους χώρους και ειδικά κατά
τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού τα παιδιά είναι ελεύθερα και πιο χαλαρά από τον
έλεγχο των ενηλικών, ένα χαρακτηριστικό της ΜΠΥΠ που οι νηπιαγωγοί στις
συνεντεύξεις ανέδειξαν ως ένα βασικό θετικό στοιχείο (20,2%). Θεωρήθηκε θετικό
στοιχείο καθώς όταν το παιδί είναι ελεύθερο να επιλέξει τότε είναι πιο χαρούµενο,
λιγότερο αγχωµένο- πιεσµένο και υπάρχει η πιθανότητα να είναι πιο σίγουρο για τον
εαυτό του (Bilton, 2010:58). Η νοοτροπία αυτή των νηπιαγωγών έγκειται στην αντίληψη
του ρόλου και της αποτελεσµατικότητάς τους ως εκπαιδευτικοί, η οποία διατηρεί µια
αναχρονιστική άποψη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως η απόλυτη εξουσία στη
διαδικασία σχεδιασµού και αξιολόγησης του έργου. Σίγουρα αυτή η κατάσταση µπορεί
να επηρεάζεται (α) από τους ακατάλληλα διαµορφωµένους αύλειους χώρους και τον φόβο
για την ασφάλεια των παιδιών, (β) την ελλιπή ενηµέρωση και επιµόρφωση των
νηπιαγωγών σχετικά µε τη διαχείριση των δυνατοτήτων των υπαίθριων περιβαλλόντων
όπως και (γ) στο άγχος και τη πίεση που έχουν οι νηπιαγωγοί για να ανταπεξέλθουν στο
πλαίσιο που έχει ορίσει το ΑΠΣ και το οποίο θέτει ως βασικό χώρο πραγµατοποίησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας τους εσωτερικούς χώρους.

Επιπλέον τα ηµερολόγια βοήθησαν τους νηπιαγωγούς να παρατηρούν µε βάση τις
επιλογές τους για το χρόνο παραµονής έξω και για τις δραστηριότητες την αλλαγή στη
συµπεριφορά των παιδιών.
«δεν βγήκαµε γιατί είχαµε να ολοκληρώσουµε µία οµαδική εργασία µέσα στην τάξη και τα
παιδιά ήταν αναστατωµένα» Ν9
«σήµερα συνεχίσαµε του πρόγραµµα της τάξη έξω και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν» Ν10
«τα παιδιά συνεργάστηκαν πολύ καλύτερα στον εξωτερικό χώρο» Ν8
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7.2.3.1 Η ανατροφοδότηση των νηπιαγωγών σχετικά µε τις χωρικές αλλαγές
Τα ηµερολόγια παρείχαν στους συµµετέχοντες ευκαιρίες να προβληµατιστούν και
να διαρθρώσουν τις σκέψεις τους οι οποίες καταγράφονταν σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο, αν και γνώριζαν ότι το περιεχόµενο των ηµερολογίων θα χρησιµοποιούταν και
από την ερευνήτρια για περαιτέρω ανάλυση. Μερικοί συµµετέχοντες εξέφρασαν άµεσα
τον τρόπο µε τον οποίο η διαδικασία τήρησης του ηµερολογίου είχε επηρεάσει τις
σκέψεις τους ως προς τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων χώρων του
νηπιαγωγείου προκειµένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο
και των παιδιών.
Έτσι λοιπόν µετά την ολοκλήρωση της έρευνάς µας τέσσερα από τα 10 νηπιαγωγεία
που συµµετείχαν προέβησαν σε αλλαγές στους υπαίθριους χώρους. Επιδιώκοντας να
λάβουµε ανατροφοδότηση διεξήγαµε συνεντεύξεις µε τις τέσσερις νηπιαγωγούς
προκειµένου να καταγράψουµε τις απόψεις τους και να αξιολογήσουµε τις όποιες
αλλαγές εφάρµοσαν στους υπαίθριους χώρους. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν
τον Απρίλιος 2017.
Μέσα από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς προσπαθήσαµε αρχικά να
εντοπίσουµε τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστηµα και ποιες αλλαγές έχουν
σχεδιαστεί να γίνουν στο άµεσο µέλλον καθώς και τους λόγους που προέβησαν στις
συγκεκριµένες αλλαγές. Σε όλο το δείγµα µας οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν
αρχικά εστιάστηκαν στη προσπάθεια προσδιορισµού του χώρου της αυλής των
νηπιαγωγείων µε σκοπό να διαχωρίστουν από την αυλή των συστεγαζόµενων δηµοτικών
σχολείων και να αποκτήσουν αυτόνοµο υπαίθριο χώρο. Έπειτα η προσοχή εστιάστηκε
στη αλλαγή των υλικών επίστρωσης σε γρασίδι και χώµα. Βασική προσθήκη θεωρήθηκε
από όλες τις νηπιαγωγούς το σκάµµα και έπειτα αναφέρθηκαν ορισµένες µικρο αλλαγές,
όπως γλάστρες, ζαρντινιέρες και σε ένα από τα νηπιαγωγεία η µεταφορά εξοπλισµού
του εσωτερικού χώρου έξω (όπως το σπιτάκι). Ο κυριότερος παράγοντας που
αναφέρθηκε ως λόγος που προέβησαν στις παραπάνω αλλαγές ήταν η επικινδυνότητα
της αυλής και θέµατα ασφάλειας. Επίσης αναφέρθηκε το θέµα της άνεσης τόσο για τα
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παιδιά αλλά και τους νηπιαγωγούς. Επιπλέον αναφέρθηκε η πρόθεση να οµορφύνει ο
χώρος της αυλής, και να αποκτήσει χαρακτηριστικά µε τα οποία τα παιδιά θα µπορούσαν
να παίξουν και να ασχοληθούν πιο δηµιουργικά. Τέλος δύο νηπιαγωγοί τόνισαν τη
σηµασία που αυτές οι αλλαγές είχαν στην εικόνα του νηπιαγωγείου προς τη γειτονιά και
«τους περαστικούς» Νο 3.
Δύο από τους νηπιαγωγούς του δείγµατος ανέφεραν πως οι αλλαγές που έγιναν στο
χώρο της αυλής ξεκίνησαν στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα, που σε ορισµένες φορές στο δείγµα φαίνεται να προωθούν
τη σηµασία της αυλής στην καθηµερινότητα του σχολείου και της επαφής των παιδιών
µε τη φύση, φαίνεται να εφαρµόζονται στο περιθώριο του σχολικού προγράµµατος και
υλοποιούνται σε προαιρετική βάση εκτός του ωρολόγιου προγράµµατος πολλές φορές,
αποκλείοντας την εξάπλωσή τους σε ευρεία κλίµακα. (Ζαµπέλη, 2008) και παρόλο της
αυξητικής τάσης αυτών των προγραµµάτων, διαπιστώνεται πως µόνο το 25% των
σχολικών µονάδων σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση υλοποιεί τέτοια
προγράµµατα και µάλιστα σε όχι σταθερή βάση αλλά περιστασιακά (Γούρπος, 2005).
Οι προσπάθειες αναδιαµορφώσεις των χώρων φάνηκε να υποστηρίζεται κατά κύριο
λόγο από το σύλλογο γονέων και τους εθελοντές γονείς, χωρίς να πλαισιώνονται ή να
υποστηρίζονται θεσµικά. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έδωσαν την αφόρµηση για την
ενασχόληση µε την αυλή των νηπιαγωγείων ωστόσο δεν υπήρχε µια σταθερή βάση και
η υποστήριξη γινόταν περιστασιακά.
7.2.3.1.1 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών
του δείγµατος φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί είχαν αρχικά τις ιδέες και τις προτάσεις που
προέκυψαν κυρίως από την παρατήρηση των παιδιών, οι οποίες εν τέλει
συναποφασίστηκαν µε τους γονείς και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Επίσης σε
δυο περιπτώσεις (Νο1, Νο2) φαίνεται πως στις τελικές αποφάσεις έλαβε µέρος και η
τοπική αυτοδιοίκηση που στηρίζει το έργο τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση.
«Αυτό [το σκάµµα] λοιπόν συναποφασίστηκε, βέβαια νοµίζω πως µπορείς να
κατευθύνεις το τι θέλουν» No3
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«Άµεσα τα παιδιά δεν έχουν ρωτηθεί για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου» No2
«Ο σύλλογος διδασκόντων και οι γονείς, που µαζί απευθυνθήκαµε στο δήµο» No1
«Το διδακτικό προσωπικό Νηπιαγωγείου – Σύλλογος Γονέων – Τοπική κοινότητα» No2
«Οι εκπαιδευτικοί (3 νηπιαγωγοί), και τα παιδιά γιατί το συζητήσαµε για το τι θα θέλανε
να έχει και θυµάµαι χαρακτηριστικά πως θέλανε χορτάρι και το χώµα. Έχω παρατηρήσει
πως αν βρουν έστω και µια µικρή λακκούβα µε χώµα θα ασχοληθούν πολύ ώρα µε
αυτήν.» Νο 4
Όταν ρωτήσαµε πιο συγκεκριµένα τις νηπιαγωγούς για το αν τα παιδιά είχαν ενηµερωθεί
για τις αλλαγές που θα πραγµατοποιούταν στην αυλή του σχολείου τους, όλες οι
νηπιαγωγοί στο δείγµα απάντησαν πως τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τις αλλαγές µόνο
µόνο στη φάση υλοποίησης των αλλαγών
7.2.3.1.2 Διαδικασία αναδιαµόρφωσης της αυλής.
Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών φάνηκε πως κύριοι πρωταγωνιστές της
διαδικασίας αναδιαµόρφωσης είναι οι µηχανικοί και το προσωπικό του δήµου (πχ
γεωπόνοι). Έπειτα σηµαντικό ρόλο έχουν ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων, οι οποίοι
σε όλες τις περιπτώσεις στήριξαν τόσο οικονοµικά την υλοποίηση των αλλαγών και και
εθελοντικά µε τη προσωπική τους εργασία. Τα παιδιά φαίνεται να εµπλέκονται µόνο
στις µικροαλλαγές οι οποίες είναι οργανωµένες και σχεδιασµένες από τους
νηπιαγωγούς.
«Οι µηχανικοί κυρίως γιατί οι πρώτες αλλαγές είναι πολύ µεγάλες. Θα µπορούσαµε να
χτίσουµε ένα κάστρο µαζί µε τους γονείς για να δείχνει πιο παραδεισένιο. Τις ζωγραφιές
τον κήπο θα τις κάνουµε µε τα παιδιά. Για να το διατηρήσουµε και να δουλέψουµε έξω
θα πρέπει να συµµετάσχουµε εµείς και τα παιδιά» No1
«Τα παιδιά εµπλέκονται στην πραγµατοποίηση κάποιων αλλαγών όπως φύτευση. Στα
παιδιά αρέσει να παίζουν µε τα χαλίκια και να φτιάχνουν διάφορες κατασκευές, µε βάση
την ανάγκη αυτή των παιδιών δηµιουργήθηκε η ιδέα για τη κατασκευή ενός χώρου µε
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άµµο - σκάµα » No2
«Βοήθησε ο δήµος (γεωπόνος), γονείς, παππούδες και τα παιδιά βάψανε ρόδες
φυτέψανε» Νο 3 «Τα παιδιά µόνο στις µικροαλλαγές (συµµετείχαν) όπως να βάψουν
κάτι γλάστρες και στον καθαρισµό της αυλής πριν το σκάψιµο» Νο 4
Στην ερώτησή µας αν θα µπορούσαν τα παιδιά να πάρουν µέρος στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, απάντησαν πως οι επιθυµίες και οι απόψεις των παιδιών σχετικά µε
τα περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού τους, µπορούν να εκπροσωπηθούν µόνο από
ενηλίκους έµµεσα. «Όχι» No2, «Άποψή µου είναι πως οι µεγάλοι αποφασίζουν και τα
παιδιά µπορούν να εκφέρουν γνώµη αλλά αν αφήσουµε από µόνα τους δεν θα βγάλουµε
άκρη, δεν είναι ικανά. Τα παιδιά πρέπει να έχουν την πείρα της ζωής άλλο η επιθυµία
τους.» Νο3
Ωστόσο 3 στους 4 νηπιαγωγούς συµφώνησαν πως η αυλή και τα χαρακτηριστικά της θα
διέφεραν εάν τα παιδιά είχαν λάβει µέρος τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο
και στη διαδικασία υλοποίησης των αλλαγών.
«Ναι θα ήταν διαφορετική, Αλλά τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν δει και κάποια πράγµατα
από άλλες αυλές και µετά θα µπορούσαν να χτίσουν κάτι µαζί µε τους γονείς» Νο1
«Σίγουρα θα ήταν! Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουµε τις απόψεις τους» No2
«Δε νοµίζω» Νο 4
Στο παρακάτω πίνακα 37 παρουσιάζεται συνοπτικά µέσα από τις απαντήσεις των
νηπιαγωγών ποιοι συµµετείχαν τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στη
διαδικασία υλοποίησης των αλλαγών και σε σειρά µε βάση τη συχνότητα που
εµφανίστηκαν στις απαντήσεις των νηπιαγωγών. Όπου επιβεβαιώνεται η έλλειψη όχι
απλώς συνεργασίας αλλά και επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών και των αρχιτεκτόνωνσχεδιαστών.

310

7.3 Αποτελέσµατα της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης
7.3.1 Η ανάλυση των δεδοµένων πριν την έναρξη της ΣΕΔ
Όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας της έρευνας η ανάλυση αυτού του
σταδίου της έρευνας θα γίνει βάση το τρίπτυχο (1) Συµµετέχω, (2) Ερευνώ και (3) Δρω. Αρχικά
πριν της έναρξη της ΣΕΔ µελετήσαµε το προφίλ και τις απόψεις των συµµετεχόντων νηπιαγωγοί, παιδιά, γονείς- σχετικά µε τη ΜΠΥΠ, την αυλή του σχολείου τους, και τη
συµµετοχή τους στη διαµόρφωση της αυλής.
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κωδικοποίησης των
•

συνεντεύξεων των νηπιαγωγών, των παιδιών και των γονέων,

•

των οµάδων εστίασης των νηπιαγωγών και των παιδιών

που πραγµατοποιήθηκαν πριν την έναρξη της ΣΕΔ εισήχθησαν σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel
προκειµένου να διευκολύνουν τη συγκριτική και όπου θεωρήθηκε απαραίτητο τη ποσοτική
ανάλυση. Έπειτα δηµιουργήθηκε ο θεµατικός χάρτης (πίνακα 38), βάση του οποίου θα
παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδοµένων αυτού του σταδίου της έρευνάς µας. Τα στοιχεία αυτά
θα αναλυθούν επίσης σύµφωνα µε την αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την
κλίµακα POEMS
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Πίνακας 38. Ο Θεµατικός χάρτης της ανάλυσης των δεδοµένων πριν την έναρξη της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης
1ο Θέµα: Η Μάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
1η κατηγορία: Η φύση της παιδικής ηλικίας σήµερα
2η κατηγορία: Περιβαλλοντική περιγραφή και αξιολόγηση
3η κατηγορία: Πρακτικές και χρήση
4η κατηγορία: Οφέλη
5η κατηγορία: Παράγοντες που επηρεάζουν το παιχνίδι των παιδιών στην αυλή
2ο Θέµα: Συµµετοχή:
1η κατηγορία: H συµµετοχή των παιδιών
2η κατηγορία: H συµµετοχή της Οικογένειας- Γονέων
3η κατηγορία: Η συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινότητας
7.3.1.1 Η Μάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
7.3.1.1.1 Η φύση της παιδικής ηλικίας σήµερα
Η παρέµβαση σε ένα χώρο θα πρέπει να βασιστεί στη περιβαλλοντική αξιολόγηση των
χρηστών του χώρου βάσει πειραµατικών δεδοµένών. Τα άτοµα παίρνουν αποφάσεις και δρουν
σε περιβάλλοντα του πραγµατικού κόσµου. Οι δράσεις αυτές γίνονται αντιληπτές ως µία
διαδικασία κατά την οποία το άτοµο διαµορφώνει και καταλήγει στις προτιµήσεις του για τις
ποικίλες εναλλακτικές δράσεις. Επιλέγει και αποφασίζει. Γνωστικοί παράγοντες όπως η
παρελθούσα εµπειρία επηρεάζουν τόσο την αναπαράσταση του περιβάλλοντος όσο και τις
επιλογές που κάνει το άτοµο. Έτσι και στην αρχή αυτού του σταδίου της έρευνας θεωρήσαµε
σηµαντικό να λάβουµε τις απόψεις των συµµετεχόντων µε βάση της εµπειρίες τους στα υπαίθρια
περιβάλλοντα.
Οι νηπιαγωγοί του δείγµατος αναφερόµενοι στην άποψή τους σχετικά µε τη Μάθηση και
το Παιχνίδι στους Υπαίθριους Χώρους, σύµφωνα µε την επαγγελµατική τους εµπειρία ανέδειξαν
κατηγορίες παρόµοιες µε αυτές που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων του
πρώτου σταδίου της έρευνας. Η ελευθερία, το αίσθηµα της χαράς, η βιωµατική µάθηση, η
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κοινωνική ανάπτυξη και η αυτενέργεια των παιδιών όταν βρίσκονται έξω θεωρήθηκαν ως τα πιο
σηµαντικά χαρακτηριστικά της ΜΠΥΠ.
«Όλα γίνονται έξω και είναι οργανωµένα µε αυτό το σκοπό, υπάρχει συγκεκριµένη δοµή
στην αυλή, ωραία συναισθήµατα ελευθερία, µέσα από τη φύση µπορούν να µάθουν πολλά να
αγγίξουν όλους τους τοµείς της ανάπτυξης τους, τους χαλαρώνει, συγκεντρώνονται, µπορούν
αν κινούνται, βγάζουν την έντασή τους. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Ν4
«Σε επαφή µε τη φύση, να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν και να παρατηρήσουν» Ν5
Όπως αναλύσαµε και στο θεωρητικό µας κοµµάτι το παιχνίδι και η καθηµερινότητα
των παιδιών σήµερα έχει αλλάξει και οι ευκαιρίες για άµεση επαφή µε τη φύση και το
ελεύθερο παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους έχουν ελαττωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια
(Fjørtoft, 2004). Στις συνεντεύξεις µας µε τους γονείς, αυτό ήταν το πρώτο θέµα που
αναδύθηκε και η µεγαλύτερη ανησυχία των γονέων, πως παιδιά του σήµερα αντιµετωπίζουν
µια ταχέως µεταβαλλόµενη κοινωνία µε νέες προκλήσεις. Ενώ οι συνεντεύξεις µε τους
γονείς και τις νηπιαγωγούς είχαν τις ίδιες εισαγωγικές ερωτήσεις η συζήτηση από την αρχή
εξελίχθηκε διαφορετικά. Όλοι οι γονείς του δείγµατος ανακαλούσαν νοσταλγικά τις
παιδικές τους αναµνήσεις στις γειτονιές και στους δρόµους, αντανακλώντας τον
διαφορετικό, πιο περιορισµένο και αποµονωµένο τρόπο της ζωής των παιδιών του σήµερα.
Επίσης µέσα από τις αναµνήσεις και τις εµπειρίες του παιχνιδιού τους στους υπαίθριους
χώρους µπορούσαν να ανακαλέσουν και να αναφέρουν βιωµατικά τα οφέλη και την αξία
του παιχνιδιού έξω. Συνοπτικά ανέφεραν τη σηµασία του συµβολικού και φανταστικού
παιχνιδιού που αναπτύσσεται έξω, της κοινωνικής ανάπτυξης και της αυτενέργειας.
«Τέλειο, τότε που ήµουν µικρή πολλές αλάνες παιδικές χαρές τέλεια πέρασα. Εγώ έπαιζα
καλύτερα παρότι µεγάλωσα σε µεγαλούπολη, τώρα είναι σε χωριό ο Α. και δεν παίζει
καλά έξω. Αυτός µόνο βγαίνει και τρέχει, εµείς είµασταν παρέες τώρα δεν έχει παιδιά στη
γειτονιά. Εγώ περνούσα καλύτερα όταν ήµουν παιδί παρότι είναι αυτός τώρα σε χωριό. Δεν
το ευχαριστιέται κάτι του λείπει.» Γ29
«Βγαίναµε συνέχεια έξω, πιο πολύ είµαστε έξω παρά µέσα. Οι καλύτερες αναµνήσεις
είναι αυτές από έξω. Η ελευθερία και η επαφή µε τη φύση είναι ότι πιο σηµαντικό για τη
ψυχολογία ενός ατόµου πόσο µάλλον ενός παιδιού». Γ37
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«Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική, θυµάµαι να παίζω έξω, να φτιάχνω ιστορίες µε το µυαλό
µου. Δεν το έχουν πλέον αυτό τα παιδιά. Εγώ έφτιαχνα µαγαζί µε φύλλα αλλά πλέον δεν
βρίσκουν και παρέα έξω. Γ36
«Υπήρχε πολύ το παιχνίδι έξω και είχαµε και πολλούς φίλους ωραίες εποχές. Θυµάµαι µε
τη φαντασία µας κάναµε πολλά παιχνίδια» Γ18
«Τα παιδιά µου έχουν τόσα παιχνίδια που δεν φαντάζεστε αν όµως πω στα παιδιά µου πως
σήµερα δεν θα βγούµε έξω δεν θα παίξουν µε ούτε ένα παιχνίδι. Προτιµάνε έξω. Δεν τα
συγκινεί τίποτα και ας έχουµε όλες τις πολυτέλειες για τα παιδιά.» Γ15
Σχεδόν όλοι γονείς σε αυτή τη φάση της συνέντευξης χωρίς να τους απευθυνθεί
συγκεκριµένη ερώτηση, αναφέρουν τους κύριους λόγους που το παιχνίδι των παιδιών στους
υπαίθριους χώρους έχει µειωθεί σηµαντικά, όπου καταγράφηκαν 60 αναφορές. Από τις 60
αναφορές το 43% ανήκει στην απότοµη είσοδο της τεχνολογίας και του ίντερνετ στη
καθηµερινότητα των µικρών παιδιών.
«Ναι συνέχεια (έπαιζα έξω). Εµείς τότε σαν παιδιά δεν ασχολούµασταν µε κινητό
τάµπλετ, εµείς παίζαµε συνέχεια. Η Α. δεν βγαίνει να παίξει γιατί είναι δρόµος, µόνο κάτω
στην παραλία πάµε, παίζουν πολύ στο σπίτι αλλά όχι στο µπαλκόνι γιατί είναι 3ος όροφος και
θα βγούνε µόνο αν τα κατεβάσω εγώ µε τα ποδήλατα» Ν1
«Εµείς µόνο έξω παίζαµε, όχι όπως τώρα δυστυχώς που τα παιδιά µένουν πολύ µέσα
βλέπουν τηλεόραση, παίζουν µε τα κινητά. Δεν ακούς πλέον φωνές παιδιών στις γειτονιές
πια.» Γ14
«Παίζαµε πάρα πολύ, διάφορα παιχνίδια µε τη φαντασία µας και µε πολλά άλλα παιδιά.
Τώρα καµία σχέση, είναι συνέχεια µε τα κινητά εµείς παίζαµε από το πρωί µέχρι το
βράδυ. Έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας το ίντερνετ» Γ40

Επίσης αναφέρθηκαν στο παράγοντα της ασφάλειας σχετικά µε το φόβο των
αυτοκινήτων και των ξένων (40%) και στο γεγονός πως δεν υπάρχουν πολλά παιδιά στις
πόλεις για να βρει παρέες για να παίξει το παιδί τους. Η αυξανόµενη νοοτροπία του φόβου
για τα πιθανά ατυχήµατα φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των γονέων και των νηπιαγωγών
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απέναντι στο παιχνίδι έξω, έτσι τα παιδιά τείνουν να µένουν µέσα πολλές ώρες και να
ασχολούνται µε δοµηµένες δραστηριότητες που ελέγχονται κατά βάση από τους ενήλικες
(Bento & Dias, 2017). Πιθανοί κίνδυνοι, αλληλεπιδράσεις µε τους ξένους και κυκλοφορία
αυτοκινήτων είναι οι συχνότεροι παράγοντες που αναφέρουν οι γονείς για τους οποίους
δεν αφήσουν τα παιδιά τους να παίζουν έξω, παρόλο που αναγνωρίζουν τη σηµασία των
εµπειριών στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Φαίνεται από τις παρατηρήσεις των γονέων πως η
ανησυχία τους σχετικά µε την ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
επηρεάζει το επίπεδο του γονικού περιορισµού στο παιχνίδι των παιδιών στα υπαίθρια
περιβάλλοντα. Παρόλο που τα παιδιά όπως θα δούµε και στη συνέχεια της ανάλυσης έχουν
θετική στάση απέναντι στο παιχνίδι σε υπαίθριου χώρους µέσα στη πόλη, οι γονείς τους
τους περιορίζουν στην αυλή του σπιτιού τους. Έτσι, τα παιδιά δεν έχουν ευκαιρίες
αυτενέργειας µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κίνητρο τους για να κινηθούν και να
εξερευνήσουν το περιβάλλον (Kytta, 2004). Όπως ανέφεραν οι γονείς συγκεκριµένα
«δεν φταίνε τα παιδιά (που δεν παίζουν έξω πια), εµείς φταίµε» Ν39
«Καµία σχέση µε τώρα τότε παίζαµε πολύ µας είχαν πιο λάσκα, τώρα είναι πιο µαζεµένα τα
παιδιά από άποψη ασφάλειας που εγώ το θεωρώ χαζοµάρα.» Γ13
«Πολύ ωραίες αναµνήσεις από έξω. Τώρα η διαφορά είναι πως εµείς δεν είχαµε κινητά αλλά
αν τα αφήσουµε τα παιδιά έξω θα παίξουν όπως παίζαµε και εµείς. Παλιά µας αφήναν
ελεύθερους τώρα εγώ δεν µπορώ να τις αφήσω έξω ποτέ, υπάρχει ο φόβος του ξένου, όχι
ότι θα χτυπήσει». Γ20
« Τώρα καµία σχέση δεν µπορώ να την αφήσω µόνη της ούτε στη αυλή φοβάµαι τα
αυτοκίνητα και τόσα που ακούµε τροµοκρατούµε» Γ18
Η αλλαγή στην φύση της παιδικής ηλικίας και η αποµόνωση των παιδιών στους
τέσσερις τοίχους της τάξης προτάχθηκε ως βασική ανησυχία των γονέων από την αρχή της
συζήτησης. Ο Chawla (1998) υποστηρίζει ότι είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τη
σηµασία που έχουν τα βιώµατα της παιδικής ηλικίας µε τους υπαίθριους χώρους στην
ατοµική ανάπτυξη και τη συµπεριφορά των παιδιών. Αξίες µε βάση τις εµπειρίες από την
παιδική ηλικία µπορεί να επηρεάσουν το πώς αρχιτέκτονες και άλλοι σχεδιάζουν τα
περιβάλλοντα των παιδιών. Το γεγονός πως η ανησυχία των γονέων για την αλλαγή της
παιδικής φύσης εισακούστηκε από την ερευνήτρια και γνωστοποιήθηκε στους νηπιαγωγούς
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ήταν ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την θέσπιση των στόχων όσον αφορά τη δράση µας
στους υπαίθριους χώρους των νηπιαγωγείων και τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών
που να υποστηρίζουν το παιχνίδι των παιδιών έξω.
Το παιχνίδι, όπως και γενικότερα η ζωή των παιδιών, έχει περιορισθεί στο «θεσµικό
τρίγωνο: σπίτι, σχολείο, κατασκευασµένοι χώροι» (Rasmussen, 2004). Αποτέλεσε λοιπόν
πολύ σηµαντική προϋπόθεση που οι ενήλικοι της έρευνάς µας επισήµαναν και τόνισαν την
σηµασία του ελεύθερου παιχνιδιού και τις επανασύνδεσης της παιδικής ηλικίας µε τη φύση
και τα «αδόµητα» περιβάλλοντα. Ο Mårtensson (2004) επισηµαίνει ότι το υπαίθριο
περιβάλλον στο νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους δηµόσιους χώρους της κοινωνίας και
ότι το παιχνίδι σε αυτούς τους χώρους µπορεί να θεωρηθεί µία «µικρο-διεργασία της ζωής
στην πόλη». Επισηµαίνει επίσης πως τόσο το κοινωνικό όσο και το φυσικό περιβάλλον
συναντιούνται στο υπαίθριο περιβάλλον ενός νηπιαγωγείου.

7.3.1.1.2 Περιβαλλοντική περιγραφή και αξιολόγηση των υπαίθριων περιβαλλόντων
του σχολείου
Πριν γίνει η αλλαγή που πιθανόν επιζητούµε σ’ ένα πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει µία
αξιολόγηση των υπαρχουσών συνθηκών, δηλαδή µία λίστα των στοιχείων και αντικειµένων
που περιέχει το πλαίσιο. Ρωτήσαµε τους νηπιαγωγούς τους γονείς και τα παιδιά να µας
πούνε την άποψή τους για την αυλή του σχολείου τους. Η περιβαλλοντική περιγραφή, όταν
δηλαδή περιγράφουµε ένα τόπο αυτόµατα οδηγεί σε µία περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Αρχικά συλλέξαµε τις αναφορές των νηπιαγωγών τόσο κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων
όσο και από τις οµάδες εστίασης κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.
«Μου προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα. Δεν έχει κανένα ερέθισµα µόνο άσφαλτος υπάρχει
και χαλίκια» Ν1
«…το µόνο που την κάνει αυλή είναι µια απλή περίφραξη. Είµαστε µια προέκταση του
δηµοτικού, είναι τσιµεντένια µε πολλά επικίνδυνα σηµεία» Ν1 (από τις οµαδικές
συζητήσεις στα εργαστήρια)
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«Το δικό µας νηπιαγωγείο ακόµα δεν είναι αρκετά ασφαλές αλλά πάντα είναι πρόκληση
όµως να χρησιµοποιώ το έξω γιατί αρέσει στα παιδιά» Ν2
«Νιώθω φόβο και άγχος για την ασφάλεια των παιδιών σε αυτή την αυλή που έχουµε» Ν3
(από τις οµαδικές συζητήσεις στα εργαστήρια)
«Δεν έχει καµία οργάνωση απλά άτυπα κάτω από το δένδρο έχουµε δηµιουργήσει την ήσυχη
γωνιά» Ν1
από τις οµαδικές συζητήσεις στα εργαστήρια)
«Ενώ έχει πράσινο διακρίνω, ότι τα παιδιά δεν έχουν πεδία ενδιαφέροντος, µπορούν µόνο
να τρέξουν. Δηλαδή και το γρασίδι απλά δεν αρκεί για να περάσουν όµορφα τα παιδιά» Ν4
(από τις οµαδικές συζητήσεις στα εργαστήρια)
«Είχα αρχικά φόβο µην χτυπήσουν στις σιδερένιες παιχνιδοκατασκευές αλλά τώρα τις
έχουµε απαγορεύσει και τα παιδιά δεν πάνε εκεί…πάλι όµως τους βλέπω να πηγαίνουν
αρκετά στο σηµείο µε την άσφαλτο και να τρέχουν και φοβάµαι, ενώ έχουµε πολύ γρασίδι
και χώµα. Ε… στην αυλή θα τρέξουν, θα τρέξουν αλλά µετά από ένα σηµείο θα βαρεθούν»
Ν5 από τις οµαδικές συζητήσεις στα εργαστήρια)
Οι περισσότερες αναφορές των νηπιαγωγών επικεντρώνονται στα αισθήµατα του άγχους,
του φόβου, τα οποία οφείλονται στην περίπτωση της ΣΜ1 στο υλικό επίστρωσης και των
επικίνδυνων σηµείων της αυλής λόγω έλλειψης συντήρησης και στη ΣΜ2 λόγω των
σιδερένιων παιχνιδοκατασκευών. Επίσης αναφέρθηκε το αίσθηµα της αδιαφορίας και στις
δύο περιπτώσεις λόγω της έλλειψης οργάνωσης του χώρου και ερεθισµάτων.
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Πίνακας 39. Η περιγραφή της αυλής. Απόψεις Νηπιαγωγών
Η περιγραφή της αυλής
(Απόψεις
Νηπιαγωγών)
Σχολική Μονάδα 1
(ΣΜ1)

Σχολική Μονάδα 2
(ΣΜ2)

Συναισθήµατα

Λόγοι

Φόβο, άγχος

Υλικό επίστρωσης (άσφαλτος), ύπαρξη
πολλών επικίνδυνων στοιχείων,
έλλειψη συντήρησης

Αδιαφορία, άγχος

Έλλειψη οργάνωσης και ερεθισµάτων,
ύπαρξη επικίνδυνων σιδερένιων
παιχνιδοκατασκευών

Στο παρακάτω πίνακα (πίνακα 40) βλέπουµε πως διαµορφώνονται οι απόψεις των γονέων
σχετικά µε την αυλή του σχολείου στη ΣΜ1 και ΣΜ2. Οι περιγραφές και οι απόψεις των
γονέων στη ΣΜ1 φαίνεται να ακολουθούν µία κοινή τάση, αναφερόµενοι στην
επικινδυνότητα της αυλής λόγω του υλικού επίστρωσης, στην ανθυγιεινότητα λόγω έλλειψη
συντήρησης και στην παντελή έλλειψη δοµών και ερεθισµάτων. Στη ΣΜ2 ωστόσο
παρατηρούνται 2 τάσεις όσον αφορά την περιγραφή του χώρου της αυλής. Από τη µία
πλευρά έχουµε την τάση «άσχηµη και επικίνδυνη» αναφερόµενοι στις σιδερένιες
παιχνιδοκατασκευές και στο γεγονός πως τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
στο παιχνίδι τους µόνο ένα µικρό µέρος της αυλής. Και από την άλλη µεριά παρατηρείται η
τάση «όµορφη αλλά αδιαµόρφωτη και αναξιοποίητη», εδώ οι γονείς αναγνωρίζουν κάποια
κύρια βασικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τόσο στην ασφάλεια όσο και στην αισθητική
της αυλής, όπως η ύπαρξη χώµατος, γρασιδιού και δένδρων, αλλά τονίζουν το γεγονός του
«άµορφου» χώρου ως πολύ αρνητικό στοιχείο το οποίο µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε
ατυχήµατα λόγω έλλειψης ερεθισµάτων παιχνιδιού. Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο οι
γονείς θεωρούν απαραίτητη την παρέµβαση και αλλαγή του χώρου.
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Πίνακας 40. Η περιγραφή της αυλής . Απόψεις Γονέων
Η περιγραφή της
αυλής
(Απόψεις Γονέων)
Σχολική Μονάδα 1

Χαρακτηριστικά
Επικίνδυνη,

(ΣΜ1)

βρώµικη, αδιάφορη

αυλής

Αποσπάσµατα συνεντεύξεων
«Είναι επικίνδυνη. Χτυπάνε συνέχεια και
πέφτουνε στα χαλίκια επειδή τρέχουν» Γ1
«Έτσι δεν µου αρέσει υπάρχουν εστίες
µόλυνσης σκίζουν τα ρούχα τους πέφτουν
στις πέτρες» Γ5
«Δεν έχω δει χειρότερη αυλή!» Γ11
«Η αυλή δεν µου αρέσει µόνο µε µπάλα ή
κυνηγητό µπορούν να παίξουν» Γ12
«Αυτό είναι φυλακή δεν είναι αυλή. Είναι
σαν να κλείνουµε ένα ποντικό µέσα σε 4
τέσσερις τοίχους και να λέµε να προσέξουµε
µη πάθει τίποτα ο ποντικός. Τι να πάθει;!
Κοροιδευόµαστε;» Γ20

Σχολική Μονάδα 2

1η τάση:

(ΣΜ2)

Άσχηµη

και

«Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να αλλάξει η
αυλή, αυτό το πράγµα είναι σαν κλουβί.»
Γ20

επικίνδυνη
«Είναι στο µηδέν από τα 10, δεν έχει γίνει
καµία προσπάθεια τόσα χρόνια, οι
παιχνιδοκατασκευές είναι ακατάλληλες»
Γ30
η

2 τάση:
Όµορφη
αδιαµόρφωτη
αναξιοποίητη

αλλά

«Νοµίζω η αυλή µας είναι πολύ χάλια» Γ34
«Μου αρέσει η αυλή αν βγουν οι κούνιες θα
αξίζει να αξιοποιηθεί, έχει χώµα και είναι
πολύ σηµαντικό» Γ27

και
«Μου αρέσει που έχει πράσινο και είναι
περιφραγµένη αλλά δεν έχουν κάτι να
κάνουν, µόνο να τρέξουν µπορούν» Γ23
«Όχι δεν µου αρέσει. Σαν χώρος είναι
ωραίος αλλά δεν είναι διαµορφωµένος» Γ38
«Είναι ωραία αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί
όπως θα έπρεπε» Γ39
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Σε αντίθεση µε τις απόψεις των ενηλίκων για την αυλή και τη διαµόρφωσή της τα
παιδιά κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεντεύξεων εξέφραζαν συνεχώς την αγάπη και
αρέσκεια για την αυλή όπως και την επιθυµία τους να παίζουν έξω. Κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων τους, πριν από την παρέµβαση, όλα τα παιδιά απάντησαν ότι αγαπούν την
αυλή και πιστεύουν ότι είναι όµορφη. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών τους,
διηγήθηκαν πολλές ιστορίες για τα παιχνίδια που ετοίµαζαν έξω και την ελευθερία που
νιώθουν για να αλληλοεπιδρούν µε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σε αντίθεση µε τους
εσωτερικούς χώρους. Επίσης τα παιδιά ήταν τα µόνα που µας έδωσαν πληροφορίες για τον
τρόπο χρήσης της αυλής καθώς ήταν τα µόνα που πραγµατικά βίωναν αυτόν το χώρο, όπως
και τις λειτουργικά σηµαντικές ιδιότητες των φυσικών δυνατοτήτων που αντιλαµβάνονταν
µέσα από τη δράση τους στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Ακόµη και πριν από τη παρέµβαση
στην αυλή ανέφεραν πολλές προσφερόµενες δυνατότητες. Παρά τον ελάχιστο σχεδιασµό,
και τα λίγα ερεθίσµατα έκαναν παρεµβάσεις και δηµιουργούσαν µικρό- τόπους όπου
προσέδιδαν την ταυτότητά τους. Τα παιδιά σε αυτή τη περίπτωση φαίνεται να περιγράφουν
το χώρο µέσα από «τη κλίµακα των παιδιών, όπου βιώνουν το χώρο» (Derr, 2002) µέσα
από τις δραστηριότητές, όπως το παιχνίδι µε φίλους, την κατασκευή πυραµίδων κ.ά.
«Στην αυλή µου αρέσει να φτιάχνω κάστρα και πυραµίδες αλλά πιο πολύ µου αρέσει να
προστατεύω τα σαλιγκάρια (από ποιόν τα προστατεύεις;), από τις γάτες, από τα
καρκαλέτσια (τι είναι τα καρκαλέτσια;) τρώνε τα σαλιγκάρια (και πως τα προστατεύεις;) τα
θάβω µέσα στην άµµο τις κάνω µία φωλίτσα και τα σκεπάζω για να µην τα δούνε» Π6ΣΜ1
«Θεωρώ είναι όµορφη η αυλή , το πιο όµορφο είναι ο κήπος να φυτεύουµε εγώ µε τις
φίλους µου» Π12- ΣΜ1 (από τις περιγραφές των νηπιαγωγών και τις επιτόπιες
παρατηρήσεις δεν υπήρχε οριοθετηµένος κήπος)
«Όλα µου αρέσουν στην αυλή !!! και τώρα θα βάλουµε και χώµα της παραλία. Μου
αρέσει πολύ γιατί όταν πέφτω δεν πονάω καθόλου!! Αλλά αργήσαµε να φέρουµε την
άµµο στην αυλή.» Π5- ΣΜ1
«Μου αρέσει η αυλή του σχολείου έτσι όπως είναι» Π7- ΣΜ1
320

«Το µέσα δεν µου αρέσει, µόνο λίγο µου αρέσει» Π13- ΣΜ1
«Είναι όµορφη η αυλή τις! Γιατί έχει τρία δένδρα» Π11- ΣΜ1
Όπως φαίνεται στα παραπάνω αποσπάσµατα των συνεντεύξεων των παιδιών της ΣΜ1, τα
φυσικά στοιχεία όπως η άµµος και το χώµα υπερτερούν στις περιγραφές τους. Σε αντίθεση
µε τις περιγραφές των γονέων και των νηπιαγωγών του δείγµατος που βασικό στοιχείο των
περιγραφών τους ήταν η ασφαλτόστρωση και δεν υπήρχαν καθόλου αναφορές στα φυσικά
στοιχεία του χώρου. Φαίνεται η περιγραφή της αυλής από τα παιδά να υπερβαίνει την οπτική
ανάγνωση του χώρου εµπλέκοντας στην αντιληπτική διαδικασία τη συνολική σωµατικήυπαρξιακή εµπειρία του χώρου. Σε µία τέτοια συνθήκη βλέπουµε από τα παραδείγµατα που
µας παρέθεσαν τα παιδιά πως οι κοινωνικές συνιστώσες της σχολικής ζωής καθώς και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού συνιστούν τα φίλτρα επεξεργασίας των χώρων
που καλείται να αναπαραστήσει το παιδί. Είδαµε πως πολλές αναφορές των παιδιών
περιέγραφαν τις δραστηριότητες στο χώρο σε συσχέτιση µε τις κοινωνικές τους
αλληλεπιδράσεις.
«Μου αρέσει να παίζω µε το φίλο µου τον Π. Να φτιάχνουµε την πυραµίδα που έχει
θησαυρούς και παγίδες µέσα. Αλλά µερικοί την διαλύουν γιατί αυτοί που παίζουν µπάλα αν
ρίξουν µία πάσα διαλύουν την πυραµίδα» Π9
«Μου αρέσει στην αυλή περισσότερο η πυραµίδα (από χώµα) που έχουµε φτιάξει. Το πιο
όµορφο πράγµα είναι η παγίδα που έχουµε φτιάξει πάνω. Είναι για τα κορίτσια που τις
αφήνουν οι κυρίες να παίζουν περισσότερο από τα αγόρια.» Π3- ΣΜ1
«Μου αρέσει πολύ η αυλή τίποτα να µην αλλάξουµε. Να βάλουµε περισσότερο χώµα και
άµµο. Εγώ µε το φίλο µου γεµίζουµε το γρασίδι µε την άµµο και µια φορά βρίσκαµε ένα
θάµνο και αυτό ήταν κακό και δεν µπορούσαµε να το καλύψουµε µε άµµο. Με το σούπερ
λίπασµα µεγαλώνουν πολύ τα ζιζάνια και πρέπει να καταλάβουµε αν είναι ζιζάνια ή
χορτάρι και αν είναι χορτάρι να το κρατήσουµε αν είναι ζιζάνια να τα κόψουµε» Π2- ΣΜ1

Συνολικά από τα πάνω παραδείγµατα αντιλαµβανόµαστε όπως αναφέρουν και οι
Axia et al. (1991) ότι στην περιβαλλοντική αξιολόγηση, ένας σηµαντικός παράγοντας που
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διαχωρίζει τα παιδιά από τους ενήλικες, εκτός από τη γνωστική αναπαράσταση του χώρου
είναι και ο ρόλος των συναισθηµάτων. Για παράδειγµα τα µικρότερα παιδιά έχουν την τάση
να οργανώνουν τα συναισθήµατά τους για τα περιβάλλοντα σε απλούς συνειρµούς, όπως
καλά περιβάλλοντα έναντι κακών. Τα µικρότερα παιδιά που έχουν πιο περιορισµένη γνώση
του κόσµου εξαρτώνται περισσότερο από τους συναισθηµατικούς δεσµούς. Η
περιβαλλοντική αξιολόγηση των παιδιών αν συγκριθεί µ’ αυτή των ενηλίκων µάλλον είναι
περισσότερο φορτωµένη σε συναισθηµατικές πληροφορίες.
Οι συνεντεύξεις των παιδιών στη ΣΜ2 παρουσίασαν την αντίληψη που έχουν τα
παιδιά για το χώρο µέσω δύο διαφορετικών κλιµάκων. Από τη µία παρατηρούµε «τη
κλίµακα των παιδιών, όπου βιώνουν το χώρο» µέσα από τις δραστηριότητες και από την
άλλη «τη κλίµακα της οικογένειας και των σηµαντικών ενηλίκων» µέσα στην οποία
αποκτούν εµπειρίες µε ιστορικό και πολιτισµικό περιεχόµενο (Derr, 2002).
Θα παρατηρήσουµε από τις παρακάτω αναφορές πως όλα τα παιδιά στη ΣΜ2
αναφέρθηκαν στις περιγραφές τους στις παιχνιδοκατασκευές παρόλο που αποτελούσαν
απαγορευµένη περιοχή για τα ίδια από την αρχή της χρονιάς, που είχε οριοθετηθεί µε
κορδέλες από την υπόλοιπη αυλή. Επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αναφέρουν
ως το αγαπηµένο τους µέρος στην αυλή τις σιδερένιες παιχνιδοκατασκευές, Τα παιδιά
περιέγραφαν µε ενδιαφέρον και λεπτοµέρειες την αρέσκεια τους για τις παιχν/σκευές
παρόλο που και τα ίδια αναγνώριζαν πως ήταν απαγορευµένες περιοχές.
«Να βγαίνω έξω (µου αρέσει περισσότερο) και µου αρέσει να βλέπω τα λουλούδια (και τι
σου αρέσει να παίζεις;) µου αρέσει να παίζω στην τραµπάλα (επιτρέπεται να παίζεις στην
τραµπάλα;) Όχι (οπότε πως παίζεις αφού δεν επιτρέπεται;) –παύση- (Που αλλού παίζεις;)
κόβω τα λουλούδια» Π21- ΣΜ2
«Μου αρέσουν στην αυλή οι κούνιες και η τραµπάλα (δεν απαγορεύονται αυτά;) ναι.»
Π23- ΣΜ2
«Μου αρέσει πιο πολύ η τσουλήθρα και οι κούνιες πιο πολύ αυτές χωρίς πλάτη (δηλαδή
παίζεται στις κούνιες ή είναι απαγορευµένες;)
Τις έχουν απαγορευµένες αλλά θα βάλουµε πλαστικές, αλλά παίζω και µετά το σχολείο µε
αυτές. Οι κυρίες δεν παίζουν καθόλου µαζί µας. Παίζουµε και µε τα στεφάνια» Π27- ΣΜ2
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«Οι κούνιες µου αρέσουν περισσότερο και έχουµε και τσουλήθρα (τις χρησιµοποιείτε;)
όχι γιατί οι κυρίες φοβούνται µήπως χτυπήσουµε» Π29- ΣΜ2
Έπειτα σε µικρό ποσοστό τα υπόλοιπα παιδιά αναφέρθηκαν στο γεγονός πως θα
πρέπει να αφαιρεθούν οι παιχνιδοκατασκευές είτε γιατί «οι κυρίες φοβούνται» ή γιατί είναι
«επικίνδυνες» αλλά παραθέτοντας πρόταση να ξανά µπουν παρόµοιες πιο ασφαλείς δοµές.
Εδώ τα παιδιά έκαναν σαφή την ανάγκη τους για δοµές που θα µπορούν να υποστηρίζουν
διάφορες κινητικές δραστηριότητες όπως και να προωθούν την ανάληψη ρίσκου. Τα
παραπάνω δεδοµένα των συνεντεύξεων που συλλέχθηκαν κοινοποιήθηκαν στις
νηπιαγωγούς. Αρχικά η πρώτη εντύπωση των νηπιαγωγών στις αφηγήσεις των παιδιών
ήταν πως τα παιδιά απλά εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους στο γεγονός της απαγόρευσης
της χρήσης των παιχν/σκευών. Σε αυτό το σηµείο ο ρόλος της ερευνήτρια ήταν
καθοριστικός καθώς λειτούργησε ανατροφοδοτικά στη συζήτηση και δίνοντας πρόσβαση
σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προσφερόµενες δυνατότητες που τα παιδιά
εντοπίζουν και έχουν ανάγκη στο χώρο τους.
«Δεν µου αρέσει η κούνια γιατί όταν ανεβαίνουν κάποια παιδιά και δεν έχει ζώνη
ασφαλείας και πέφτουνε και χτυπάνε. Θα µπορούσαµε να βάλουµε κούνιες ασφαλείας»
Π22- ΣΜ2
«Οι κούνιες έξω δεν µου αρέσουν. Στην αυλή µου αρέσει το γρασίδι που παίζουµε
ελεύθερα, και έχουµε στεφάνια και τουβλάκια (παίζεται παντού στην αυλή;) όχι έχουµε δύο
χώρους κλειστούς, στις κούνιες και στον άλλο χώρο που έχει χώµατα γιατί θα
λασπώσουµε τα παπούτσια µας και θα τα καταστρέψουµε» Π30- ΣΜ2
«Η αυλή είναι όµορφη αλλά χωρίς τα παλιά παιχνίδια» Π25- ΣΜ2
«Όλα µου αρέσουν στην αυλή. Μπορούµε να αλλάξουµε και τις κούνιες να τις βγάλουµε
γιατί είναι από σύρµα και έχω πέσει λίγο µια γρατσουνιά µόνο είχα» Π26- ΣΜ2
«Το τρενάκι που κουνάει (δεν είναι απαγορευµένο αυτό;) ναι είναι
Δεν µου αρέσει η τσουλήθρα» Π38- ΣΜ2
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Τέλος και στη ΣΜ2 όπως και στη ΣΜ1, παρατηρούµε πολλές αναφορές στην αρέσκεια
των παιδιών και το ενδιαφέρον τους για τα φυσικά στοιχεία όπως τα φυτά, τα λουλούδια,
το χώµα, τα δένδρα.
«Είναι πολύ όµορφη η αυλή µου αρέσουν πολύ τα δένδρα και πιο πολύ το µπροστά είναι
πιο όµορφο» Π20
«Μου αρέσει να παίζουµε έξω, µου αρέσει να παίζω στα χόρτα» Π22
«Είναι όµορφη η αυλή» Π32
Συνολικά από τις περιγραφές, του περιβάλλοντος της αυλής, των συµµετεχόντων τις
έρευνας αντιλαµβανόµαστε πως οι ενήλικες επηρεάστηκαν πολύ από τα φυσικά
χαρακτηριστικά του πλαισίου της αυλής όπως:
Η πολυπλοκότητα. Συγκεκριµένα η έλλειψη αριθµού και ποικιλίας διάφορων στοιχείων και
ερεθισµάτων,
Η συνοχή. Περιγράφοντας το βαθµό της δοµής ή της οργάνωσης των στοιχείων του χώρου
και
Η φυσικότητα. Όπου όριζαν την ποσότητα των φυσικών στοιχείων που είναι παρόντα στο
πλαίσιο
Από την άλλη µεριά η αξιολόγηση των παιδιών επικεντρώθηκε στα στοιχεία του χώρου
που συνδέονται µε τη δράση τους, και στις εκτιµήσεις και περιγραφές κυρίως γύρω από
τρεις διαστάσεις:
Την ευχαρίστηση ( αρεστό- µη αρεστό)
Την κινητοποίηση ( ενδιαφέρον- ανιαρό) και
Την δυνατότητα δράσης και παρέµβασης στο χώρο
Τέλος η ερευνήτρια σύµφωνα µε τη κλίµακα POEMS, Preschool Outdoor Environment
Measurement Scale (DeBord et al., 2005), αξιολόγησε και εστίασε στην ποιότητα της
αυλής των σχολικών µονάδων 1 και 2. Πριν την έναρξη των συµµετοχικών παρεµβάσεων
οι ερευνήτρια αξιολόγησε την οργάνωση, διαµόρφωση και χρήση αυτών των χώρων µέσω
των παρατηρήσεων των παιδιών και των νηπιαγωγών στους υπαίθριους χώρους. Ενώ η
οδηγίες της επιστηµονικής και συγγραφικής οµάδας της κλίµακας προτείνει την
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παρατήρηση ενός 40’ η ερευνήτρια θεώρησε αναγκαίο να εκτελέσει παραπάνω από τρεις
40’ παρατηρήσεις σε διαφορετικές µέρες. Από αυτές τις παρατηρήσεις έβγαλε το Μέσο
Όρο για την κάθε σχολική µονάδα όπως φαίνεται στον Πίνακα 42.

Πιο αναλυτικά στο πεδίο «Φυσικό Περιβάλλον», εξετάζοντας κατά πόσο το
περιβάλλον προσφέρει διάφορα είδη και επίπεδα αναπτυξιακών προκλήσεων και κατά
πόσο είναι στενά συνδεδεµένα µε τη φύση. η ΣΜ1 βαθµολογήθηκε µε 30%, πολύ
χαµηλή ποιότητα και η ΣΜ2 50%, µέτρια ποιότητα. Στη ΣΜ1 στο ηµερολόγιο της
ερευνήτριας (27/02/2018, 01/03/2018, 05/03/2018) καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον και
δραστηριότητα στις άγριες περιοχές της αυλής όπου φύτρωναν αγριόχορτα, ωστόσο το
παιχνίδι των παιδιών περιοριζόταν από τους ενήλικες τόσο λόγω του µικρού χώρου όσο
των σκουπιδιών και της βρωµιάς που υπήρχαν σε αυτό το χώρο. Αντίστοιχα στη ΣΜ2 πάλι
παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για παιχνίδι µε το χώµα ωστόσο λόγω
έλλειψης υλικών και εξοπλισµών το παιχνίδι δεν µπορούσε να υποστηριχθεί µε
αποτέλεσµα τα παιδιά να συνεχίζουν µε άλλου είδους παιχνίδια όπως κυνηγητό και
παιχνίδια µε τα στεφάνια. Επίσης σε αυτό το πεδίο εξετάζονται και στοιχεία που
διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, όπου κατά τη διάρκεια των
παρατηρήσεων (01/03/2018) στη ΣΜ1 η ερευνήτρια κατέγραψε τρεις πτώσεις παιδιών
λόγω ενός σπασµένου σωλήνα και του σπασµένου τσιµέντου.
Στη συνέχεια εξετάσαµε στο πεδίο «Περιβάλλον Παιχνιδιού και Μάθησης» εάν
υπάρχει σαφής διαµόρφωση στο χώρο και ευδιάκριτοι χώροι που προωθούν
δραστηριότητες και δυνατότητες εµπειριών γύρω από ένα κοινό θέµα (π.χ. µια ενεργή
ζώνη παιχνιδιού, µια περιοχή αφήγησης, µια περιοχή για άµµο και νερό) και αν
χρησιµοποιούν καλής ποιότητας φυσικά ή κατασκευασµένα υλικά και αντικείµενα που
µπορούν να µετακινηθούν (π.χ. λείες πέτρες, παιχνίδια για άµµο) ανάλογα µε τη συνάφεια
τους µε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα και περιοχή. Σε αυτό το πεδίο τόσο το υπαίθριο
περιβάλλον της ΣΜ1 όσο και της ΣΜ2 αξιολογήθηκε µε πολύ χαµηλή ποιότητα, 15% και
23% αντίστοιχα. Όπως ανέφεραν οι νηπιαγωγοί και οι γονείς στις συνεντεύξεις, δεν υπήρχε
καµία οργάνωση και οριοθέτηση στο χώρο, η µόνη περιοχή που διακρίναµε και στις δύο
σχολικές µονάδες ήταν η ανοιχτή- ευρύχωρη περιοχή που αξιοποιούταν για παιχνίδια
αδρής κινητικότητας. Επίσης ο αριθµός των υλικών και του κινητού εξοπλισµού που
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προσφερόταν ήταν µικρός έτσι ώστε τα παιδιά να µαλώνουν πολύ συχνά για τις µπάλες,
τα στεφάνια και τα τουβλάκια. Τα πεδία «Αναλυτικό Πρόγραµµα», «Αλληλεπιδράσεις»
και «Ο Ρόλος της/ του νηπιαγωγού» θα αναλυθούν παρακάτω.

326

Πίνακας 41. Η αξιολόγηση των υπαίθριων σχολικών χώρων σύµφωνα µε τη κλίµακα POEMS πριν την έναρξη της ΣΕΔ

Η αξιολόγηση των υπαίθριων σχολικών χώρων σύµφωνα µε τη
κλίµακα POEMS πριν την έναρξη της ΣΕΔ
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7.3.1.1.3 Πρακτικές και χρήση των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και
παιχνιδιού
Η αρχική και η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των νηπιαγωγών φαίνεται να µην
αναδεικνύουν το ρόλο των εκπαιδευτικών στην έρευνα (Μάγος, 2012) ούτε την
εκπαιδευτική αξία του υπαίθριου περιβάλλοντος (Oikonomou, 2012, Waller & Bitou,
2011). Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, πριν την έναρξη της έρευνας είχαν διαµορφώσει
και αποδεχτεί κατά τη διάρκεια των ετών έναν επαγγελµατικό ρόλο που αντιστοιχεί στην
«τεχνική» υλοποίηση των καθηµερινών εκπαιδευτικών πρακτικών, διστάζοντας να
αναπτύξουν επιστηµονικά κριτήρια για το έργο τους, προκειµένου να προωθήσουν ένα νέο
επαγγελµατικό ρόλο. Ως αποτέλεσµα, το υπαίθριο περιβάλλον του σχολείου φαινόταν να
µην

αξιοποιείται για την υποστήριξη ή φιλοξενία του προγράµµατος σπουδών του

νηπιαγωγείου και των αναγκών και συνηθειών των παιδιών, ενώ χρησιµοποιούνταν κυρίως
για το χρόνο του διαλείµµατος κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά έτρεχαν άτακτα
πάνω κάτω. Επίσης φάνηκε πως οι νηπιαγωγοί ένιωθαν ότι δεν είναι σε θέση να χειριστούν
τον υπαίθριο χώρο ως τόπο µάθησης καθώς ο «Οδηγός της νηπιαγωγού» δίνει έµφαση
µόνο στους τρόπους διαχείρισης των εσωτερικών χώρων που θεωρεί ως το κύριο χώρο
όπου πραγµατοποιείται η µάθηση.
Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η µάθηση
πρέπει να διαµορφώνεται και να σχεδιάζεται καθηµερινά σύµφωνα µε το ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ
αλλά και µε τις προσωπικές τους πεποιθήσεις επηρέασε την εφαρµογή πρακτικών και
δραστηριοτήτων στους υπαίθριους χώρους. Εντοπίστηκε ένα πρότυπο µεταξύ των
απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µαθαίνουν και πώς
πρέπει να γίνεται η διαχείριση της µάθησης. Για τους νηπιαγωγούς (Ν2, Ν4) που είχαν πιο
κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις, οι παιδαγωγικές τους
επιλογές φάνηκε να υπαγορεύουν τη χρήση των υπαίθριων χώρων στην εκπαιδευτική
καθηµερινότητα. Αντίστροφα, µεταξύ των νηπιαγωγών, που εντοπίστηκαν πιο
παραδοσιακές πεποιθήσεις και προσεγγίσεις σχετικά µε τη µάθηση, οι στρατηγικές
αξιοποίησης των υπαίθριων χώρων αντιστοιχιζόταν περισσότερο στη διάρκεια του
διαλείµµατος και της εκτόνωσης των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί µε πρωτίστως κοινωνικό
κονστρουκτιβιστικές πεποιθήσεις αναγνώρισαν ότι απαιτείται πολύ χρόνος για να
328

αναπτύξουν µία σχολική κουλτούρα που θα ενσωµατώνει τους υπαίθριους χώρους στην
εκπαιδευτική καθηµερινότητα.
«Η αυλή µας είναι επικίνδυνη ... δεν βγαίνουµε για οργανωµένες δραστηριότητες έξω,
εποµένως τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη αυλή σαν χώρο διαλείµµατος ή ελεύθερου
παιχνιδιού». Ν3
«Για λόγους ασφαλείας, δεν βγαίνουµε έξω. Το σχολείο µας είναι προβληµατικό µε
επικίνδυνα σηµεία. Αισθάνοµαι ένοχη επειδή µπορώ να καταλάβω ότι τα παιδιά πρέπει να
βγουν περισσότερο. Αγαπούν το έξω ... έχουν συνδέσει την αυλή µε το ελεύθερο παιχνίδι
τους» Ν2
Ωστόσο, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις POEMS στο πεδίο «Αναλυτικό
Πρόγραµµα» καµία νηπιαγωγός δεν παρατηρήθηκε να προεκτείνει το πρόγραµµα της
τάξης ή µέρος του καθηµερινού προγράµµατος στους υπαίθριους χώρους. Ενώ στις
συνεντεύξεις τους αναγνώριζαν πως η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην αυλή µπορεί να
µεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες µάθησης (έρευνα, εξερεύνηση, σωµατική δραστηριότητα και
αυθόρµητη

κίνηση,

κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις

κ.α.),

στην

πραγµατικότητα

χρησιµοποιούσαν την αυλή µόνο για την εκτόνωση και το διάλειµµα των παιδιών, που για
τις ίδιες στη ΣΜ1, σύµφωνα µε τις επιτόπιες παρατηρήσεις της ερευνήτρια, η διάρκεια του
διαλείµµατος ήταν µία στρεσογόνα κατάσταση λόγω των πολλών επικίνδυνων σηµείων
στην αυλή, σε συνδυασµό µε το άτακτο τρέξιµο των παιδιών στο χώρο.
Αντίθετα, αυτή η πεποίθηση δεν ήταν εµφανής στις νηπιαγωγούς που εντοπίσαµε
πιο παραδοσιακούς προσεγγίσεις µάθησης. Δηλαδή, οι νηπιαγωγοί που σηµείωσαν στα
πεδία «Αλληλεπιδράσεις» (Ν4:54% και Ν2 54%) και «Ρόλος της Νηπιαγωγού» (Ν4:
75% και Ν2: 75%) στην κλίµακα POEMS υψηλότερα σκορ σε σχέση µε της άλλες
νηπιαγωγούς Πίνακας 42 στις συνεντεύξεις ανέδειξαν τη άποψή τους πως όχι απλά
απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ενσωµάτωση των υπαίθριων χώρων, αλλά και χρόνος
στον σχεδιασµό, στην προετοιµασία, όπως και ότι απαιτούνται αυξηµένες διοικητικές
ικανότητες και εύρεση τρόπων και εξωτερικών παραγόντων υποστήριξης. Σε αντίθεση µε
τις συναδέλφους τους που θεώρησαν τα παραπάνω ως επιβάρυνση και εµπόδιο. Οι ίδιοι
φαίνεται να συνδέουν άµεσα ελεύθερο παιχνίδι µε την αυλή του σχολείου, ωστόσο δεν
θεωρούν αυτό το είδος παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό. Στις νηπιαγωγούς που εντοπίσαµε
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µέσω των συνεντεύξεων πιο κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές αντιλήψεις και
προσεγγίσεις, κατά τη διάρκεια των µη- συµµετοχικών παρατηρήσαµε πως, η Ν2 στη
ΣΜ1, προκειµένου να αποφύγει πιθανών ατυχήµατα από το τρέξιµο των παιδιών,
ενθάρρυνε την δηµιουργία δραστηριοτήτων µικρών οµάδων µε αξιοποιώντας στρατηγικά
τον ελάχιστο εξοπλισµό που είχε στη διάθεσή της. Στη συνέχεια παρατηρούσε τα παιδιά
προκειµένου να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων όπου
χρειαζόταν. Σε αντίθεση η Ν1 και Ν3 Στη ΣΜ1 παρατηρήθηκε πως επέτρεπαν στους
προσωπικούς τους φόβους πολλές να σταµατήσει το παιχνίδι των παιδιών, χωρίς να τα
υποστηρίξουν ή να τα κατευθύνουν προς της ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων όπως
έκανε η Ν2.
«Βέβαια. Φοβάµαι µήπως βρούµε κάποιο ζώο στην αυλή και φοβάµαι και τα χαλίκια
πάρα πολύ.» Ν1- ΣΜ1
Στη ΣΜ2 λόγω της έντονης ύπαρξης των φυσικών στοιχείων στην αυλή,
παρατηρήθηκε πως τα παιδιά πολύ συχνά άγγιζαν και περιεργαζόταν το φυσικό
περιβάλλον και έπαιρναν τη πρωτοβουλία να αλληλοεπιδράσουν µε ελεύθερα φυσικά
αντικείµενα (π.χ. συλλογή λουλουδιών, δηµιουργία φαγητών και ποτών µε χώµα κ.α.). Η
Ν4 φάνηκε να χρησιµοποιεί ανοιχτές ερωτήσεις προκειµένου να εξερευνήσει τα
ενδιαφέροντα των παιδιών. Ωστόσο κατά τη

διάρκεια των µη- συµµετοχικών

παρατηρήσεων της ερευνήτριας δεν φάνηκε η νηπιαγωγός να αξιοποιεί αυτές τις
εντυπώσεις ή τα σχόλια των παιδιών ως αφόρµιση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Αυτό που θα µπορούσε να εξηγήσει την αρχική χρήση πιο παραδοσιακών
πρακτικών και στρατηγικών από τις 3 από τις 5 νηπιαγωγούς είναι ίσως η αντίληψη των
εκπαιδευτικών σχετικά µε την ικανότητά ή την αυτο-αποτελεσµατικότητα τους να
διαχειριστούν τη µάθηση και να εφαρµόσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές εκτός της
σχολικής αίθουσας.
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«Δεν έχω λάβει ποτέ επίσηµη εκπαίδευση ή ενηµέρωση σχετικά µε την εκπαιδευτική αξία της
αυλής, έτσι δεν µπορώ να βγάλω το πρόγραµµά µου έξω ούτε να ενηµερώσω σωστά τους
γονείς. Οι µόνες πληροφορίες που παίρνω είναι µέσω του διαδικτύου. ", Ν3
«Δεν µπορώ να αναλάβω την ευθύνη ενός χτυπηµένου παιδιού. Πρέπει να παρακολουθώ
ταυτόχρονα και τα 20 παιδιά και ο σχεδιασµός της αυλής το καθιστά αδύνατο. Εάν η
κυβέρνηση και η τοπική κοινότητα δεν ενδιαφέρονται για αυτή την κατάσταση δεν µπορώ να
κάνω τίποτα εγώ », Ν1
Η έµφαση που δίνεται στην παιδαγωγική αξία των εσωτερικών χώρων, στα επίσηµα
κυβερνητικά έγγραφα και στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των νηπιαγωγών, απεικονίστηκε
και στην πραγµατική ζωή της ΣΜ1, καθώς τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι υπαίθριοι χώροι του
σχολείου ήταν αρχικά ακατάλληλοι για να φιλοξενήσουν ένα νηπιαγωγείο. Οι νηπιαγωγοί
κατάφεραν άµεσα να αναδιαµορφώσουν και να ανακαινίσουν τους εσωτερικούς χώρους µε
τη προσωπική τους προσπάθεια αλλά και µε την υποστήριξη των γονέων και του δήµου.
Ωστόσο αισθάνθηκαν αβοήθητοι προκειµένου να προσπαθήσουν να αναδιαµορφώσουν την
αυλή ακόµα και για τα πιο απλά πράγµατα όπως είναι η συντήρηση της ασφαλτοστρωµένης
αυλής, µε αποτέλεσµα για πάρα πολλά χρόνια η αυλή να έχει την ίδια επικίνδυνη και
αφιλόξενη µορφή. Οι νηπιαγωγοί της ΣΜ1 ανέφεραν συνεχώς τη δυσαρέσκειά τους για τη
κατάσταση της αυλής (π.χ. ασφάλεια, χαµηλή συντήρηση) και τόνισαν την απουσία βοήθειας
από την κυβέρνηση και την τοπική κοινότητα ως το κύριο λόγο για τη διαιώνιση αυτής της
κατάστασης. Αλλά και στη ΣΜ2 που φαίνεται οι νηπιαγωγοί να είχαν αρχικά στη διάθεσή
τους ένα µεγάλο, φιλόξενο χώρο µε πρωταγωνιστή τα φυσικά υλικά, δεν φάνηκε να έχουν
παρέµβει στο χώρο, έστω και µε µικρο- αλλαγές προκειµένου να µπορούν να το αξιοποιούν
καθηµερινά, ενώ στους εσωτερικούς αναδιαµορφώνουν το χώρο πολύ συχνά σύµφωνα µε τις
συνεντεύξεις τους.
Παρά την ύπαρξη χωρικών διαφορών µεταξύ των Σχολικών Μονάδων κυρίως στην
ύπαρξη φυσικών στοιχείων πριν την έναρξη της έρευνας τα παιδιά δεν χρησιµοποιούσαν
συχνά την αυλή ούτε στη ΣΜ1 ούτε στη ΣΜ2. Παρόµοια παρατήρηση έκανα οι Bento και
Dias (2017) σε έρευνά τους όπου πριν την ερευνητική παρέµβαση, παρόλο που τα σχολεία
είχαν ένα πολύ καλό, αναπτυξιακά και µε πολλές προσφερόµενες δοµές περιβάλλον, τα παιδιά
το χρησιµοποιούσαν ελάχιστα. Συνολικά οι πρακτικές και η χρήση του χώρου καταγράφηκαν,
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πριν την έναρξη των συµµετοχικών δράσεων, µέσω των συνεντεύξεων, των µησυµµετοχικών παρατηρήσεων και του ηµερολογίου της ερευνήτριας. Οι πρακτικές αυτές
αντιστοιχίζονται στο χρόνο του διαλείµµατος που συνήθως διαρκεί 30’, όπου τα παιδιά
βγαίνουν έξω κυρίως για να εκτονωθούν και να χαλαρώσουν από την µαθησιακή διαδικασία
που πραγµατοποιείται µέσα στις αίθουσες. Αυτό φανερώθηκε και στις συνεντεύξεις µε τα
παιδιά, καθώς όταν τους ρωτούσαµε για την αυλή αυτόµατα έκανα τη σύνδεση µε την ώρα
του

διαλείµµατος

«Στην αυλή; Δηλαδή στο διάλλειµα; Μου αρέσει να κάνω πύργους µε τα χώµατα µε τα
κουβαδάκια» Π2
Κατά τη διάρκεια αυτή οι νηπιαγωγοί δεν έχουν κάτι προγραµµατισµένο, ούτε
διαµορφώνουν το χώρο προκειµένου να εξυπηρετήσει την δραστηριότητα των παιδιών. Τα
παιδιά ωστόσο αντιλαµβάνονται αυτή τη στιγµή της ηµέρας στην αυλή ως µία παύση στο
σχολικό χρόνο, όπου µπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές και κινητικές δραστηριότητες, και
να ξεφύγουν από τις αποφάσεις και τον έλεγχο των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές κατά
τη διάρκεια διαµονής των παιδιών στην αυλή κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος,
δηµιουργούταν µία ατµόσφαιρα χάους, διαµάχες µεταξύ των παιδιών, και τα παιδιά πολλές
φορές πέφτανε ή χτυπούσαν. Αυτός ο χρόνος λοιπόν αποδεικνύεται αρκετά στρεσσογόνος για
τις νηπιαγωγούς καθώς δεν µπορούν να ελέγξουν ούτε τα χαρακτηριστικά του υπαίθριου
περιβάλλοντος και ούτε τη συµπεριφορά των παιδιών µε τον τρόπο που έχουν συνηθίσει να
κάνουν µέσα στην αίθουσα.

7.3.1.1.4 Οφέλη της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα
Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, η αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων ενέχει πολλές
προκλήσεις σε σχέση µε τους εσωτερικούς χώρους, καθώς η κίνηση των παιδιών έξω είναι
διαφορετική και τα στοιχεία του περιβάλλοντος πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Ωστόσο, τόσο οι
νηπιαγωγοί όσο και γονείς στις συνεντεύξεις τους αναφέρθηκαν σε πολλά οφέλη του
παιχνιδιού έξω τα οποία ξεπερνούν τα κατά τη γνώµη τους τις προκλήσεις και δυσκολίες που
µπορεί να προκύπτουν τόσο στο σχεδιασµό της µάθησης όσο και στο σχεδιασµό του χώρου.
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Μέσα από τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις αναδύθηκαν 3 κατηγορίες πλεονεκτηµάτων
της συχνής παραµονής και χρήσης υπαίθριων περιβαλλόντων, όπως φαίνεται στον πίνακα 43.
Αρχικά οι γονείς αναγνώρισαν τα οφέλη στην υγεία και ευηµερία των παιδιών τους όπως ο
καθαρός αέρας, ο ήλιος, το φως της µέρας, την ηρεµία και τη χαλάρωση. Επίσης αναφέρουν
πως οι υπαίθριοι χώροι προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη καθώς τα παιδιά έξω
αυτενεργούν και συνεργάζονται περισσότερο µεταξύ τους για να λύσουν αληθινά
προβλήµατα που προκύπτουν από το παιχνίδι τους έξω και όχι έτοιµα µαθησιακά σενάρια της
τάξης. Όπως επίσης ανακαλώντας και στο δικό τους παιχνίδι ως µικρά παιδιά τόνισαν την
ανάπτυξη του συµβολικού παιχνιδιού και των παιχνιδιών φαντασίας όπως και τη προώθηση
της βιωµατικής µάθησης µέσα από την επαφή µε τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τέλος
πολλοι γονείς τόνισαν το γεγονός της υποστήριξη αειφορίας µέσω της συνεχής και
συστηµατικής επαφής µε τους υπαίθριους χώρους και τις πραγµατικές καταστάσεις.
Συγκριµένα ανέφεραν πως µόνο η αληθινή επαφή µε αυθεντικά περιβάλλοντα θα εµφυσήσει
στα παιδιά της αξίες της υπευθυνότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Πίνακας 43. Οφέλη που αναγνωρίζουν οι γονείς στην επαφή των παιδιών µε υπαίθρια
περιβάλλοντα
Οφέλη που αναγνωρίζουν οι γονείς στην επαφή των παιδιών µε υπαίθρια περιβάλλοντα
Ευηµερία και υγεία
«Ναι , ένα παιδί είναι καλύτερα να παίζει σε εξωτερικούς χώρους µε τον αέρα τον ήλιο,
του µένουν πράγµατα να θυµάται από το να παίζει µόνιµα σε ένα κλειστό χώρο...» Γ22
.
Είναι πολύ ωραίο χαλαρώνουν και ηρεµούν µε τη φύση τα παιδιά και είναι
προτιµότερο να λερωθούν και να ξανα λερωθούν και να τα αλλάξεις παρά να
ασχολούνται µε κάτι συγκεκριµένο (αναφορά στα κινητά ταµπλετ) που ούτε τα αφήνει
να ξεκουραστούν αλλά ούτε και να διασκεδάσουν» Γ1
.
«Βέβαια να βγαίνουν και να παίρνουν και οξυγόνο» Γ21
«Είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους , µόνο σε
εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να παίζουν. Καταρχήν δεν έχει µικρόβια, είναι πολύ
καλύτερα από το να είναι κλεισµένα σε ένα χώρο.» Γ10
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«

«Για να είναι σωστός άνθρωπος ο αέρας και το οξυγόνο σε βοηθάνε να στέκεσαι στη
κάθε περίσταση είτε εύκολη είτε δύσκολη, από εκεί ξεκινάς να σκέφτεσαι µε καθαρό
µυαλό δεν χρειάζεται κάτι άλλο.» Γ3

Εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη
«Βέβαια, µαθαίνουν µέσα από τις αισθήσεις τους, πιάνουν τα πράγµατα» Γ21
«Είναι πολύ σηµαντικό να παίζουν έξω, ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικών, το
φανταστικό παιχνίδι, το πως διαχειριζόµαστε τη φύση, δεν ξέρω από που να το πιάσω,
πολλά οφέλη» Γ25
«… σε ένα παιδότοπο που όλο είναι τυποποιηµένα, ενώ στη φύση ξεκινάς να κάνεις
ένα πράγµα και στη πορεία κάνεις πολλά πράγµατα. Πάµε πολύ συχνά στη φύση και του
αρέσει πολύ! Και ότι να κάνει µε τη φύση το χαρακτηρίζουµε σαν περιπέτεια!» Γ22
.
«Είναι σηµαντικό και της
αρέσει πολύ να παίζει µε τις φίλες της και η αυλή βοηθάει σε αυτό όπως και να
φροντίζουν τη φύση είναι σηµαντικό» Γ25
«Υπάρχουν περισσότερα ερεθίσµατα και τα παιδιά είναι πιο δηµιουργικά» Γ18
«Έξω επίσης δηµιουργούν παίζουν πολλά παιχνίδια µε τη φαντασία τους, ενώ µέσα
είναι πολύ συγκεκριµένα αυτά που παίζουν.» Γ10
«Ναι για µένα είναι πολύ σηµαντικό! Για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και για
να εκτονωθεί το παιδί. Δεν µπορώ να καταλάβω τις µαµάδες που κρατάνε όλη µέρα
τα παιδιά στο σπίτι.» Γ19
Επαφή µε τη φύση- Αειφορία
«Είναι πολύ σηµαντικό να παίζουν έξω, ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικών, το
φανταστικό παιχνίδι, το πως διαχειριζόµαστε τη φύση, δεν ξέρω από που να το
πιάσω, πολλά οφέλη» Γ36
«Μου αρέσει να παίζουν µε τα χώµατα, τα νερά, τα ζώα. Τα παιδιά είναι περίεργα
και θεωρώ είναι απαραίτητη τη επαφή µε τη φύση, ποτέ δεν θα της πω µην πιάνεις το
χώµα µην πιάνεις εκείνο και το άλλο. Μου αρέσει η αυλή αν βγουν οι κούνιες θα αξίζει
να αξιοποιηθεί, έχει χώµα και είναι πολύ σηµαντικό» Γ25
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«Φυσικά είναι σηµαντικό το παιχνίδι έξω αλλιώς είναι να παίζει στη φύση και αλλιώς
στα τέσσερα ντουβάρια, τα χρώµατα το χώµα η άµµος που θα πιάσουνε δεν
συγκρίνονται µε ένα δωµάτια» Γ 28
«Εξοικείωση µε τη φύση. Το παιδί πρέπει να χτυπήσει. Νοµίζω τα παιδιά
χρειάζονται και τα µικρόβια της φύσης Όταν παίζουν σε κλειστές παιδικές χαρές
και ελεγχόµενες όταν µεγαλώσουν δεν θα ξέρουν πως να ζουν. Η επαφή µε το
περιβάλλον γύρω τους είναι πιο σηµαντική από ότι φανταζόµαστε. Τώρα απλά τους
δίνουµε λαπτοπ, είµαστε από πάνω τους όλο «µη» το ένα «µη» το άλλο τους λέµε, εµείς
φταίµε». Γ12
«Το δέσιµο µε τη φύση είναι σηµαντικό µαθαίνει να την προστατεύεις να την
αγαπάς.» Γ15

7.3.1.1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το παιχνίδι των παιδιών στα
υπαίθρια περιβάλλοντα
Τόσο από τις συνεντεύξεις όλων των συµµετεχόντων όσο και από τις παρατηρήσεις
και τις καταγραφές του ηµερολογίου της ερευνήτριας, αναδύθηκαν ορισµένοι παράγοντες
που επηρεάζουν τόσο το χρόνο παραµονής των παιδιών στην αυλή όσο και την ποιότητα
του παιχνιδιού τους έξω. Το οικολογικό µοντέλο που προτάθηκαν από τον Owen και την
ερευνητική του οµάδα (2000) παρουσίασε πως υπάρχουν µοναδικές αλληλεπιδράσεις
µεταξύ ατόµων και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους, που µπορεί να
επηρεάσουν τη χρήση των υπαίθριων περιβαλλόντων από παιδιά και τις συµπεριφορές
τους. Για παράδειγµα, ένα παιδί που απλά δεν ενδιαφέρεται για το ενεργό ελεύθερο
παιχνίδι στην αυλή (όπως παρατηρήθηκε από την Ν5 ως παράδειγµα πως κάποια παιδιά
δεν θέλουν να βγουν έξω) µπορεί να µην έχει κίνητρο να παίζει έξω, ανεξάρτητα από το
αν το περιβάλλον υποστηρίζει πολλές φυσικές και κοινωνικές προσφορές. Στη συνέχεια,
η σχέση µεταξύ προσωπικών, κοινωνικών και των στοιχείων του περιβαλλόντων θα
διαρθρώσει τα δεδοµένα µας σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το χρόνο
παραµονής των παιδιών στην αυλή όσο και την ποιότητα του παιχνιδιού τους έξω.
Όσον αφορά τους παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος όπως αναφέραµε και
πριν συναντάµε αναφορές και παρατηρήσεις σχετικά µε την ακατάλληλη επίστρωση,
έλλειψη συντήρησης, ακατάλληλες παιχνιδοκατασκευές, έλλειψη εξοπλισµού. Επίσης
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σηµαντικοί παράγοντες στην ΣΜ1, θεωρήθηκαν τα στοιχεία του αστικού σχεδιασµού όπως
ο πολυσύχναστος δρόµος µε τον οποίο συνορεύουν τα όρια της αυλής και ο χώρος
δηµοτικών κάδων απορριµµάτων στο νοτιοδυτικό κοµµάτι της αυλής.
Πίνακας 43. Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το παιχνίδι των παιδιών στην αυλή
Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το παιχνίδι των παιδιών στην αυλή
Κατηγορίες

Λόγοι

Περιγραφή

Προσωπικοί

Δηµογραφικοί

Παράγοντας ηλικίας

Η εµπειρία του χώρου

Η οικειότητα που νιώθει το παιδί µε το
περιβάλλον της αυλής

Χωρικοί

Η αντίληψη του
ενεργητικού παιχνιδιού

Προσωπικές προτιµήσεις (θετικές ή
αρνητικές) για το ενεργητικό παιχνίδι στην
αυλή και συγκεκριµένων περιοχών στην
αυλή

Σχεδιασµός και ποιότητα
δοµών / εξοπλισµού
παιχνιδιών

Ακατάλληλη επίστρωση, έλλειψη
συντήρησης, ακατάλληλες
παιχνιδοκατασκευές, έλλειψη εξοπλισµού

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες / αστικός
σχεδιασµός / ασφάλεια

Επίπεδο προσφερόµενων
δυνατοτήτων
Κοινωνικοί

Στοιχεία του αστικού σχεδιασµού που
επηρεάζουν τις επιλογές του χώρου για
παιχνίδι στην αυλή.

Έλλειψη διαθεσιµότητας λειτουργικών
στοιχείων στο υπαίθριο περιβάλλον.

Ανησυχίες των ενηλίκων
και περιορισµός της
ανεξαρτησίας του παιδιού

Φόβοι για την ασφάλεια των παιδιών
αυξάνουν τον περιορισµό για παιχνίδι έξω,
καθώς και την αυτόνοµη κινητικότητα των
παιδιών.

Η εκπαιδευτική κουλτούρα

Η παραµονή στην αυλή τις περισσότερες
φορές αντιστοιχεί στη διάρκεια του
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διαλείµµατος και ο πυρήνας των
µαθησιακών διαδικασιών θεωρείται η τάξη.
Έλλειψη επικοινωνίας και
συνεργασίας µεταξύ των
γονέων και του σχολείου

Ενώ παρατηρήθηκαν καλές πρακτικές
συνεργασίες, οι νηπιαγωγοί φαίνεται πως
δεν ενηµέρωναν επαρκώς και συστηµατικά
τους γονείς για τα οφέλη και τις
δυνατότητες αξιοποίησης της αυλής.

Στους κοινωνικούς παράγοντες φαίνεται πως ο φόβος των ενηλίκων για την
ασφάλεια των παιδιών περιορίζει το παιχνίδι έξω, καθώς και την αυτόνοµη κινητικότητα
των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί στις συνεντεύξεις και στις οµάδες εστίασης ανέφεραν πολλές
φορές πως ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι η κουλτούρα των γονέων. «Καιρικές
συνθήκες, οι συνήθειες των Ελλήνων γονέων» Ν2. Επίσης από τις οµάδες εστίασης οι
νηπιαγωγοί εξέφρασαν έντονα την ανησυχία τους για στοιχεία στο χώρο που µπορεί να
προωθούν το ρίσκο. Παρακάτω ο διάλογος µεταξύ των νηπιαγωγών, που σχολιάζουν
ορισµένες φωτογραφίες που τους δόθηκαν από την ερευνήτρια, µας φανερώνει πως από τη
µία οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται την σηµασία ύπαρξης στοιχείων που προωθούν τη
διαχείριση ρίσκων στην αυλή αλλά από την άλλη φαίνεται να προβάλλουν τους
προσωπικούς τους φόβους και τους λόγους της ανεπαρκείς εκπαίδευσης και αριθµό
προσωπικού ως σηµαντικούς παράγοντες για να περιορίσουν αυτές τις δυνατότητες στην
αυλή.
«Είναι θετικό ότι υπάρχει ασφαλές έδαφος σε όλες τις φωτογραφίες, όλα τα παιδάκια είναι
χαρούµενα και ευτυχισµένο. Αυτά τα υλικά δηµιουργούν πολλά παιχνίδια, τα τροποποιείς µια
τα κάνεις σκάλα, µία παρεούλα»
(Ν2, Εργαστήριο 1, 29:33)
«Εµένα δεν µου φαίνεται ασφαλές τίποτα από τα δύο, ένα παιδάκι κρέµεται από τα ξύλα το
βλέπω και κάτι µε πιάνει, δεν είναι σταθερό αυτό»
(Ν1, Εργαστήριο 1, 29:40)
«Ναι αλλά αν πέσει δεν είναι πολύ ψηλά και είναι χώµα ασφαλές κάτω»
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(Ν3, Εργαστήριο 1, 29:58)
«Επίσης στο εξωτερικό από όπου είναι η φωτογραφία πόσες νηπιαγωγοί είναι ανά παιδί;
Δεν θεωρώ εδώ πέρα πως είναι εφικτό, δηλαδή να έχει 5 καφάσια και τα παιδιά να
σκαρφαλώνουν στα καφάσια.»
(Ν1, Εργαστήριο 1, 30:18)
«Τα παιδιά όµως σε αυτό το περιβάλλον θα ήταν υπερ-ευτυχισµένα, µιλώντας σαν µαµά και
όχι σαν νηπιαγωγός»
(Ν1, Εργαστήριο 1, 31:40)
Όπως αναδύθηκε και στην ανάλυση των συνεντεύξεων των νηπιαγωγών στο
πρώτο στάδιο της έρευνας µας οι τρεις κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για τη
διεύρυνση της µάθησης και του παιχνιδιού στους υπαίθριους χώρους θεωρούνται (1)
ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδοµές (29,5%), (2) οι καιρικές συνθήκες (26,2%) και η
κουλτούρα των γονέων (16,5%). Τους δύο πρώτους παράγοντες καταφέραµε να τους
ελέγξουµε και να τους διερευνήσουµε σε συσχέτιση µε τα δεδοµένα µας στα δύο πρώτα
στάδια της έρευνας (συνεντεύξεις- ηµερολόγια) και συµπεράναµε πως δεν αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για το αν οι νηπιαγωγοί θα αποφασίσουν να µεταφέρουν την
καθηµερινότητα του τάξης έξω. Οπότε σε αυτό το στάδιο στόχος µας ήταν να
διερευνήσουµε και από τις απόψεις των ίδιων των γονέων τον τρίτο ανασταλτικό
παράγοντα, δηλαδή «την κουλτούρα των γονέων», οι οποίοι

όπως µας ανέφεραν οι

νηπιαγωγοί ασκούν πίεση στους νηπιαγωγούς για θέµατα ασφαλείας των παιδιών όπως και
αµφισβητούν την εκπαιδευτική υπόσταση των υπαίθριων χώρων.
Οι νηπιαγωγοί και στα τρία τµήµατα που εξετάστηκαν, τα τελευταία χρόνια
είχαν δηµιουργήσει ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ αυτών και των
γονέων, που αποδείχθηκε πραγµατικά χρήσιµο για την οικοδόµηση ισχυρών σχέσεων κατά
τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Ωστόσο, µέσω της οµάδας εστίασης, οι
νηπιαγωγοί αποκάλυψαν την πίεση των απαιτήσεων των γονέων σχετικά µε τα ακαδηµαϊκά
κριτήρια, όπως τα φύλλα εργασίας ή τις χειροτεχνίες που γίνονται στο σχολείο. Οι
νηπιαγωγοί ήταν επίµονα αβέβαιοι στην αρχή για το αν οι γονείς θα καταλάβαιναν την
εκπαιδευτική αξία ολόκληρης της ερευνητικής διαδικασίας και το επίπεδο εµπλοκής που θα
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µπορούσαν να επιτύχουν. Παρατηρήσαµε περαιτέρω µέσω των παρατηρήσεων, των
εργαστηρίων και των συνεντεύξεων µε τους νηπιαγωγούς ότι οι νηπιαγωγοί άφηναν
συνεχώς τους προσωπικούς τους φόβους και την ιδέα που είχαν σχηµατίσει σχετικά µε την
κουλτούρα των γονέων να επηρεάσουν το υπαίθριο παιχνίδι των παιδιών. Ωστόσο τόνισαν
στα εργαστήρια έντονα την επιθυµία τους µετά το τέλος της ΣΕΔ να µπορούν τα παιδιά να
λερώνονται άφοβα (ζωγραφιές νηπιαγωγών). Σε αυτό το σηµείο, οι προσωπικές
συνεντεύξεις µε τους γονείς ήταν πραγµατικά χρήσιµες. Οι γονείς θεώρησαν ότι η γνώµη
τους µπορεί να ακουστεί και να εκτιµηθεί, δηµιουργήσαµε µια αµφίδροµη πλατφόρµα
επικοινωνίας και αναγνωρίσαµε αµοιβαία ότι η δηµιουργία θετικών σχέσεων είναι
επωφελείς για τη διαδικασία του µετασχηµατισµού. Το απροσδόκητο αποτέλεσµα της
ανάλυσης περιεχοµένου των συνεντεύξεων ήταν ότι µόνο 3 γονείς εξέφρασαν τον φόβο τους
για τους κίνδυνους του υπαίθριου περιβάλλοντος ή την ανησυχία τους για το αν τα παιδιά
θα λερωθούν, προτείνοντάς όµως και οι ίδιοι λύσεις διαχείρισης έτσι ώστε αυτή η ανησυχία
τους να µην επηρεάσει το παιχνίδι των παιδιών τους. Αυτό το εύρηµα παρουσιάστηκε στους
νηπιαγωγούς και τους βοήθησε πολύ ώστε να ανακουφιστούν. Οι γονείς επίσης
αναφέρθηκαν και στην σπουδαιότητας ύπαρξης ρίσκων και ποικιλοµορφίας στο χώρο
προκειµένου τα παιδιά να µάθουν από µικρά να διαχειρίζονται επικίνδυνες καταστάσεις.
Ανέφεραν επίσης την επιθυµία τους τα παιδιά να λερώνονται γιατί έτσι φαίνεται πως
παίζουν και µαθαίνουν.
«Τι να µπορούσε να συµβεί ένας σεισµός ας πούµε; Το ίδιο επικίνδυνο είναι και µέσα.
Εγώ πιστεύω πως τα παιδιά έξω είναι πιο ήρεµα και από µικρά όταν ήτανε όταν τα
βγάζω έξω παρόλη τη κούραση µου είχα χρόνο να τα βγάλω έξω. Έξω ήταν πιο ήρεµα
ακούγανε περισσότερο γιατί στο σπίτι δεν ακούνε, τα ηρεµεί το έξω το παιδί έχει
µεγαλύτερο οπτικό πεδίο έξω το παιδί µπορεί να κοιτάξει πολλά πράγµατα και να
παρατηρήσει. Και εγώ σαν άνθρωπος δεν θα κάτσω µέσα στους 4 τοίχους χωρίς λόγο.
Έτσι και µε τα παιδιά αν δω πως το επιτρέπει ο καιρός θα φύγουµε από το σπίτι.» Γ1
«Όχι γιατί αυτά είναι.. και στο σπίτι να είναι και να βγει έξω είναι φυσιολογικό να πέσει
αυτά είναι της ηλικίας» Γ2
«Βέβαια χρειάζονται, εµένα από δύο χρονών σκαρφάλωνε κάθε µέρα στο φράχτη, το είχε
ανάγκη. Είχα ψυχραιµία γιατί είχε από κάτω γρασίδι, αν και είµαι φοβιτσιάρα, αλλά του
νηπιαγωγείου τα παιδιά τα θεωρώ πιο υπεύθυνα.» Γ26
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«Το ατύχηµα µπορεί να συµβεί οπουδήποτε, είναι θέµα κακιάς στιγµής, δεν φταίει η
δασκάλα, και εγώ όταν θα είµαι µαζί της στη παιδική χαρά θα τύχει να πέσει και να
χτυπήσει. Εάν δεν πέσει µε το κεφάλι το παιδί δεν παθαίνει τίποτα» Γ31
«ποτέ δεν µας λέει πως βγήκαν έξω να παίξουνε σαν να είναι µισό παιδί [γιατί το λέτε
αυτό] γιατί ποτέ δεν µας είπε σαν παιδί πως βγήκαµε έξω χαρήκαµε παίξαµε πέσαµε
πονέσαµε [εσάς δεν σας αγχώνουν δηλαδή τα ρίσκα που έχουν οι εξωτερικοί χώροι;] µα
είναι λογικό είναι παιδί, αλλά είµαστε ανεπίτρεπτοι για την κατάσταση της αυλής» Γ10

[Έχετε κάποιο φόβο;] «Όχι γιατί αυτά είναι.. και στο σπίτι να είναι και να βγει έξω είναι
φυσιολογικό να πέσει αυτά είναι της ηλικίας» Γ2

[Ποιος είναι ο µεγαλύτερος φόβος σας για την αυλή;] «Το να χτυπήσει παντού µπορεί να
πέσει να χτυπήσει δεν είναι αυτό το θέµα µου. Είναι η βρωµιά και µην αρρωστήσουν γι’
αυτό το λόγο , γιατί έχει και πολλά αδέσποτα γατιά.» Γ3
«Θα έπρεπε να στεναχωριόµαστε όταν δεν λερώνονται τα παιδιά, πρέπει να λερώνονται.»
Γ23
7.3.1.2 Συµµετοχή

Η σηµασία της ποιότητας στην µάθηση και εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία για
την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο από την εµπειρική έρευνα όπως αναλύσαµε και σε προηγούµενό µας
κεφάλαιο. Ωστόσο, είναι ζωτικής σηµασίας οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας
τόσο στο σχεδιασµό της διαδικασίας µάθησης όσο και του µαθησιακού περιβάλλοντος να
καθοδηγούνται από τις εµπειρίες και τις προοπτικές των ανθρώπων που εµπλέκονται στην
καθηµερινότητα του σχολείου ακόµα και των ίδιων των παιδιών. Αυτό το υποκεφάλαιο θα
εµβαθύνει στα διάφορα επίπεδα συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού και υλοποίησης δραστηριοτήτων και αλλαγών πριν την
έναρξη της ΣΕΔ. Θα αναλύσουµε τη έννοια της συµµετοχής µέσω των συνεντεύξεων των
νηπιαγωγών, των παιδιών και των γονέων. Επίσης θα λάβουµε ορισµένα δεδοµένα και από
τις οµάδες εστίασης των νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου και από
ορισµένα πεδία της κλίµακας POEMS.
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7.3.1.2.1 H συµµετοχή των παιδιών
Οι προοπτικές των µικρών παιδιών αποτελούν βασικό παράγοντα για τη
δηµοκρατική εκπροσώπηση όλων των πολιτών σε µια κοινωνία (Broström 2012, Sommer,
Samuelsson και Hundeide 2010). Αυτό αντανακλάται στη µοναδικότητα των προοπτικών
τους σε θέµατα που τους επηρεάζουν, όπως πού, πόσο και µε ποιον παίξουν (Einarsdottir
2005, Rogers και Evans 2008). Η εκπροσώπηση των προοπτικών των παιδιών έχει
αναγνωριστεί διεθνώς από το 1989 στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα
του Παιδιού (UNCRC, 1989), ιδίως δε το δικαίωµα του παιδιού να «εκφράζει ελεύθερα τις
απόψεις του σε όλα τα θέµατα που τον/την επηρεάζουν », µε τις« απόψεις του παιδιού να
λαµβάνουν δεόντως υπόψη »(UNCRC 1989, άρθρο 12). Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή της
στάσης τους προς τα παιδιά, την ικανότητα τους να αφουγκραστούν τις επιθυµίες τους και
να τους δώσουν ευκαιρίες κι επιλογές.
Η ανάλυση των συνεντεύξεων των παιδιών σχετικά µε τη συµµετοχή τους τόσο στο
σχεδιασµό των χώρων αλλά και των καθηµερινών δραστηριοτήτων στο σχολείο ανέδειξε
πως τα παιδιά είχαν περιορισµένη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό
του σχολικού τους περιβάλλοντος και πως δεν νιώθουν ελεύθερα να επιλέγουν τις
δραστηριότητες που τους αρέσουν περισσότερο.
Π14: Οι κυρίες µου ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να αλλάξει και αυτές θα το αποφασίσουν
Ερευνήτρια: Στις καθηµερινές δραστηριότητες στο σχολείο ποιος αποφασίζει;
Π14: Οι κυρίες

Ερευνήτρια : «Θα ήθελες να έχεις περισσότερη ελευθερία στο σχολείο και να παίρνεις
περισσότερες αποφάσεις µόνη σου;»
Π6: « Ναι θα ήταν πολύ πιο καλύτερα!! Γιατί θα παίζαµε πιο πολύ!»

Ερευνήτρια: Νιώθεις ελεύθερη να παίρνεις αποφάσεις στο σχολείο;
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Π25: Όχι πολύ συχνά, τις σκέφτοµαι και τις ζωγραφίζω και έτσι µαθαίνει η κυρία τη µου
αρέσει.
Ερευνήτρια: Αν ρωτήσω τη κυρία τι σου αρέσει εσένα για να αλλάξουµε έξω στην αυλή
θα γνωρίζει να µου πει;
Π25: Μάλλον όχι
«Μόνο οι κυρίες αποφασίζουν αλλά δεν σκέφτονται τα παιδάκια. Προσπαθώ να τους πω
αλλά απέτυχα εκατοµµύρια φορές. Δεν µπορώ να πάρω εγώ απόφαση µόνο οι κυρίες
αποφασίζουν για το µέσα και το έξω. Αν ήµουν δάσκαλος θα µπορούσα εγώ να πάρω
αποφάσεις αλλά θα πάρει 100 χρόνια» Π2
Φαίνεται στο παραπάνω απόσπασµα πως στο εσωτερικό χώρο τα παιδιά έχουν
λιγότερες ευκαιρίες αυτενέργειας και πως οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονται από τους
νηπιαγωγούς, όπως για τη διαρρύθµιση του χώρου και την πρόσβαση σε υλικά και
παιχνίδια. Ωστόσο στην αυλή και στις εµπειρίες του στην αυλή, που µας εξιστορεί ο Π2,
φαίνεται πως υπάρχει µεγαλύτερη ελευθερία και δυνατότητα συνδιαλλαγής και
«επικοινωνίας» µε το χώρο και τα χαρακτηριστικά του. Είναι ευµετάβλητος ακόµα και
πριν την παρέµβαση, όπου οι προσφερόµενες δυνατότητες είναι ελάχιστες, τα παιδιά
παρεµβαίνουν και δηµιουργούν τους δικούς τους τόπους. Επίσης στις αναµνήσεις στην
αυλή ο Π2. παρουσιάζεται να παίζει και να συνεργάζεται µε φίλους του σε αντίθεση µε
µέσα όπου µας παραθέτει παραδείγµατα ατοµικών δράσεων.
«Πιο ελεύθερη αισθάνοµαι στην αυλή γιατί έχουµε ανοιχτό χώρο. Οι κυρίες δεν µας
αφήνει να πάµε στη πίσω την αυλή και εκεί που είναι η ελιά» Π32

«Στο σπίτι είµαι πιο ελεύθερος, είµαι πιο ελεύθερος στο περιβάλλον µου σε όλη τη γη, στο
σχολείο δεν µένουµε µόνο µέσα, βγαίνουµε και έξω είµαι ελεύθερος εκεί» Π10

Ερευνήτρια: Ποιο είναι το αγαπηµένο σου µέρος στο σχολείο;
Π3: Να παίζω στη βιβλιοθήκη µε τον Π10. Παίζουµε µάγοι. Και να παίζω µε τα τουβλάκια
αλλά τα πήραν οι κυρίες, τα παίζουµε µόνο στο ολοήµερο.
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Ερευνήτρια: Τι δεν σου αρέσει στο σχολείο;
Π3: Δεν µου αρέσει στη παρεούλα γιατί δεν παίζουµε, θέλω να παίζουµε περισσότερο.
εγώ αποφασίζω στο σχολείο
Ερευνήτρια: αφού αποφασίζεις εσύ γιατί δεν περνάς περισσότερο χρόνο παίζοντας;
Π3: µµ δεν ξέρω, µάλλον άλλος αποφασίζει. Μου αρέσει στην αυλή περισσότερο η
πυραµίδα που έχουµε φτιάξει. Το πιο όµορφο πράγµα είναι η παγίδα που έχουµε φτιάξει
πάνω. Είναι για τα κορίτσια που τους αφήνουν οι κυρίες να παίζουν περισσότερο από τα
αγόρια. (περιγραφή της κατασκευής της παγίδας)
Στην περιγραφή του Π3 γίνεται φανερό πως υπερτερούν τα στοιχεία που έχουν την
ταυτότητά του, που τα έχει δηµιουργήσει ο ίδιος. Και εδώ φαίνεται πως στην αυλή τα
παιδιά είναι πιο ελεύθερα να αποφασίσουν και να αυτενεργήσουν σε σχέση µε µέσα που
από ότι φαίνεται από τα λόγια του Π3 παίζουν λίγο και δεν του αρέσει που συνέχεια είναι
στη παρεούλα. Και εδώ βλέπουµε τη σύνδεση του αγαπηµένου τους µέρους µε ένα
αγαπηµένο πρόσωπο ( βιβλιοθήκη µε τον καλύτερό του φίλο) και την αγάπη για τα
«απαγορευµένα» τουβλάκια. Αναδύθηκε µέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών πως
αισθάνονται πιο ελεύθερα στην αυλή να αποφασίσουν µε τι θα παίξουν από ότι µέσα στην
τάξη. Δεδοµένο που επιβεβαιώνει και τις παρατηρήσεις των γονέων σχετικά µε τα οφέλη
του παιχνιδιού στην αυλή, όπου τα παιδιά αυτενεργούν και µαθαίνουν µέσα από το παιχνίδι
τους και βιωµατικές καταστάσεις και κινούνται ελεύθερα.
Όσον αφορά τη συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις
αλλαγές που θα γίνουν στην αυλή, οι απόψεις των παιδιών αναδεικνύουν πως τα ίδια δεν
είναι αυτά που θα αποφασίσουν αλλά οι ενήλικες (νηπιαγωγοί και µηχανικοί). Όταν όµως
η ερευνήτρια ρωτούσε τα παιδιά αν οι νηπιαγωγοί ήξεραν καλά τι θέλανε τα ίδια
προκειµένου να πάρουν αυτές τις αποφάσεις για τα ίδια τα παιδιά, σχεδόν όλα τα παιδιά
απάντησαν πως όχι.
Π18: Οι µάστορες θα αποφασίσουν για τις αλλαγές και οι κυρίες,
Ερευνήτρια: Οι κυρίες ξέρουν τι σας αρέσει;
Π18: Ξέρουν οι κυρίες τι µας αρέσει γιατί µας βλέπουν κάθε µέρα.
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Ερευνήτρια: Οπότε εγώ να µην ρωτήσω τα παιδιά τι τους αρέσει αλλά να ρωτήσω τις
κυρίες
Π18: Όχι οι κυρίες δεν ξέρουν θα σου πω εγώ..
Ερευνήτρια: Δηλαδή καλά κάνω και ρωτάω τα παιδιά
Π18: Ναι !
Ερευνήτρια: Γενικά καθηµερινά στο σχολείο ποιος παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις;
Π11: Οι κυρίες
Ερευνήτρια: Οι κυρίες ξέρουν καλύτερα τι θέλετε και τι σας αρέσει;
Π11: Όχι
Ερευνήτρια: Τότε γιατί αποφασίζουν αυτές για εσάς;
Π11: Γιατί εµείς δεν έχουµε αποφασίσει ποτέ (γιατί;) γιατί δεν ξέρουµε
«Οι κυρίες θα αποφασίσουν αλλά νοµίζω πως δεν θα ξέρουν τι θέλω» Π30
«Οι κυρίες αποφασίζουν τι θα κάνουµε στο σχολείο για να µάθουµε εµείς πράγµατα (αν τις
ρωτήσω τι αρέσει σε εσένα θα ξέρουν;) όχι δεν ξέρουν πολλά πράγµατα για το τι µας
αρέσει να κάνουµε» Π26
«Οι κυρίες γιατί αυτές ξέρουν (Οι κυρίες ξέρουν τι σου αρέσει;), Όχι!»
Στα δύο παραπάνω αποσπάσµατα βλέπουµε πως τα παιδιά αρχικά απαντούν στις
ερωτήσεις µε βάση αυτά που εισηγούνται οι ενήλικες, χωρίς να καταλαβαίνουν το λόγο.
Η ερευνήτρια όµως µε το εύρος των ερωτηµάτων και της εξατοµικευµένες συζητήσεις µε
τα παιδιά, κατάφερε να δηµιουργήσει ένα ισότιµο πλαίσιο επικοινωνίας όπου τα παιδιά
τελικά έφταναν σε συµπεράσµατα που είχαν νόηµα για τα ίδια.

Επίσης παρακάτω

βλέπουµε πως σε πολλές απαντήσεις των παιδιών φαίνεται οι νηπιαγωγοί να
παρουσιάζονται ως οι «ιδιοκτήτες» του νηπιαγωγείου ή οι αυθεντίες τις γνώσεις. Στη
διαδικασία αυτή οι νηπιαγωγοί µπορεί να ρωτάνε τα παιδιά τη γνώµη τους αλλά δεν λένε
στα παιδιά ποια θα είναι η επίδρασή τους µε αποτέλεσµα τα παιδιά στην πραγµατικότητα
να µην αντιλαµβάνονται πως προκύπτει το αποτέλεσµα, γι΄ αυτό και θεωρούν πως οι
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κυρίες είναι αυτές που µπορούν να πάρουν τις αποφάσεις ενώ τα ίδια τα παιδιά απλά
απαντούν σε αυτά που ρωτάνε οι κυρίες όπως αναφέρει παρακάτω η Π23
Π23: Οι κυρίες θα αποφασίσουν τι αλλαγές θα κάνουµε
Ερευνήτρια: Γιατί;
Π23: Γιατί είναι δικό τους το σχολείο.
Ερευνήτρια: Οι κυρίες ξέρουν καλύτερα τι θέλετε;
Π23: Ναι
Ερευνήτρια: Γιατί;
Π23: Γιατί λένε πιο σηµαντικά πράγµατα από εµάς.
Ερευνήτρια: Αυτά που σκέφτεστε εσείς δεν είναι σηµαντικά;
Π23: Εµείς µόνο απαντούµε τι είναι.
Ερευνήτρια: Εδώ στο σχολείο ποιος παίρνει πιο συχνά τις αποφάσεις;
Π7: Οι κυρίες
Ερευνήτρια: γιατί;
Π7: Γιατί µπορεί τα παιδιά να τα κάνουν όλα χάλια
Ερευνήτρια: Οι κυρίες ξέρουν τι σου αρέσει και τι όχι;
Π7:ΟΧΙ!
Από τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών αντιλαµβανόµαστε ότι η συµµετοχή
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες, το παιχνίδι και τις αλλαγές
στο χώρο κυµαίνεται από τη «χειραγώγηση» \ όπου οι ιδέες κυρίως επιβάλλονται στους
χρήστες, µέσω της «ενηµέρωσης» και της «διαβούλευσης» µέχρι και τη «συµβολική»
συµµετοχή των παιδιών, όπου σύµφωνα µε τη σκάλα του Hart (1992) αυτά τα στάδια
αναγνωρίζονται ως µη- συµµετοχικά. Όπως αναφέρει και ο Corsaro (2011), το παιδί
φαίνεται να αναπτύσσεται σε µία πραγµατικότητα κατασκευασµένη από τους ενήλικες.
Αυτά τα σύνολα συµπεριφορών και δραστηριοτήτων που µας περιέγραψαν τα ίδια τα
παιδιά αµφισβητούν και παραβιάζουν την αυτονοµία των παιδιών πάνω στην οποία είναι
βασίζονται και τα ΑΠΣ. Φάνηκε πως τα παιδιά, δίνοντάς τους κατά τη διάρκεια της
συνεντεύξεις το χρόνο και δηµιουργώντας µία αµφίδροµη ροή πληροφοριών άρχισαν να
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κάνουν προσπάθειες προκειµένου να αποκτήσουν τον έλεγχο και αρχίσουν να επιδίδονται
σε πολλαπλές εκφράσεις της αντίστασής τους.
Τα συγκεκριµένα ευρήµατα υποστηρίχθηκαν και από τις απόψεις των
νηπιαγωγών σχετικά µε τη καθηµερινότητα του δικού τους σχολείο κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων. Καµία νηπιαγωγός δεν ανέφερε πρακτικές αυθεντικής εµπλοκής των
παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρόλου που όπως προβλέπεται και από τα
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, τα παιδιά όχι µόνο µπορούν να εµπλακούν στο
σχεδιασµό και στη λήψη αποφάσεων, αλλά έχουν και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε
τέτοιες δηµοκρατικές διαδικασίες, οι πρακτικές των νηπιαγωγών δεν εµπλέκουν τα παιδιά
στο σχεδιασµό της παιδαγωγικής εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί περιορίζουν τις επιλογές των
µαθητών τους, καθώς τους ζητούν κυρίως να ανακαλούν τις πληροφορίες, να απαντούν
στα ερωτήµατα που τους θέτουν και όχι να τους προκαλούν νοητικά, ώστε να αναλύουν
κριτικά και δηµιουργικά τις παρουσιαζόµενες πληροφορίες (Coodlad 2004). Με άλλα
λόγια, οι πρακτικές που µε µεγάλη συχνότητα χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί είναι
δασκαλοκεντρικές, καθώς αυτοί έχουν τον κυρίαρχο ρόλο, τον έλεγχο της µαθησιακής
διαδικασίας και του εκπαιδευτικού χρόνου περιορίζοντας έτσι σηµαντικά τις ευκαιρίες για
ενεργητική συµµετοχή
«Η νηπιαγωγός µπορεί να ρωτήσει τα παιδιά, µετά να µπει η γνώση της νηπιαγωγού και
µετά ο αρχιτέκτονας. Οπότε τα παιδιά θα µπορούν να συµµετάσχουν µέσα από τη διαδικασία
ενός πρότζεκτ» Ν4
«Όχι δεν έχουν ενηµερωθεί στη φάση υλοποίησης γίνεται συνήθως µια ενηµέρως»η Ν1
«Δεν ξέρω αν µπορούν να λάβουν µέρος. Δεν θα τα ρωτήσω αλλά θα κοιτάξω να τους
ενδιαφέρει. Πχ το να βάλουµε κούνιες σίγουρα θα αρέσει στα παιδιά. Μια παιδική χαρά
δεν υπάρχει στην πόλη οπότε πιστεύω πως θα τους άρεσε» Ν5
«Θα ήταν ωραίο να ρωτούσαµε το κάθε παιδί ξεχωριστά τι θα ήθελε, είναι µια πολύ ωραία
ιδέα. Ναι θα ήταν διαφορετική. Αλλά τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν δει και κάποια
πράγµατα από άλλες αυλές. Θα µπορούσαν να φτιάξουν µαζί µε τους γονείς ένα µικρό
τοιχάκι πχ δεν είναι δύσκολο να συµµετάσχουν τα παιδιά µπορούν να ξεκινήσουν µε µικρά
πράγµατα» Ν3
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« Πρώτα αποφασίζουµε εµείς και έµµεσα ακούµε τα παιδιά µέσα από την παρατήρηση και τη
συζήτηση» Ν1
Ωστόσο οι οµάδες εστίασης των νηπιαγωγών από το πρώτο εργαστήριο ανέδειξαν
πως οι νηπιαγωγοί προτιµούν υπαίθρια περιβάλλοντα τα οποία έχουν προκύψει από την
ενεργητική συµµετοχή των παιδιών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου η
ερευνήτρια µέσα από διάφορες δραστηριότητες θέλησε να αντιληφθεί τις απόψεις των
νηπιαγωγών γύρω από βασικά ζητήµατα που θα αποτελούσαν τη θεωρητική βάση της
ΣΕΔ. Ένα από αυτά τα θέµατα ήταν και η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη
διαµόρφωση των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης. Έδωσε στις νηπιαγωγούς διάφορες
φωτογραφίες από υπαίθρια περιβάλλοντα µάθησης και παιχνιδιού που είχαν προκύψει
µέσα από τη εµπλοκή των παιδιών (οι φωτογραφίες ήταν από προσωπικά ταξίδια της
ερευνήτριας) και υπαίθρια περιβάλλοντα προκατασκευασµένα και διαµορφωµένα από
ενήλικες. Οι νηπιαγωγοί ενθουσιάστηκαν µε τα περιβάλλοντα όπου φαινόταν η
παρέµβαση των ίδιων των παιδιών, αναγνωρίζοντας τους περιορισµούς που προκύπτουν
στη φαντασία και δηµιουργία των παιδιών µέσα από τα τυποποιηµένα περιβάλλοντα. Οι
νηπιαγωγοί αντιλήφθηκαν πως ο σχολικός χώρος συνιστά ένα δυναµικό πεδίο εντός του
οποίου τα άτοµα, οι οµάδες και το υπαίθριο περιβάλλον συνεπιδρούν και
αλληλοεπηρεάζονται. Αντιλήφθηκαν µέσα από τις οµαδικές συζητήσεις πως πολλές φορές
όταν ο χώρος παρουσιάζει µια «σκληρά-δοµηµένη» και προκατασκευασµένη, µορφή
µπορεί να υποστηρίξει συγκεκριµένες διδακτικές θεωρήσεις που τυποποιούν την
ανθρώπινη παρουσία και καταπιέζουν τις ανάγκες και επιθυµίες των παιδιών για
δηµιουργία και παρέµβαση.
«Μου αρέσει που υπάρχει παρέµβαση στο χώρο από τα ίδια τα παιδιά µε τη χρήση διαφόρων
υλικών» Ν2
«Στις φωτογραφίες 5 και 6 περιορίζεται η φαντασία των παιδιών µέσα από τα τυποποιηµένα
παιχνίδια, το παιδί δεν έχει καµία αυτενέργεια , δεν µπορούν να παρέµβουν απλά τα
χρησιµοποιούν.» Ν3
« Δεν µου αρέσει που τα παιδιά δεν µπορούν να παρέµβουν καθόλου» Ν1
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«Στη φωτογραφία 4 έχω την αίσθηση ότι τον χώρο τον έχουν δηµιουργήσει τα παιδιά, νιώθω
πως τα χεράκια των παιδιών έχουν αγγίξει τα πάντα και τα έχουν αλλάξει, µου δίνει την
εντύπωση πως κάποιος τους ρώτησε πριν δηµιουργήσει αυτό το χώρο. Φαίνεται πως τα
παιδιά συµµετέχουν πραγµατικά στη δραστηριότητα γιατί δεν ασχολούνται µε αυτόν που
τους βγάζει φωτογραφία, δηλαδή τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν και είναι αφοσιωµένα
πλήρως.» Ν4

«βλέπω φύση φυσικά υλικά από παιδικά χεράκια δηµιουργήµατα της παιδικής φαντασίας η
5 βέβαια είναι µια κατασκευή πολύ προσεγµένη µε ΙΣΟ να φανταστώ αλλά θεωρώ πιο
σηµαντικό τα παιδιά να φτιάχνουν τα πράγµατα βασισµένα στη δική τους φαντασία και
ανάγκες . Στις πρώτες µου δίνετε η αίσθηση πως έδωσαν διάφορα υλικά στα παιδιά και
αυτά τα διαχειρίστηκαν όπως πίστευαν, έτσι νοµίζω πως δουλεύουν πολλούς τοµείς
όταν δηλαδή δεν τους δίνετε κάτι έτοιµο . Η κατασκευή στην 5 φωτογραφία είναι ωραία
αλλά τα παιδιά µπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριµένα πράγµατα µε αυτή, δεν µπορούν να
την αλλάξουν ή να την γυρίσουν αν δεν τους βολεύει, δεν µπορούν να της δώσουν άλλη
χρήση» Ν4
«ναι συµφωνώ γιατί όταν τα παιδιά δηµιουργούν τα ίδια από µόνα τους, κρατάει πιο
πολύ το παιχνίδι. Εκτός από παιχνιδοκατασκευές θα µπορούσαµε να έχουµε σκηνές.
Τρελαίνονται να κρύβονται, όπως και στη φωτογραφία µε τις παλέτες, τα εξιτάρει. Το
τυποποιηµένο της παιδικής χαράς θα το ευχαριστηθεί στην αρχή το παιδί αλλά µετά θα
µειωθεί το ενδιαφέρον τους γιατί δεν θα έχει άλλο τρόπο να το αξιοποιήσει» Ν5
Μία σηµαντική διαφορά που παρατηρήθηκε µεταξύ των δύο οµάδων εστίασης
ήταν πως οι δύο νηπιαγωγοί της ΣΜ1 φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην
ενηλικοκεντρική αντίληψη της αισθητικής και οµορφιάς του χώρου που πολλές φορές δεν
συναντάτε σε περιβάλλοντα που είναι εξολοκλήρου δηµιουργήµατα των παιδιών όπου
υπάρχει «αταξία». Ωστόσο οι νηπιαγωγοί της ΣΜ2 ενθουσιάστηκαν από αυτού του τύπου
περιβάλλοντα.
«Η ‘παραγκούπολη’ δεν µου άρεσε γιατί είναι λίγο αχανές λίγο µεγάλη και αισθητικά δεν
στέκει πολύ» Ν1
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« Πάρα πολύ ωραίο έχω ανατριχιάσει», Ν4
«Είναι φοβερό», Ν5
Οι προσδοκίες των ενηλίκων από τα µικρά παιδιά επηρεάζουν το πώς επικοινωνούν
µε τα παιδιά και πώς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνούν µαζί τους.
Αντιλαµβανόµαστε τόσο από τις αναφορές των παιδιών όσο και των ενηλίκων πως τα
µικρά παιδιά προβάλλονται ως αδύναµα και ανίσχυρα µε αποτέλεσµα οι προσδοκίες των
παιδιών όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εκφράσουν τις προοπτικές, ή
να εµπλακούν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι χαµηλές.
Στις απαντήσεις των γονέων γενικά παρατηρήθηκαν δύο τάσεις όσον αφορά την
άποψή τους, για τα επίπεδα συµµετοχής που µπορούν να έχουν τα παιδιά κατά τη
διαδικασία αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου. Αρχικά
εντοπίσαµε την τάση όπου τα παιδιά θεωρούνται ανίκανα να αναλάβουν ενεργό ρόλο
στην αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντός του, εξαρτώµενοι από τις αποφάσεις των
ενηλίκων.
«Όχι δεν είναι σε θέση να συµµετάσχουν µε σχέδια και αρχιτέκτονες και µηχανικούς. Να
πούνε τη γνώµη τους αλλά µέσα στο µάθηµα µε τις κυρίες αλλά σε κάτι που είναι τόσο
ειδικό και εξιδεικευµένο δεν γίνεται» Γ1
«Δεν πιστεύω πως είναι σωστό να εµπλακούν τα παιδιά ( η απάντηση αφορούσε την
ενασχόληση των παιδιών µε εργαλεία [εξηγώ τι εννοούσα για τη συµµετοχή των παιδιών]
ναι θα µπορούσε» Γ10
«Τα πάντα εξαρτώνται από το δάσκαλο, τότε όλα γίνονται» Γ22
«Ναι σε γενικότερη φιλοσοφία τα παιδιά το δείχνουν τι θέλουν και αυτά που θα γίνουν
µπορεί να ανταποκρίνονται και στα θέλω των παιδιών» Γ5

Οι περισσότεροι γονείς, από την άλλη µεριά αναγνώρισαν τη σηµασία και τα
πλεονεκτήµατα της εµπλοκής των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία. Η δεύτερη τάση που
εντοπίστηκε λοιπόν αφορούσε την ακρόαση των παιδιών όσον αφορά τις επιθυµίες τους
ωστόσο η ιδέα της υπεύθυνης συµµετοχής του παιδιού φάνηκε να χρησιµοποιείται
στρατηγικά περισσότερο ως εργαλείο για τη συγκρότηση συγκεκριµένων µορφών εαυτού
(Πεχτελίδης, 2015) παρά ως µέσο για την ενίσχυση της θέσης των παιδιών στην κοινωνία.
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«Τα παιδιά έχουν τις δικές τους απόψεις και από τη στιγµή που το κάνουµε για τα παιδιά
πρέπει να τα ρωτήσουµε» Γ23

«Ναι βέβαια πρέπει. Στο σχεδιασµό και πρέπει να ακούσουµε τι θέλουνε, αν και θα σου
πούνε όλα τέλεια αλλά ναι να τα ακούσουµε. Αν τους δώσεις τις επιλογές θα σου πουν τι
θέλουν από αυτά.» Γ7
«Τα παιδιά θεωρώ θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που να ερωτηθούν. Αν και αγαπούν τα
πάντα έξω, και για τις κούνιες ενώ οι νηπιαγωγοί θέλουν να τις βγάλουν θα σου πουν ναι,
µπορεί βέβαια να σου ζητήσουν και τρελά πράγµατα όπως νεροτσουλήθρες χαχαχα» Γ20
«Ναι τα παιδιά είναι καλό να συµµετέχουν κα να ακούµε τη γνώµη τους» Γ18
«Έχουν άποψη και λένε την άποψη τους» Γ31
«Ναι παίζει ρόλο πως σκέφτονται τα παιδιά και θα δώσουν ιδέες» Γ32
Τα παιδία είναι ικανά να πουν τη γνώµη τους και να βοηθήσουν αν και δεν έχω ακούσει
παρόµοιο παράδειγµα θα τους κάνει καλό. Μακάρι να είναι ένα µέρος συνάντησης η αυλή
Γ14
Πιστεύω ναι, πλέον σε αυτή την ηλικία ξέρουν µε τι τους αρέσει να παίζουν και να
ασχολούνται. Τους αρέσει να µαθαίνουν πολύ νέα πράγµατα Γ21
Τέλος λίγοι ήταν οι γονείς που εστίασαν πραγµατικά στην έννοια της συµµετοχής
ως µία διαδικασία που έχει πλεονεκτήµατα στην συνολικά ανάπτυξη του παιδιού. Σε
αυτές τις αναφορές εντοπίστηκαν τα οφέλη της έννοιας της διαδικασίας όπου το παιδί
αντιλαµβάνεται πως αποτελεί µέρος µίας οµάδας που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό
και τα αποτελέσµατα. Επίσης εντοπίστηκε η ανάγκη την ενηλικοκετρική προσέγγιση του
σχεδιασµού των χώρων και την αντίληψη του παιδιού ως ανίσχυρο και
περιθωριοποιηµένο από τις σηµαντικές «ενήλικες» αποφάσεις, όπως και τη σηµασία της
ενδυνάµωσης και της προσφοράς κατάλληλων ερεθισµάτων ώστε τα παιδιά να
καταφέρουν να συµµετάσχουν ενεργά.
«Ναι φυσικά, έτσι θα καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι όπως απλά το βλέπει, είναι µία
διαδικασία που πρέπει να γίνει για να φτάσουµε στο αποτέλεσµα». Γ6
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«Ναι µε την κατάλληλη καθοδήγηση τα παιδιά µπορούν να συµµετέχουν. Τα παιδία µας
εκπλήσσουν συνέχεια µε τις ιδέες που έχουν. Αρκεί να τους δώσουµε τα κατάλληλα
ερεθίσµατα το σωστό προγραµµατισµό τα υλικά και θα βρουν τον τρόπο». Γ9
«Να εκφράσουν τις επιθυµίες τους και θα ένιωθαν πιο χρήσιµα πως έλαβαν µέρος στη
διαδικασία» Γ24
«είµαστε απαράδεκτοι γιατί δεν βοηθάµε όσο θα µπορούσαµε. Να αφήσετε τα παιδιά να
µιλήσουν. Οι σηµερινοί γονείς προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά τους µε βάση τα δικά
τους πρότυπα και ανάγκες. Αφήστε τα παιδιά να αποφασίσουν, να ζητήσουν αυτό που
θέλουνε. Το παιδάκι θα ζητήσει αυτόµατα το παιχνίδι και αυτό που χρειάζονται οι γονείς
θα σου πουν αυτό που σκέφτονται σαν ενήλικας». Γ39
«Τα παιδία µπορούν να συµµετάσχουν είναι καλό να δίνουµε προτεραιότητα στα παιδιά
και από µικρότερη ηλικία γιατί κάνουµε καλά στην ψυχολογική του κατάσταση και πως
θα χειριστεί καταστάσεις ρίσκου από µόνο του.» Γ17
Συνολικά από τις αναφορές των νηπιαγωγών και των γονέων σχετικά µε την
ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και
υλοποίησης φαίνεται να προβάλουν την εικόνα του εγγενώς ικανού παιδιού Αυτή η
αντίληψη δεν αντιµετωπίζει τα παιδιά ως πραγµατικά αυτόνοµα και υπεύθυνα άτοµα, και
αυτό γίνεται φανερό από την κεντρική αντίφαση που διαπερνά αυτήν την έκφραση.
Μπορεί δηλαδή σε ένα πρώτο στάδιο να αναγνωρίζεται η δυνατότητα εµπρόθετης δράσης
(agency) για τα παιδιά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, όµως, αυτή τίθεται υπό αίρεση και
µετατίθεται στο µέλλον (Πεχτελίδης, 2015). Τα παιδιά φέρεται να έχουν µια δυναµική
υπόσταση, η οποία, ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί, χρειάζεται µια πειθαρχία, µια ρύθµιση
και µια καθοδήγηση στον «µοναδικό» και «αληθινό» τόπο της ενήλικης ζωής.

7.3.1.2.2 Η συµµετοχή των γονέων
Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε διεθνές
επίπεδο, υπάρχει ευρεία συµφωνία στις παιδιατρικές, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές
κοινότητες ότι ΜΠΥΠ προσφέρει σηµαντική οφέλη στην ανάπτυξη και την υγεία των
παιδιών (Akinbami & Schoendorf, 2002; Bouchard & Katzmarzyk, 2010; Burdette &
Whitaker, 2005; Cosco & 2009; Fjortoft, 2004; Kellert, 2002; Miller, Tichota, & White,
2009; Taylor & Kuo, 2006). Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν αφιερωθεί στην
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ουσιαστική γονική εµπλοκή στην υποστήριξη της προώθησης του παιχνιδιού και της
µάθησης σε υπαίθρια περιβάλλοντα. Στην Ελλάδα, υπάρχει µία ασάφεια σχετικά µε την
εφαρµογή συνεργασίας µεταξύ οικογένειας και σχολείου(Σακελλαρίου, 2008). Ο ρόλος
των γονέων είναι "συµβατικός", µε αποτέλεσµα να χάνεται κάθε ευκαιρία πραγµατικής
αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ σχολείου και γονέων (Sakellariou & Rentzou, 2007).

Το µοντέλο του Epstein παρέχει σαφείς και χρήσιµες κατευθυντήριες γραµµές
για την υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ οικογένειας- σχολείου και κοινότητας
(Σακελλαρίου, 2005). Αυτό το ευρέως αποδεκτό πλαίσιο περιλαµβάνει έξι τύπους
γονικής συµµετοχής που αναφέρονται στη: Γονικότητα, Επικοινωνία, Εθελοντισµός,
Μάθηση στο σπίτι, Λήψη αποφάσεων, Συνεργασία µε την κοινότητα. Η συµµετοχή των
γονέων, θεωρήθηκε από τους νηπιαγωγούς ως ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχή
έκβαση των στόχων µας. Η συµµετοχή τους σύµφωνα µε τους νηπιαγωγούς ήταν
αναγκαία στο επίπεδο της επικοινωνίας και εθελοντισµού, κυρίως µέσω της προσφοράς
υλικών αγαθών. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν στην αρχή αναφορές για πρακτικές και
στρατηγικές που θα µπορούσαν να εµπλέξουν πραγµατικά τους γονείς στην όλη
διαδικασία, όπως της συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Είναι ενηµερωµένοι οι γονείς πως έχουµε προβλήµατα µε τους εξωτερικούς χώρους που
διαθέτουµε και ουσιαστικά οι γονείς µε τον δήµο θα µας βοηθήσουν στις αλλαγές» Ν3

«Μεταφέρουµε στους γονείς τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και το
κατανοούν και κάνουν πολλά πράγµατα γι’ αυτό. Δεν έχουµε κάνει κάποιες εκδηλώσεις µε
τους γονείς έξω αλλά πρόκειται να κάνουµε τη φετινή καλοκαιρινή γιορτή έξω µε τη
βοήθεια των γονιών» Ν1

«Να βοηθήσω σε κάποια κατασκευή αλλά σε τελικές αποφάσεις θεωρώ ότι είναι των
δασκάλων γιατί εκείνες ξέρουν την ψυχολογία των παιδιών τι είναι πιο ασφαλές. Πάντα
ενηµερωνόµαστε είµαστε συνηθισµένοι σε αυτή τη διαδικασία» Γ15

Στην πορεία όµως, ο σχεδιασµός ενός πλάνου εµπλοκής των γονέων κρίθηκε
απαραίτητο καθώς και µέσα από τα εργαστήρια µε τους νηπιαγωγούς, όπου τέθηκαν
352

συλλογικά οι στόχοι της ΣΕΔ, οι νηπιαγωγοί αντιλήφθηκαν πως οι αλλαγές δεν
αφορούσαν µόνο το χώρο αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές και την κουλτούρα µας
ως προς την αντίληψη των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού. Η αρχική
θέσπιση ενός σχεδίου εµπλοκής των γονέων ως ενεργοί µέτοχοι της αλλαγής
υποστηρίχθηκε και από τους ίδιους τους γονείς µέσω των συνεντεύξεων. Η ερευνήτρια
µοιράστηκε τα δεδοµένα των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς και έτσι δηµιουργήθηκαν
και επιλέχθηκαν οι κατάλληλες πρακτικές και τα βήµατα, ενηµέρωσης, ενδυνάµωσης και
εµπλοκής των οικογενειών.
«Θα ήθελα και εγώ να συµµετάσχω» Γ21
«Και εγώ θέλω και µπορώ άνετα να συµµετάσχω» Γ24
«Και εγώ µε χαρά θα ήθελα να συµµετάσχω, είναι ωραίο και χαρούµενο». Γ32
«Είναι υποχρέωσή µου να συµµετάσχω ως γονέας, από το πιο µικρό µέχρι και το
µεγαλύτερο» Γ34

«Πρέπει να υπάρξει ο εθελοντισµός για να γίνουν αυτά τα πράγµατα δεν χρειάζεται ο
αρχιτέκτονας» Γ39

«Είναι απαραίτητη η συµµετοχή των γονέων και θα ήθελα να συµµετάσχω όσο και αν
χρειαστείτε. Είµαι µέσα» Γ2
Οι συνεντεύξεις µε τους γονείς βοήθησε έτσι ώστε να αναγνωρίσουν οι γονείς
πως δεν υπήρχε ιεραρχία ακρόασης των προνοµιούχων ανώτερων επαγγελµατιών
(νηπιαγωγών) εις βάρος των απόψεων των νεότερων µελών της οµάδας. Οι γονείς
αισθάνθηκαν άνετα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους για το πως
θα µπορούσε η συνεργασία να είναι αποτελεσµατική. Επίσης οι συνεντεύξεις βοήθησαν
και ως αφορµή για να γίνουν εις βάθος συζητήσεις και να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς
να ρωτήσουν πράγµατα που ίσως δεν αισθανόταν άνετα να το κάνουν µπροστά σε όλη
την οµάδα. Η διαδικασία επανεξέτασης των συνεντεύξεων παρείχε και άλλες ευκαιρίες
για πολλαπλή ακρόαση µε τους νηπιαγωγών. Οι συναντήσεις των νηπιαγωγών µε την
ερευνήτρια για την ανασκόπηση του ερευνητικού υλικού έδωσαν µια επίσηµη ευκαιρία
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να προβληµατιστούν οι νηπιαγωγοί πάνω στις διαφορετικές οπτικές που εξέφρασαν οι
γονείς.
«Για εµένα όσο περνάει ο καιρός και έρχεται καλοκαίρι µειώνεται ο χρόνος αλλά θέλω
να µε ενηµερώνετε και όσο και όπως µπορώ να συµµετέχω. Και ειλικρινά θα
προσπαθήσω να έρθω και χαίροµαι για το blog γιατί έτσι θα είναι και πιο εύκολο για
εµένα.» Γ1
«Θα ήθελα να συµµετάσχω σε ότι χρειαστείτε αν βέβαια έχω και χρόνο γιατί έχω δύο
παιδιά» Γ7
«Δεν χρειάζονται όλα αυτά είναι µία παιδική χαρά τη βάφουµε βάζουµε και κανένα
παιχνιδάκι [εδώ έγινε εκτενέστερη συζήτηση για την λειτουργία της αυλής και τη διαφορά
από µία παιδική χαρά.] αυτά που µου είπατε µου άλλαξαν κιόλας τη γνώµη γι’ αυτά που
σκεφτόµουν ως σωστά για το παιδί µου, αλλά πιστεύω πως είναι αρκετό µία κυρία που
έχει ειδικότητα πάνω σε αυτό φτάνει. Αν µου πούνε ότι θα κάνουν κάτι για να φέρουν τη
φύση µέσα στο σχολείο θα φέρω όλα τα µηχανήµατα µου να δουλεύουν όλη µέρα για να
γίνει αυτό» Γ10
«Να βοηθήσουν οι γονείς αλλά όχι να πουν τι να γίνει γιατί ο καθένας θα πει ότι θέλει
θέλουµε κάποιος να µας πει χωροταξικά πως µπορεί να αλλάξει η αυλή. Ωραία θα ήταν
να υπήρχαν και οι δοµές πιο φιλόξενες για τους γονείς για να µένουµε και περισσότερο
χρόνο στην αυλή και µετά το σχολείο αλλά πάνω από όλα είναι τα παιδιά» Γ19

7.3.1.2.3 Η συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινότητας.

Ένας προβληµατισµός που προέκυψε µέσα από τις συνεντεύξεις των γονέων και
στις δύο σχολικές µονάδες ήταν η απουσία υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκηση στην
συντήρηση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών. Επίσης η διαδικασία
αναδιαµόρφωσης της αυλής του σχολείου για πολλούς γονείς και στις δύο σχολικές
µονάδες φάνηκε ως µία καλή ευκαιρία για να δηµιουργηθεί ένας δηµόσιος χώρος που θα
µπορούν τα παιδιά να παίζουν καθώς στις δύο περιοχές δεν υπήρχαν πάρκα ή παιδικές
χαρές που να προσφέρονται ως υπαίθριοι τόποι παιχνιδιού αλλά και ως σηµεία
συνάντησης για τα παιδιά.
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«Είχα µία ανησυχία όπως για όλα τα κοινωνικά δρώµενα είναι κρίµα που η Π. µία από
τις πιο ανεπτυγµένες περιοχές να έχει αυτό το χάλι. Υπάρχουν και τα κονδύλια και όλα
αλλά θέλει περισσότερη όρεξη από τη πλευρά του δήµου και οργάνωση
Γ5

«Η τοπική θα έπρεπε να βοηθήσει περισσότερο και λόγω χρηµάτων… εδώ ούτε µια
παιδική χαρά δεν έχουµε» Γ2
«Είναι αναγκαίο, αλλά άχρηστοι είναι όλοι, εµείς φταίµε που τους ψηφίζουµε, δεν έχει
γίνει τόσα χρόνια τίποτα στην αυλή γιατί είναι άχρηστοι αυτοί στο δήµο, είναι και
αγράµµατοι, δεν ξέρουν να µιλήσουν» Γ3
«Απαράδεκτη (η τοπική αυτοδιοίκηση)» Γ15
«Συνέχεια λέει θα βοηθήσει ο δήµος αλλά ποτέ δεν έρχονται» Γ 28

Το ελεύθερο παιχνίδι στους δηµόσιους χώρους είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη
της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της δηµοκρατίας. Τα παιδιά χρειάζονται µια ποικιλία
από µέρη για να παίζουν, όπως για παράδειγµα ειδικούς χώρους για άθληση, κλασσικούς
παιδότοπους, παιδικές χαρές κλπ.. Στο δείγµα µας φάνηκε δεν υπήρχαν τέτοιες ευκαιρίες
για τα παιδιά, οπότε ο δρόµος φαινόταν να αποτελεί το µοναδικό διαθέσιµο χώρο
παιχνιδιού, λόγω έλλειψης δοµών (Moore 1991, Abu-Ghazzeh 1998, Matthews et al.
2000,). Οι γονείς όµως κάνανε σαφείς τις ανησυχίες τους σχετικά µε παιχνίδι στους
δρόµους, µε αποτέλεσµα η ανεξάρτητη κινητικότητα των παιδιών και η παρουσία τους
στο δηµόσιο υπαίθριο χώρο της πόλης να έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια
και τα παιδιά να εγκλωβίζονται σε εσωτερικούς χώρους (σπίτι- σχολείο- φροντιστήριαΚΔΑΠ κ.α.). Στην παραπάνω παρατήρησή µας είναι ενδιαφέρον να αναφέρουµε πως
παρά το γεγονός πως η µία σχολική µονάδα βρισκόταν σε ηµι- αστικό περιβάλλον και η
άλλη σε αγροτικό οι ευκαιρίες για παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους είήταβναι εξίσου
περιορισµένες.

Όπως αναφέρουν και οι Hillman et al. (1990: 79-80), η έλλειψη ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος στον υπαίθριο χώρο, που να µπορεί να υποστηρίξει το άτυποανοργάνωτο παιχνίδι και τη δηµιουργία και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων, έχει
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οδηγήσει στην αύξηση της απασχόλησης και αναψυχής των παιδιών µέσα στο σπίτι.
Γεγονός που συνδέεται µε τα ευρήµατα των συνεντεύξεων των γονέων όπου ανέφεραν
την ραγδαία µείωση του παιχνιδιού έξω λόγω της τεχνολογίας. Οι γονείς φαίνεται να µην
ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να βγουν από το σπίτι χωρίς συνοδεία και ότι τα ίδια τα
παιδιά δεν αντιδρούν σε αυτούς τους περιορισµούς, καθώς η τηλεόραση και άλλες
συσκευές ψυχαγωγίας στο σπίτι, καθώς και άλλες δραστηριότητες παιχνιδιού έχουν
περιορίσει την ανάγκη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών για εναλλακτικές µορφές
παιχνιδιού έξω από αυτό. Αυτή η συγκαταβατικότητα των παιδιών στους περιορισµούς
των ενηλίκων έχει σχέση και µε το γεγονός ότι, πρώτον, τα παιδιά δεν είχαν βιώσει ποτέ
την ελευθερία να παίζουν στον δρόµο όπως οι γονείς τους, εποµένως, αυτή η ανάγκη τους
δεν είναι εµφανής και δεύτερον, οι προφανείς κίνδυνοι από την κυκλοφορία των
οχηµάτων (Hillman et al., 1990: 94) και της εγκληµατικότητας στο δηµόσιο υπαίθριο
χώρο δεν τους δίνει τη δυνατότητα αµφισβήτησης της άποψης των γονέων τους.
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7.3.2 Η ανάλυση των δεδοµένων κατά τη διάρκεια της ΣΕΔ
Σύµφωνα µε την ερευνητική µεθολογία µας το συγκεκριµένο στάδιο της έρευνας
περιλαµβάνει τη διαδικασία της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης η οποία στοχεύει στον
ανασχεδιασµό των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου µέσω της εφαρµογής συµµετοχικών
προσεγγίσεων, της ενδυνάµωσης και της ενεργητικής εµπλοκής όλων των χρηστών του χώρου:
παιδιά - νηπιαγωγούς - οικογένειες. Απώτερος σκοπός ήταν η ενεργητική συµµετοχή όλων των
συµµετεχόντων µέσα από το σχεδιασµό που είναι προσανατολισµένος στη διαδικασία και όχι στο
αποτέλεσµα. Με βάση αυτόν το διαχωρισµό η παθητική συµµετοχή αντιστοιχεί σε σχεδιασµό
προσανατολισµένο στο αποτέλεσµα, ενώ οι εµπλεκόµενοι αποκτούν τη σχετική πληροφορία από
τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές µε τα βήµατα και τις παρεµβάσεις που θα
υλοποιηθούν (ήδη ειληµµένες αποφάσεις) για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί (ροή
πληροφορίας προς ΜΙΑ κατεύθυνση). Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις του σχεδιασµού
λαµβάνονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους ειδικούς αναπαράγοντας και ενισχύοντας
µε τον τρόπο αυτό τα υπάρχοντα πρότυπα λήψης απόφασης (Wagemans, 2002). Επιπρόσθετα, η
ενεργητική συµµετοχή αντιστοιχεί σε σχεδιασµό προσανατολισµένο στη διαδικασία µε τους
συµµετέχοντες να εµπλέκονται ουσιαστικά στον καθορισµό των βηµάτων και των παρεµβάσεων
για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασµού (αµφίδροµη ροή πληροφορίας).
Μάλιστα, σηµαντικό κοµµάτι αυτής της διαδικασίας ήταν να δηµιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες ώστε, αφενός, οι ενήλικες να αισθάνονται άνετα κι αφετέρου να
εξασφαλιστεί η ανάπτυξη ποιοτικών υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού που θα
µπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον,
θεωρήσαµε σηµαντικό οι νηπιαγωγοί να έχουν στη διάθεσή τους οικείους χώρους προκειµένου να
καταφέρουν να µεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα και
οι γονείς να αναλάβουν υποστηρικτικό ρόλο κατανοώντας την ανάγκη των παιδιών για επαφή µε
τη φύση και το «βρώµικο», γεµάτο προκλήσεις παιχνίδι στην υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα. Η
οµαδική και συλλογική εργασία είναι ένα κρίσιµο συστατικό για τον ποιοτικό προγραµµατισµό
και την παρέµβαση που διευκολύνει την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση και προβληµατισµό
σχετικά µε την ευηµερία και τη συµµετοχή των παιδιών. Η συµµετοχή της συλλογικότητας του
νηπιαγωγείου -παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινότητα- κρίθηκε αναγκαία προκειµένου
τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να είναι συνακόλουθα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των
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αναγκών και των προτιµήσεων των κύριων χρηστών τους. Με βάση την περαιτέρω ανάλυση, τα
σπειροειδή βήµατα της ΣΕΔ µας έδωσαν τη δυνατότητα να αποδεσµεύσουµε τους στόχους µας
από το αποτέλεσµα- κτήριο και να τους στρέψουµε στη διαδικασία αναδιαµόρφωσης του
σχολικού τόπου η οποία αποτελεί µία αµιγώς κοινωνική διαδικασία (Dudek, 2015). Και όλα αυτά
έχουν ως βασικό στόχο τη δηµιουργία ευέλικτων, ευµετάβλητων και ευπροσάρµοστων σχολικών
χώρων που θα αποτελούν µία υποκειµενική εκδοχή του χώρου, συνδεδεµένη µε τις επιθυµίες, τις
επιλογές και τις δυνατότητες των χρηστών του.

Σχήμα 3. Τα σπειροειδή σκαλοπάτια της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης

Η διαδικασία της ΣΕΔ βασίστηκε στις εξής αρχές οι οποίες διατρέχουν όλη την πορεία της
έρευνάς µας:
Ενδυνάµωση: Προετοιµασία - ενδυνάµωση δεξιοτήτων - συµµετοχή σε δραστηριότητες
επίλυσης προβληµάτων, οι ίδιοι οι συµµετέχοντες ελέγχουν τι θέλουν να µάθουν και τι θέλουν να
κατασκευάσουν, να πάρουν αποφάσεις και να αναλάβουν αρµοδιότητες για την επιλογή του
υλικού ή του γνωστικού αντικειµένου, τη σύνθεση των εργασιών, τη διαµόρφωση των χώρων, την
αξιολόγηση κ.ά.
Βιωσιµότητα: διασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος της έρευνας διαρκεί περισσότερο από την
περίοδο της βασικής έρευνας βοηθώντας τους νηπιαγωγούς να πραγµατοποιήσουν οργανωτικές
αλλαγές για την καλύτερη διαχείριση των υπαίθριων περιβαλλόντων σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.
Σχέσεις: δηµιουργία προσωπικών σχέσεων και δικτύων µεταξύ των µελών της σχολικής
κοινότητας και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.
Επιλογή: Η συµµετοχή δεν αφορά στον καταναγκασµό, αλλά αποτελεί θέµα επιλογής.
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Ευελιξία: Διασφαλίζει ότι η σχολική κοινότητα µπορεί να επιλέξει να αναλάβει
δραστηριότητες που την ενδιαφέρουν, να είναι εύχρηστες και ευπροσάρµοστες στις τοπικές και
ατοµικές συνθήκες.
Ενδυνάµωση και παροχή κατάλληλων ευκαιριών
Νηπιαγωγοί

Παιδιά

Γονείς

1ο Εργαστήριο- Συνάντηση:

Προσέγγιση του Μωσαϊκού

Σκοπός µας να ενισχύσουµε σύµφωνα µε το

Μάθηση και παιχνίδι στους

Συνεντεύξεις (πριν και µετά µοντέλο της Epstein την συµµετοχή τους

υπαίθριους χώρους και

την ΣΕΔ)

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη

συµµετοχικός σχεδιασµός

Οµαδικές συνεντεύξεις

συνεργασία µε τη τοπική κοινότητα

2ο Εργαστήριο- Συνάντηση:
Μάθηση και παιχνίδι στους
υπαίθριους χώρους και
Συµµετοχική Έρευνα Δράσης.
Προβληµατισµοί και

Εργαστήρια µε βάση τις ιδέες
και

τις

προτιµήσεις

των

παιδιών
Σχέδια ζωγραφικής

(1)Επικοινωνία
φυλλαδίων,

πληροφορίες

δηµιουργία

µέσω

ιστολογίου,

Συνεντεύξεις (πριν και µετά την ΣΕΔ)
(2) Διαβούλευση και ενδυνάµωση:
- Έγγραφα διαβούλευσης,

εφαρµογές

Περιπατητικές Ξεναγήσεις

- Οµάδες εστίασης,

3ο Εργαστήριο- Συνάντηση:

Φωτογραφίες

- Εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε Σύλλογο

Προσέγγιση του Μωσαϊκού

Μαγικό χαλί

Γονέων και Κηδεµόνων

Συνεντεύξεις (πριν και µετά

Παιχνίδια ρόλου

- "µαγικό χαλί" (εργαλείο µωσαϊκού,

την ΣΕΔ)

Συνάντηση

Τακτικές συναντήσεις-

αρχιτέκτονα σύµβουλο

µε

τον παρουσίαση διαφανειών οικείων και
άγνωστων χώρων),

συνελεύσεις µε γονείς και

-συναντήσεις

µε

τον

σύµβουλο-

αρχιτέκτονα σύµβουλο

αρχιτέκτονα

Πρόσβαση στα δεδοµένα και

(3) Συµµετοχή:

σε ενηµερωτικό υλικό

-Συναντήσεις και διασκέψεις της οµάδας,
-Συναντήσεις µε την τοπική κοινότητα
-Συµµετοχή στην συλλογή των υλικών και
στην υλοποίηση των αλλαγών
-Παρατήρηση του παιχνιδιού των παιδιών
στην αυλή
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7.3.2.1 Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Νηπιαγωγοί
Ο Gergen (2003: 47) ορίζει τη Συµµετοχική Έρευνα Δράσης
ως µία δηµοκρατία πρώτης τάξης, ως πρακτική «που φέρνει οµάδες ανθρώπων σε
κατάσταση αποτελεσµατικού συντονισµού».
Η δηµοκρατία δεύτερης τάξης προσπαθεί να βρει τρόπους να διασχίσει τα όρια µεταξύ
οµάδων και ανθρώπων αντί να τα συνθέτει. Αυτό σηµαίνει µια στροφή από τη συνεργασία που
αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός µόνο προϊόντος προς τους διαλόγους που δηµιουργούν σχέσεις
και πολλαπλά αποτελέσµατα. Όσον αφορά µε την οµάδα των συµµετεχόντων σκοπός µας ήταν να
φτάσουµε στο επίπεδο της δηµοκρατίας πρώτης τάξης ανάµεσα σε όλα τα µέλη. Ωστόσο, κατά
την αρχική φάση της διαδικασίας δεν αναπτύχθηκε η προσδοκώµενη βασική σχέση δεδοµένης της
απουσίας κοινού λεξιλογίου ή στόχου. Βέβαια, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο, σε τέτοιο είδους
πολύπλοκο συνεργατικό σχέδιο είναι πραγµατικά εφικτό να επιδιώξουµε κάτι τέτοιο, καθώς αυτό
µπορεί να σηµαίνει ότι καταργούµε την ποικιλοµορφία εντός της οµάδας. Αυτό συνεπάγεται την
ανάγκη να διερευνηθεί η δηµοκρατία δεύτερης τάξης για να εντοπιστούν τα µέσα για να
διασχίσουν τα σύνορα αντί να τα συνθέσουν: «µια ζωτική δηµοκρατία εξαρτάται από τη
διατήρηση των διαφορών» (2003: 52) και απαιτεί «ευθύνη σε συνεχιζόµενες διαδικασίες
συσχετισµού» (2003: 53).

Γι΄ αυτόν το λόγο εφαρµόστηκαν διαφορετικές πρακτικές

ενδυνάµωσης στους συµµετέχοντες και προσφέρθηκαν διάφορα επίπεδα εµπλοκής.
Το πρώτο βήµα της έρευνας µε τις νηπιαγωγούς περιλαµβάνει τη διεξαγωγή της σε 3
εργαστήρια. Εντός των εργαστηρίων ακολουθήθηκαν ορισµένες «δραστηριότητες παρατήρησης»
µε βάση τις οποίες η ερευνήτρια κατάφερε να καταγράψει τις απόψεις, τις ιδέες και τους
προβληµατισµούς των συµµετεχόντων στις οποίες βασιζόταν και η δοµή των επόµενων
εργαστηρίων. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί εισήχθησαν σε κάποιες πρώτες έννοιες και ορισµούς, όπως
η Μάθηση και το Παιχνίδι σε Υπαίθρια Περιβάλλοντα, ο συµµετοχικός σχεδιασµός, η ενεργητική
ακρόαση κ.ά. Σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι µέσα από προσωπικές παρατηρήσεις:
1. Να αποτυπώσουµε την αρχική ιδέα και τα ερωτήµατα.
2. Να διερευνήσουµε, αναλύσουµε και αποτυπώσουµε το πρόβληµα για το οποίο θέλουµε να
γίνουµε όλοι µέρος αυτών των σεµιναρίων-εργαστηρίων.
Η ερευνήτρια προσπάθησε µέσω των δραστηριοτήτων να υποστηρίξει και να παροτρύνει
τις νηπιαγωγούς να περιγράψουν τους υπαίθριους χώρους του νηπιαγωγείου οδηγώντας τες
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αυτόµατα σε µία αξιολόγηση του περιβάλλοντος χώρου. Αξίζει να σηµειωθεί πως, προτού γίνει η
αλλαγή που ενδεχοµένως επιζητείται σ’ ένα πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει µία αξιολόγηση των
υπαρχουσών συνθηκών, δηλαδή µία λίστα των στοιχείων και τωναντικειµένων που αυτό περιέχει.
Η αντίληψη θεωρείται βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος
προκαλώντας ερεθίσµατα που την επηρεάζουν. Καθίσταται, λοιπόν, σηµαντικό οι δραστηριότητες
και οι παρατηρήσεις να µην αποτυπώνουν µόνο τους χώρους αλλά και τις νοητικές
αναπαραστάσεις του χώρου, το αποτύπωµα της αντιληπτικής σχέσης των νηπιαγωγών µε τον
σχολικό χώρο. Κοντολογίς, πρόκειται για µια περιγραφή του τρόπου που το άτοµο αισθάνεται και
να δρα υπό την επίδραση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στο οποίο µεσολαβούν οι
δικές του ατοµικές τάσεις αντίληψης.
Κατά τη διάρκεια του 1ου Εργαστηρίου, αξιοποιήθηκαν και ορισµένα εργαλεία της
προσέγγισης του Μωσαϊκού, όπως είναι, λόγου χάρη, η απεικόνιση του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος µέσα από τις κατόψεις και η περιήγηση στο χώρο για να γίνουν αντιληπτές σε
βάθος οι απόψεις και οι πρακτικές των νηπιαγωγών γι’ αυτούς τους χώρους. Γι’ αυτόν το λόγο,
ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να σχεδιάσουν την κάτοψη ενός υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος και να σηµειώσουν τα µέρη:
-

Που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν.

-

Που αρέσουν στα παιδιά και αυτά που δεν προτιµούν τα παιδιά.
Έπειτα µαζί µε τα σχέδια ακολούθησε περιήγηση στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα και

οι νηπιαγωγοί παρατήρησαν τις διαφορές µεταξύ των σχεδίων τους φωτογραφίζοντας τα στοιχεία
που:
-

Αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα των παιδιών.

-

Προωθούν την ανάληψη ρίσκων.
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Εικόνα 5. Ζωγραφιά της κάτοψης της ΣΜ1 της Ν3
Η νηπιαγωγός Ν3 προτιµά και της αρέσει η περιοχή που είναι τσιµεντοστρωµένη,
καθώς εκεί µπορεί να έχει καλή ορατότητα όλου του τµήµατος. Ωστόσο, επισηµαίνει και
παρατηρεί ότι το αγαπηµένο µέρος των παιδιών είναι η περιοχή µε το χώµα και τα χαλίκια.
Η παρατήρηση εδώ έγκειται στο γεγονός πως ενώ θα µπορούσε να συγκεντρώνει τα παιδιά
(λόγω καλής ορατότητας) στη νότια πλευρά του υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος που
έχει χώµα και το προτιµούν τα παιδιά επιλέγει την περιοχή µε το τσιµέντο.
Σε αυτήν την παρατήρηση καλό είναι να προσθέσουµε πως η συγκεκριµένη νηπιαγωγός
αναφέρεται συχνά στο φόβο της για τα φίδια και για τις χαλαρές φυσικές περιοχές που δεν
µπορεί να ελέγξει απόλυτα η ίδια. Συχνά, όπως και στις πρώτες δραστηριότητες του
Εργαστηρίου, αναφέρεται στη σηµασία της ασφάλειας και της σωστής περίφραξης του
χώρου. Γι’ αυτό, άλλωστε, επιλέγει αυτήν την περιοχή που είναι ευκολότερα ελεγχόµενη.
Από το σχέδιο απουσιάζουν τα δέντρα στο νότιο µέρος του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος, το οποίο αποφεύγει και η λεπτοµερής απεικόνιση της βόρειας
τσιµεντοστρωµένης περιοχής.
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Εικόνα 6. Ζωγραφιά της κάτοψης της ΣΜ1 της Ν1
Το σχέδιο της Ν1 έχει τις µεγαλύτερες αποκλίσεις από το πραγµατικό σχέδιο. Η ίδια
αποδίδει αυτό το γεγονός στο ότι δε χρησιµοποιεί τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα πολύ
συχνά και δεν µπορούσε να τα ανακαλέσει µε λεπτοµέρειες στο µυαλό της. Φαίνεται, όµως, πως
απεικόνισε µε λεπτοµέρεια την περιοχή µε το δέντρο ως τη µοναδική περιοχή στην οποία
αποδίδει τη λειτουργία µιας άτυπα διαµορφωµένης ήσυχης γωνιάς. Αναφέρει, όπως
αποτυπώνεται και στο σχέδιο, πως τόσο στην ίδια όσο και στα παιδιά αρέσουν οι περιοχές των
υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων που είναι πιο άγριες και φυτρώνουν χορτάρια. Απεναντίας,
όπως και η Ν3, αποφεύγει την περιοχή µε τα χαλίκια που αντιθέτως αρέσει πολύ στα παιδιά.
Ακόµα, σηµείωσε την περιοχή της βεράντας ως ένα σηµείο που αρέσει στα παιδιά γιατί
αποµονώνονται, αλλά δεν αρέσει στην ίδια γιατί δεν µπορεί να έχει εύκολα οπτική επαφή.
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Εικόνα 7. Ζωγραφιά της κάτοψης της ΣΜ1 της Ν2
Το σχέδιο της Ν2 φαίνεται να µην απεικονίζει κοινά σηµεία αρεσκείας µεταξύ της
ίδιας και των παιδιών. Ωστόσο, είναι η µόνη που αποτύπωσε το σηµείο στο οποίο
αντικατοπτρίζεται η ταυτότητα των παιδιών, ένα λοφάκι που έχουν χτίσει και φροντίζουν τα
ίδια τα παιδιά εδώ και πολλούς µήνες. Στο σχέδιο της σηµατοδότησε έντονα το µονοπάτι που
συνδέει την είσοδο του υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος µε την πόρτα του κτηρίου που
χρησιµοποιούν κάθε µέρα οι γονείς. Ουσιαστικά αποτελούσε, όπως µας εξήγησε, το µόνο
χώρο που χρησιµοποιούν κάθε µέρα οι γονείς. Και αυτή η νηπιαγωγός, όπως και οι δύο
προηγούµενες, συµφωνεί πως το αγαπηµένο µέρος των παιδιών είναι η βορειοανατολική
πλευρά του σχολείου, που η ίδια όµως αποφεύγει λόγω των χαλικιών.
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Εικόνα 8. Ζωγραφιά της κάτοψης της ΣΜ2 της Ν4
Στην περίπτωση της ΣΜ2 παρατηρούµε πως η Ν4 έχει εστιάσει σε περισσότερα σηµεία που
θεωρεί επικίνδυνα παρά σε σηµεία που της αρέσουν στην αυλή. Θεωρεί απαγορευτικά
επικίνδυνη την περιοχή µε τις παιχνιδοκατασκευές, ενώ τις περιοχές που τις προκαλούν
άγχος σε περίπτωση ατυχήµατος τις έχει σηµατοδοτήσει µε θαυµαστικό. Οι περιοχές αυτές
είναι τα µέρη µε το τσιµέντο και την πλακόστρωση τα οποία, όµως σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις της, φαίνεται να προτιµούν τα παιδιά. Επίσης, παρατηρούµε στο σχέδιο πως
παρά το γεγονός ότι τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα διαθέτουν πολύ µεγάλη έκταση η
περιοχή δράσης περιορίζεται σε ένα µικρό κοµµάτι.
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Εικόνα 9. Ζωγραφιά της κάτοψης της ΣΜ2 της Ν5
Το σχέδιο της Ν5 στη ΣΜ2 φαίνεται να έχει αρκετές οµοιότητες µε το παραπάνω
σχέδιο της συναδέλφου της. Όπως φάνηκε και από τις συνεντεύξεις οι πρακτικές και η
συχνότητα χρήσης των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων µεταξύ των δύο νηπιαγωγών
ήταν σχεδόν ίδιες σε αντίθεση µε τη ΣΜ1, όπου η διαφοροποίηση έγινε εµφανής και στα
σχέδια των νηπιαγωγών. Συγχρόνως, σε αυτό το σχέδιο φαίνεται να περιγράφεται το εύρος
κίνησης και δράσης των παιδιών, το οποίο είναι αρκετά περιορισµένο σε σχέση µε τη
συνολική έκταση των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων. Παρατηρούµε πως τα πλαίσια
συµπεριφοράς δεν είναι απλώς στοιχεία των φυσικών περιβαλλόντων αλλά συµβολικοί
κώδικες που αντιπροσωπεύουν κοινωνικές νόρµες και προσδοκίες για κατάλληλες ή µη
κατάλληλες συµπεριφορές.

366

Από το πρώτο εργαστήριο αναδύθηκαν πολύ σηµαντικοί παράµετροι όσον αφορά τη
διαµόρφωση των υπαίθριων χώρων, τη συµµετοχή των παιδιών και την αντίληψη του
ρίσκου και της ασφάλειας, όπως φαίνεται στο πίνακα παρακάτω.

Πίνακας 44. Οι παράµετροι, που αναδύθηκαν µέσα από τα εργαστήρια µε τις
νηπιαγωγούς, που επηρεάζουν την Μάθηση και το Παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους
Διαµόρφωση

Ποικιλία

χώρου-

φυσικών υλικών

περιβαλλοντι
κά στοιχεία

Υλικό
επίστρωσης

Ασφάλεια

«Μου αρέσει που τα παιδιά έχουν επαφή µε το χώµα
και τα φυσικά υλικά» Ν1
«Μου άρεσε πάρα πολύ που χρησιµοποιούν αντικείµενα
και στοιχεία της φύσης, όπως µπαµπού, ξύλο. Δεν
υπάρχει το στοιχείο του τσιµέντου» Ν 5.
«Υπήρχε στη φωτογραφία Νο8, χλοοτάπητας που είναι
ασφαλείς, θα τρέχανε τα παιδάκια και δεν θα υπήρχε
κίνδυνος να χτυπήσουν. Η ασφάλεια είναι βασική» Ν3
«Μία αλάνα είναι στην ουσία, δεν υπάρχει κάτι ενώ στα
άλλα υπάρχουν κέντρα ενδιαφέροντος δεν υπάρχουν
ερεθίσµατα. Μόνο να τρέξουν µπορούν να παιδιά
τουλάχιστον υπάρχει µία ασφάλεια» Ν2
«Αρέσει πολύ στα παιδιά να εµπλέκονται µε λάσπες και
να παίζουν µε χώµατα»Ν5

Ποικιλία
κέντρων
ενδιαφέροντος

«Στη 2 µου αρέσει που βλέπω λερωµένα χεράκια, γιατί
όπως σου έχω εξηγήσει το θεωρώ πολύ σηµαντικό για τα
παιδιά» Ν4

«βρώµικο»
παιχνίδι»
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Συµµετοχή

Υλικά

των παιδιών

δοµές

και

« Μου αρέσει η παρέµβαση- διαµόρφωση στο χώρο από
τα ίδια τα παιδιά µε τη χρήση διαφόρων υλικών»
Ν1

ευµετάβλητες
από τα παιδιά,
που
υποστηρίζουν

«Περιορισµός φαντασίας µέσα από τα τυποποιηµένα
παιχνίδια, το παιδί δεν έχει καµία αυτενέργεια , δεν
µπορούν να παρέµβουν απλά τα χρησιµοποιούν.» Ν2

την παρέµβαση
και
δηµιουργικότη
τα

Όχι σε
τυποποιηµένες
κατασκευές
που

« Η κατασκευή στην 5 φωτογραφία είναι ωραία αλλά τα
παιδιά µπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριµένα πράγµατα
µε αυτή, δεν µπορούν να την αλλάξουν ή να την γυρίσουν
αν δεν τους βολεύει, δεν µπορούν να της δώσουν άλλη
χρήση» Ν4

υποστηρίζουν
τη
στερεοτυπική
χρήση

Ρόλος του
εκπαιδευτικού
ως εµψυχωτή
και
υποστηρικτικό

«σε αυτή τη φωτογραφία (µε τις παιχνιδοκατασκευές)
χρειάζονται κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών αλλά
στις άλλες φωτογραφίες δεν χρειάζονται κανόνες που
βάζει ο εκπαιδευτικός γιατί αφού τα παιδιά φτιάχνουν
µόνα τους τα παιχνίδια δηµιουργούν και τους κανόνες
µόνα τους…. ίσα ίσα τους εµψυχώνεις και τους ενισχύεις,
τους παροτρύνεις να δηµιουργήσουν και άλλα, όχι
κατευθύνοντάς τα αλλά υποστηρικτικά» Ν5

ς
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Διαχείριση

Ασφαλές

ρίσκων

έδαφος

«Είναι θετικό ότι υπάρχει ασφαλές έδαφος σε όλες τις
φωτογραφίες, όλα τα παιδάκια είναι χαρούµενα και
ευτυχισµένο.» Ν3
«Θα πρέπει να υπάρχει επαρκές προσωπικό για αυτές
τις διαδικασίες, ένας ενήλικες ανά 4 παιδιά» Ν1

Αναλογία
παιδιώνεκπαιδευτικού
Ανάγκη των
παιδιών

«Το παιδί το ιντριγκάρει το επικίνδυνο και µέσα από αυτό
µαθαίνει να προστατεύετε.» Ν5
«εγώ φοβάµαι λίγο, µε φοβίζει που τα βλέπω να
σκαρφαλώνουν, αλλά το διασκεδάζουν και τέτοιου είδος
παιχνίδια µαθαίνουν στα παιδιά να αντιµετωπίζουν το
επικίνδυνο» Ν2

Φόβος

Εικόνα 10. Δεύτερο Εργαστήριο µε τις νηπιαγωγούς της ΣΜ1
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Εικόνα 11. Πρώτο Εργαστήριο µε τις νηπιαγωγούς της ΣΜ1

Εικόνα 12. Πρώτο Εργαστήριο µε τις νηπιαγωγούς της ΣΜ2

Σκοπός του 2ου Εργαστηρίου ήταν η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε το πλαίσιο και τις
πρακτικές της Μάθησης και του Παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα µέσα από σύγχρονες
παιδαγωγικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές µελέτες και την εξέταση διεθνών καινοτόµων
Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών που στόχο έχουν την προώθηση και υποστήριξη της
επαφής του παιδιού µε τη φύση. Επιπλέον, εξετάστηκαν στοιχεία του σχεδιασµού των υπαίθριων
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περιβαλλόντων Μάθησης και Παιχνιδιού. Στο τέλος οι νηπιαγωγοί έπαιξαν ένα παιχνίδι ρόλων
και ο καθένας ανέλαβε να εκπροσωπήσει ένα γονέα, έναν εκπαιδευτικό, µία σχολική σύµβουλο
και µία αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι νηπιαγωγοί έκαναν µία
προσοµοίωση ενός συµµετοχικού σχεδιασµού ενός υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος. Η
ανάληψη αυτών των ρόλων έδωσε στους νηπιαγωγούς τη δυνατότητα να αντιληφθούν την ανάγκη
ακρόασης όλων των µελών αυτής της διαδικασίας, τον τρόπο εµπλοκής του κάθε συµµετέχοντα
σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες και επιθυµίες και το πώς ο ανοιχτός διάλογος είναι απαραίτητος
για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.
Στο τρίτο και τελικό Εργαστήριο η ερευνήτρια προσέγγισε το θεωρητικό πλαίσιο της
ενεργητικής ακρόασης ως αφόρµηση του προηγούµενου εργαστηρίου, τις µεθόδους, τις τεχνικές
και τα εργαλεία της. Στη συνέχεια του τρίτου Εργαστηρίου πραγµατοποιήθηκε µία βαθύτερη
ανάλυση της επιλογής της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» µέσω τριών κύριων προβληµατισµών
που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις των
συµµετεχόντων στα προηγούµενα εργαστήρια. Τέλος, παρουσιάστηκε λεπτοµερώς η προσέγγιση
του Μωσαϊκού και τα βήµατα εφαρµογής του.
Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στις νηπιαγωγούς να αξιολογήσουν κριτικά τις
πρακτικές και τις συνήθειες, διεξάγονταν συχνά ατοµικές ή οµαδικές συζητήσεις µε τη µορφή
ανοιχτών διαλόγων σχετικά µε τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες τους. Παράλληλα, υπήρχε
ανοικτή πρόσβαση στις σηµειώσεις του ερευνητή. Σε αυτήν τη διαδικασία, η συµµετοχή του
σχολικού συµβούλου και της αρχιτεκτόνισσας συµβούλου στη ΣΜ1 είχε µεγάλη αξία για τις
νηπιαγωγούς. Ο Σύµβουλος του σχολείου ενήργησε ως επιβεβαίωση για τις επιστηµονικές
προσεγγίσεις των νηπιαγωγών και η αρχιτεκτόνισσα ως σύµβουλος ως επιβεβαίωση στις
προσπάθειές τους να σχεδιάσουν την επιθυµητή ασφάλεια για τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα.
Εφαρµόστηκαν διαφορετικές πρακτικές στις δύο ΣΜ ανάλογα µε τις ανάγκες τους.
Παραδείγµατος χάρη, η ΣΜ1 αντιµετώπισε µεγαλύτερα οικοδοµικά και υλικοτεχνικά προβλήµατα
που έθεσαν την αναγκαιότητα συχνών συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Οι νηπιαγωγοί µε την
ερευνήτρια άρχισαν να διατυπώνουν ιδέες σχεδιασµού και διαµόρφωσης για την κάτοψη του
σχολείου. (Εικόνα 13)
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Εικόνα 13. Η κάτοψη της αυλής στη ΣΜ1, οι παρατηρήσεις και τα σχέδια των νηπιαγωγών

Βέβαια, πρωτίστως οι νηπιαγωγοί παρατήρησαν πως παρείχαν ισχυρή επιρροή στα παιδιά
και µερικές φορές τους ήταν δύσκολο να σταµατήσουν τις ιδέες που είχαν. Όταν, λόγου χάρη,
συζητούσαµε µε τα παιδιά στην ολοµέλεια για το τι θα ήθελαν να κάνουν, η νηπιαγωγός συχνά
τους κατηύθυνε σε αυτό που είχε στο µυαλό της περιορίζοντας τα παιδιά να σκεφτούν νέες
δυνατότητες. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε στη ΣΜ1 πως οι νηπιαγωγοί δυσκολεύτηκαν πολύ να
αφιερώσουν πραγµατικό χρόνο κατά τη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης και λήψης
αποφάσεων µε τα παιδιά, καθώς το καθηµερινό πρόγραµµα ήταν φορτωµένο µε τον παιδαγωγικό
προγραµµατισµό.
Δηλαδή, παρατηρήθηκε πως αυτή η διαδικασία αντιµετωπιζόταν ως τεχνική παρά ως µία
προσέγγιση που είχε πραγµατικό αντίκτυπο στα παιδιά και ως εξέλιξη της µαθησιακής
δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι νηπιαγωγοί να θεωρούν αυτήν τη
συµµετοχική εµπειρία ως µία µέθοδο ή ένα σύνολο µεθοδολογιών και όχι ως µια νοοτροπία και
µια στάση για τους ανθρώπους που, σύµφωνα µε το Γερµανό (2003: 5), ευνοεί την ανάπτυξη των
συνεργατικών µορφών διδασκαλίας. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι να
προσφέρουν στη διαδικασία σχεδιασµού και ότι µπορεί να είναι τόσο ευκρινείς και δηµιουργικοί
όταν τους παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για να εκφραστούν και ποιοτικός χρόνος.
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Παιδιά
Με τα παιδιά πραγµατοποιήθηκαν διάφοροι τύποι συνεντεύξεων συµπεριλαµβανοµένων
µεµονωµένων συνεντεύξεων, παιδικών διασκέψεων, οµαδικών συνεντεύξεων, οµάδων εστίασης
(Clark & Moss, 2001: 26-45). Μαζί µε τα παιδιά χρησιµοποιήσαµε όλα τα εργαλεία προσεγγίσεως
του Μωσαϊκού και πραγµατοποιήσαµε συνάντηση µε την αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο
Η ενδυνάµωση των παιδιών αποτέλεσε µία κυκλική και δυναµική πορεία, ενώ ο τρόπος
και οι πρακτικές προγραµµατίζονταν σύµφωνα µε τις ανάγκες των παιδιών. Μετά το πέρας των
συνεντεύξεων εµβαθύναµε στις απόψεις των παιδιών σχετικά µε τα υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα και τους ζητήσαµε να µας τα ζωγραφίσουν. Στη συνέχεια κάναµε οµαδικές και
ατοµικές ξεναγήσεις σε αυτά και ζητήθηκε από τα παιδιά µε µία φωτογραφική µηχανή να
φωτογραφίσουν τα µέρη που τους αρέσουν να παίζουν. Από τις συνεντεύξεις, τις ζωγραφιές, τις
παρατηρήσεις, τις ξεναγήσεις και τις φωτογραφίες των παιδιών εντοπίσαµε τα περιβαλλοντικά
στοιχεία του χώρου που τα παιδιά προτιµούν να έχουν στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα τους.
Εικ

Εικόνα

14.

Τα

παιδιά

ζωγραφίζουν

αγαπηµένα τους σηµεία στην αυλή

τα

Εικόνα 15. Οµαδικές ξεναγήσεις στην
αυλή

Στη ΣΜ1 οι βασικοί τύποι δραστηριοτήτων που εξυπηρετούσε ο χώρος του υπαίθριου
σχολικού περιβάλλοντος ήταν τα παιχνίδια αδρής κινητικότητας στην περιοχή µε το τσιµέντο
(όπως είναι το ποδόσφαιρο) και η ενασχόληση µε τα χώµατα και τα χαλίκια. Ωστόσο, και οι δύο
τύποι δραστηριοτήτων δεν φαίνονταν κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων αποδεκτές από τις
νηπιαγωγούς τόσο ως προς την πιθανότητα της πτώσης και την επικινδυνότητα του υλικού
επίστρωσης όσο και ως προς τα σκουπίδια και τις βρωµιές που έβρισκαν τα παιδιά στα χώµατα.
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Εικόνα 16,17, 18, 19. Ζωγραφιές των παιδιών της ΣΜ1 που απεικονίχουν το αγαπηµένο σηµείο στην
αυλή
Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί πως οι ζωγραφιές των παιδιών προέβαλαν
µεµονωµένα στοιχεία του περιβάλλοντος και όχι για τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα ως
ολότητα. Στοιχεία του περιβάλλοντος που για τους ενήλικες µπορεί να φαίνονται αδιάφορα για τα
παιδιά φαίνεται να έχουν µεγάλη σηµασία. Τα περισσότερα παιδιά περιέγραψαν στις ζωγραφιές
τους και τους δύο τύπους δραστηριοτήτων που καταγράψαµε κατά τη διάρκεια των
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παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων. Μάλιστα, ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που αναδύθηκε
µέσα από τις περισσότερες ζωγραφιές ήταν η «πυραµίδα» ως στοιχείο που απεικονιζόταν µε
πολλές λεπτοµέρειες. Τα παιδιά εξηγούσαν τη ζωγραφιά τους και ταυτόχρονα αφηγούνταν
διάφορες ιστορίες µε γεγονότα και ήρωες σχετικά µε την πυραµίδα. Το µέγεθός της, όπως φαίνεται
και παρακάτω, αποδιδόταν ως ίσο µε το µέγεθος των δένδρων (Εικόνες 20 - 22).
Συγχρόνως, η ερευνήτρια µελετώντας αυτό το τόσο σηµαντικό στοιχείο του χώρου για τα
παιδιά διαπίστωσε πως η πυραµίδα είναι το µοναδικό σηµείο του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος όπου τα παιδιά είχαν καταφέρει να παρέµβουν στο χώρο και να δηµιουργήσουν
κάτι που χαρακτήριζε τη δική τους ταυτότητα. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες οι ενήλικες
ενδεχοµένως να παραέβλεπαν εύκολα ένα στοιχείο, λόγω της αισθητικής ή του µεγέθους του,
όµως, για τα παιδιά αυτό είχε πολύ µεγάλη σηµασία. Στα διαλείµµατα τουλάχιστον 7 - 8 παιδιά
παρατηρούνταν να ασχολούνται µε την «πυραµίδα». Σε αντιδιαστολή µε τον εσωτερικό χώρο και
την ποικιλία των αντικειµένων και των παιχνιδιών τα παιδιά αφοσιώνονταν πολύ περισσότερο
στην ενασχόληση της πυραµίδας απ’ ότι µέσα όπου έπλητταν και κουράζονταν εύκολα.

Εικόνα 20,21,22. Φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών στην ΣΜ1 που
απεικονίζουν την πυραµίδα ως το αγαπηµένο τους σηµείο στην αυλή

Οι φωτογραφίες των παιδιών (Εικόνα 23) ανέδειξαν πως τα παιδιά φωτογράφισαν
περισσότερο το χώρο των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων:
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-

Στοιχεία ταυτότητας – πυραµίδας.

-

Στοιχεία παρέµβασης και αλληλεπίδρασης µε το χώρο τους.

-

Στοιχεία της φύσης.

-

Ανοιχτό χώρος για παιχνίδια αδρής κινητικότητας. Ανάγκη για κίνηση - ελευθερία
κινήσεων

Εικόνα 23. Φωτογραφίες των παιδιών από τη ΣΜ1 κατά τη διάρκεια των
ξεναγήσεων
Εν συνεχεία, στη ΣΜ2 παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά διέκριναν την
επικινδυνότητα της παιδικής χαράς και της απαγόρευσης που έχουν θέσει οι νηπιαγωγοί, οι
συνεντεύξεις, οι ζωγραφιές (Εικόνες 25 - 27) αλλά και οι φωτογραφίες τους φανερώνουν πως η
παιδική χαρά προσελκύει το ενδιαφέρον τους, είναι το αγαπηµένο τους σηµείο, αν και δεν περνούν
σε αυτήν πολύ χρόνο καθώς ως χώρος είναι απαγορευτικός. Αυτό που προκύπτει είναι πως τα
παιδιά έχουν ανάγκη από δοµές που προσφέρουν δυνατότητες για σκαρφάλωµα, ισορροπία,
αναπήδηση, αιώρηση. Ακόµη, φωτογράφησαν, όπως και στη ΣΜ1, στοιχεία της φύσης όπως είναι
τα χόρτα, το χώµα, τα δένδρα τα οποία µπορούν να επεξεργαστούν και να παρατηρήσουν και
σκληρές µεγάλες επιφάνειες κατάλληλες για την ανάπτυξη των κινητικών τους δραστηριοτήτων.
Αυτοί οι χώροι φωτογραφήθηκαν από τα παιδιά αφού ήταν οι κύριοι χώροι που τους επιτρεπόταν
να παίζουν και να αναπτύξουν οµαδικά παιχνίδια.
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Εικόνα 24. Φωτογραφίες των παιδιών από τη ΣΜ2 κατά τη διάρκεια των
ξεναγήσεων
Οι ζωγραφιές των παιδιών της ΣΜ2 περιείχαν έντονα το στοιχείο των παιχνιδοκατασκευών
(Εικόνες 25 - 27). Τα παιδιά απεικόνισαν αυτές τις δοµές µε πολλές λεπτοµέρειες αποδίδοντάς
τους τις δυνατότητες χρήσης τους. Μολονότι δεν χρησιµοποιούσαν ποτέ αυτόν το χώρο
ζωγράφισαν παιδιά να κάνουν τσουλήθρα, κούνια ή παιδιά να τρέχουν γύρω από τις
παιχνιδοκατασκευές.
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Εικόνα 25, 26, 27. Ζωγραφιές των παιδιών της
ΣΜ2 που απεικονίχουν το αγαπηµένο σηµείο
στην αυλή

Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης των παιδιών µε διάφορα εργαλεία και µεθόδους
σύµφωνα µε την προσέγγιση του Μωσαϊκού, τα πρώτα δεδοµένα συζητήθηκαν µε τις νηπιαγωγούς
προκειµένου να αποφασίσουµε τις επόµενες ενέργειες. Ολόκληρη η διαδικασία φάνηκε πολύ
µεγάλη για τα παιδιά έως ότου αρχίσει ο σχεδιασµός. Κατανοούσαν τα βήµατα της διαδικασίας
και τα σκαλοπάτια της έρευνας και ήταν ανυπόµονα στο να δουν να πραγµατοποιούνται οι
προτεινόµενες αλλαγές ώστε να περάσουν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους στα υπαίθρια
σχολικά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, φροντίσαµε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των παιδιών
προτού υλοποιήσουµε τις µεγάλες αλλαγές. Τους δώσαµε υλικά και εξοπλισµό (λάστιχα,
κούτσουρα, κουτιά από χαρτόνι, µπλοκ κ.λπ.) τα οποία µπορούσαν να χειριστούν δηµιουργώντας
τις δικές τους δοµές. Ανακάλυψαν πολλά πλεονεκτήµατα σε αυτά τα υλικά που θα µπορούσαν να
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χρησιµοποιηθούν για να συµπληρώσουν τις ανάγκες των σχεδίων µας, για παράδειγµα, µονοπάτια,
χώρος καθισµάτων µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα στοιχεία για να
κατασκευάσουµε την υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας (Εικόνες 28, 29).

Εικόνα 28, 29. Τα παιδιά πειραµατίζονται µε διάφορα υλικά στην αυλή

Όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 7, ακολουθήθηκαν συγκεκριµένα βήµατα κατά τη
διαδικασία ενδυνάµωσης και προσφοράς ερεθισµάτων ώστε τα παιδιά να µπορέσουν στη συνέχεια
να εµπλακούν ενεργά και στη διαδικασία του σχεδιασµού. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των
βηµάτων η οµάδα ήταν έτοιµη να συναντήσει την αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο για να µας δώσει τις
συµβουλές τις πάνω στα σχέδια που τα παιδιά δηµιούργησαν.
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Διάγραµµα 7. Διαδικασία ενδυνάµωσης και προσφοράς ερεθισµάτων των παιδιών
στη ΣΜ1

Τα παιδιά φάνηκε να αγαπούν την αµεσότητα της διαδικασίας εργαστηρίου - δηµιουργίας
µακέτας εµπνέοντας µε µεγάλη ευχαρίστηση την επιτυχία των δοµών που έκαναν µε τα χέρια τους.
Τα µικρά παιδιά ξετρελαίνονται µε την προοπτική να κατασκευάσουν µια 3D δοµή αρκετά µεγάλη
για να µπουν µέσα ή κάτω από αυτή. Στη ΣΜ1, στο ένα Εργαστήριο, δηµιουργήσαµε µακέτες
πυραµίδων µε διάφορα υλικά, όπως το ζαχαρωτό και τα ξύλα, προκειµένου να καταλάβουµε πώς
δηµιουργούνται τα θεµέλια και τι υλικά χρειαζόµαστε για να υλοποιήσουµε αυτήν την κατασκευή
στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα. Είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν την ακεραιότητα αυτών
που έκαναν, να δουν πώς λειτουργούν και να καταλάβουν γιατί δεν πέφτουν! Ταυτόχρονα,
κατασκευάσαµε ένα διαστηµόπλοιο στις διαστάσεις των παιδιών µε τα χαρτόκουτα που είχαµε
στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα για να το χρησιµοποιήσουµε στην είσοδο του υπαίθριου
σχολικού περιβάλλοντος - µέσα στην αίθουσα. Αυτή η κατασκευή προέκυψε ως λύση στην
ανησυχία των νηπιαγωγών για τα βρώµικα παπούτσια των παιδιών και τις λάσπες που φέρνουν
µέσα στο κτήριο. Έτσι, κατασκευάσαµε αυτό το διαστηµόπλοιο µέσα από το οποίο περνούσαν τα
παιδιά µέσα στο σχολείο µετά από το παιχνίδι στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα. Έβγαζαν τα
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παπούτσια τους, τα κρατούσαν στο χέρι και µπουσουλούσαν µέσα από την κατασκευή (Εικόνα
30).

Εικόνα 30. Το διαστηµόπλοιο ως περιοχή µετάβασης από την αυλή στην αίθουσα

Εικόνα 31. Εργαστήρια κατασκευής πυραµίδας
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Η διαδικασία των εργαστηρίων και η εµπειρία κατασκευής αυτών των δοµών ήταν
αξέχαστη για τα παιδιά (Εικόνα 31). Για να δηµιουργήσει µια εξαιρετικά ορατή, εκπαιδευτικά
έγκυρη και πραγµατικά συµµετοχική διαδικασία µάθησης η ερευνήτρια συνέχισε µε την εφαρµογή
του «µαγικού χαλιού» (Εικόνα 32). Οι µαθητές µέσα από το µαγικό χαλί ταξίδεψαν σε διάφορα
µέρη και αυλές ανά τον κόσµο. Παρατήρησαν τις διαφορές στα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος, των δοµών, των φυσικών στοιχείων και του παιχνιδιού των παιδιών. Ο
µεγαλύτερος ενθουσιασµός για τα παιδιά ήταν οι ευκαιρίες που είχαν άλλα παιδιά να παίζουν
µέσα στη φύση και η ευκαιρία που είχαν στο να αναλαµβάνουν ρίσκα. Εκτός απ’ αυτές
παρατήρησαν τον εξοπλισµό που είχαν τα παιδιά στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα, όπως τα
ρούχα, χοντρά ή ποδιές για να ασχολούνται µε την κηπουρική, καπέλα, το παγούρι τους µε το νερό
κ.ά. Αυτές οι παρατηρήσεις µας βοήθησαν να αντιληφθούµε και εµείς οι ίδιοι πώς θα κάναµε την
παραµονή µας στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα πιο εύκολη και ευχάριστη. Σηµαντικό ήταν
µάλιστα το γεγονός πως τα παιδιά επεσήµαναν πολλές προσφερόµενες δυνατότητες των δοµών
που έβλεπαν, όταν, λόγου χάρη, είδαν µία παρεούλα διαµορφωµένη µε κούτσουρα, είπαν
«µπορούµε να κάνουµε ζικ ζακ εκεί» Π4, «να πηδάµε από το ένα στο άλλο» Π12, «να είναι
δρόµοι για τα αυτοκίνητα» Π23, «να καθόµαστε» Π18, «να ανεβαίνουµε πάνω µε τα πόδια και να
είµαστε ψηλοί» Π27.

Εικόνα 32. Η εφαρµογή του Μαγικού Χαλιού
Το σπουδαιότερο ήταν πως δόθηκαν στους µαθητές πολλαπλές ευκαιρίες να καταθέσουν
τις προτάσεις, τις προτιµήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, να πάρουν αποφάσεις και να
αναλάβουν αρµοδιότητες για την επιλογή του υλικού ή του γνωστικού αντικειµένου, τη σύνθεση
των εργασιών, τη διαµόρφωση των χώρων, τους κανόνες της τάξης, την αξιολόγηση κ.ά.
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Γονείς
Μετά τις πρώτες συνεντεύξεις µε τους γονείς, έπρεπε να προσδιορίσουµε και να
σχεδιάσουµε ένα φάσµα µεθόδων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ώστε να εµπλακούν και
οι γονείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1) Επικοινωνία: Διάδοση πληροφοριών µέσω φυλλαδίων, δηµιουργία ιστολογίου.
2) Διαβούλευση: Έγγραφα διαβούλευσης, φυλλάδια ενηµέρωσης, συναντήσεις µε την
ερευνήτρια, την αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο, συχνές συναντήσεις µε τις
νηπιαγωγούς και τους γονείς
3) Συµµετοχή: Συνεδριάσεις και διασκέψεις οµάδων, δηµόσιες συναντήσεις µε την
τοπική κοινότητα (Rowe & Frewer, 2000).
Αυτό που επιχειρήσαµε να πετύχουµε είναι η δηµιουργία δυνατοτήτων εµπλοκής µε βάση
της ανάγκες των γονέων οι οποίοι αισθάνθηκαν άνετα να τις µοιραστούν µαζί µας. Για
παράδειγµα,στη ΣΜ1 που σχετίζεται µε µία τουριστική περιοχή, οι γονείς ανέφεραν πως µετά τον
Απρίλιο δεν θα είχαν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο για να συµµετέχουν στις συναντήσεις µας. Γι’
αυτόν το λόγο αποφασίσαµε µε τις νηπιαγωγούς να δηµιουργήσουµε ένα ιστολόγιο (blog) ως
πλατφόρµα επικοινωνίας µε τους γονείς παρουσιάζοντας τόσο τις δραστηριότητες στα υπαίθρια
σχολικά περιβάλλοντα όσο και τις χωρικές αλλαγές και τις δυνατότητες εθελοντικής βοήθειας ή
προσφοράς.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη ποιοτικών υπαίθριων πρακτικών, που
θα µπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών, είναι η
δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για τους ενήλικες να αισθάνονται άνετα και να παρακινούνται
κατά τη διάρκεια του χρόνου που αφιερώνεται στη διαδικασία της αλλαγής. Η συνδροµή των
ενηλίκων θα επηρεάσει το είδος των εµπειριών που έχουν πρόσβαση τα παιδιά και την
ενσωµάτωση των νέων γνώσεων. Η εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της δύναται να
καταδείξει πως η οµαδική εργασία είναι ένα κρίσιµο συστατικό για τον ποιοτικό προγραµµατισµό
και την παρέµβαση που διευκολύνει την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση και προβληµατισµό
σχετικά µε την ευηµερία και τη συµµετοχή των παιδιών.
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Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίσαµε ευνοϊκές συνθήκες επικοινωνίας µε τις οικογένειες
προσπαθώντας από κοινού να βρούµε λύσεις και στρατηγικές που να ικανοποιούν τις ανάγκες
όλων.

Εικόνα 33. Συνάντηση των γονέων µε
την αρχιτέκτονα σύµβουλο

Εικόνα 34, 35. Συναντήσεις των γονέων µε την ερευνήτρια
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Στη ΣΜ1 ήταν αναγκαίος ο προγραµµατισµός τακτικών συναντήσεων µε τους γονείς αλλά
και µε τον σύλλογο γονέων (Εικόνες 34, 35) καθώς οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν κυρίως για
τα θέµατα ασφάλειας απαιτούσαν τη συµµετοχή των γονέων προκειµένου και οι ίδιοι µέσα από
αυτήν τη διαδικασία να ξεπεράσουν τους φόβους και τους ενδοιασµούς τους. Τοιουτοτρόπως οι
γονείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις σκέψεις τους και τις προτάσεις τους µε την
αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο (Εικόνα 33) η οποία συναντήθηκε µε τους γονείς στο χώρο του
νηπιαγωγείου. Μέσα από τις συναντήσεις προέκυψαν αντιφάσεις γύρω από τα θέµατα ασφάλειας
και προστασίας των δοµηµένων περιβαλλόντων µε επίκεντρο τον ενήλικα έναντι των υπαίθριων
περιβαλλόντων που προωθούν το "βρώµικο" παιχνίδι, την ανάληψη ρίσκων και την αυτονοµία.
Οι γονείς συµµετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων των υπαίθριων χώρων, αισθάνονταν
πιο άνετοι και εξοικειωµένοι µε µία ίσως πιο άτακτη διαµόρφωση του χώρου που είναι στενά
συνδεδεµένος µε τις ανάγκες των παιδιών και όχι απαραίτητα µε τις ανάγκες του ενήλικα. Για
παράδειγµα, ορισµένοι γονείς πίστευαν και επέµεναν πως η ασφαλτόστρωση θα ήταν πιο ασφαλής
από το να παίζουν τα παιδιά στα χώµατα και στα χαλίκια. Αυτή η αντίληψη αναιρέθηκε µόνο µετά
από σύσκεψη µε την αρχιτεκτόνισσα. Στην πορεία οι γονείς περιόρισαν την ανησυχία τους για το
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα χάρη στη συνεχή ενηµέρωση και το διάλογο µε την
ερευνήτρια µέσω ενηµερωτικού υλικού (για παράδειγµα, έντυπο υλικό: «Ξέρατε ότι…» σχετικά
µε τα οφέλη του παιχνιδιού σε υπαίθριους χώρους, «δείκτες καλών πρακτικών», ανάρτηση
φωτογραφιών, αναπτυξιακά κατάλληλα και συµµετοχικά σχεδιασµένοι υπαίθριοι χώροι κ.ά.)
Διάγραµµα 8. Ο τρόπος που λειτούργησε η υποστήριξη των γονέων στη ΣΜ1 προς
την κατεύθυνση διαχείρισης και επίλυσης των αναδυόµενων δυσκολιών
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1η δυσκολία:
ακατάλληλο και
επικίνδυνο υλικό
επίστρωσης

Συνέπειες:
Ατυχήματα παιδιών
και μείωση του
χρόνου του
παιχνιδιού έξω

Παράλληλη δυσκολία:
Γραφειοκρατική
καθυστέρηση για την
έγκριση παρέμβασης
στο υλικό επίστρωσης
της αυλής

Επιπλεόν εμπόδια:
Έλλειψη
οικονομικής και
τεχνικής
υποστήριξης από
τον δήμο

Πρόταση των νηπιαγωγών:
διάθεση αυτών των χρημάτων
σε υλικά (π.χ. χώμα, ξύλα,
τέντες) που θα υποστηρίξουν
την διαμονή των παιδιών έξω
και αποφυγή προσθήκης
ασφάλτου και καοτσούκ
καθώς δεν υπάρχει καμία
οικονομική στήριξη για την
αγορά μεγάλων
παιχνιδοκατασκευών

Πρόταση ερευνήτριας:
Διατήρηση της
επίτρωσης του
χαλικιού και ενισχυσής
του με χώμα ή ίνες
ξύλου. Αποφυγή της
ασφαλτόστρωσης ως
επικίνδυνου και
σκληρού υλικού στο
οποίο δεν μπορεί να
γίνει καμία παρέμβαση

Ενδυνάμωση: Συνάντηση
γονέων- νηπιαγωγώνερευνήτριας για τη
συζήτηση της πρότασης
του ΣΓ&Κ. Διανομή
ενημερωτικού υλικού για
αναπτυξιακά κατάλληλα
και συμμετοχικά
σχεδιασμένους υπαίθριους
χώρους και ανάρτηση
φωτογραφιών στους
τοίχους ζ

Πρόταση συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων : να
καταθέσουν όλα τα
χρήματα που έχουν
μαζέψει για την
ασφαλτόστρωση όλης της
αυλής ως μια λύση που θα
έχει χαμηλό κόστος
συντήρησης και μελλοντικά
θα μπορεί να στρωθεί με
καοτσκούκ

Νέα δυσκολία: ο ΣΓ&Κ
θεωροεί πως το χώμα και τα
χαλίκια δεν θα βοηθούν στην
αποστράγγιση του εδάφους
και θα συγκρατούν τα νερά.
Ξανά προτείνουν την
ασφαλτόστρωση

Ενδυνάμωση: Συνάντηση με
σύμβουλο- αρχιτέκτονα:
πρόταση διατήρησης
φυσικού υλικού επίστρωσης
και δημιουργία κλίσης στο
έδαφος για αποφυγή
συγκέντρωσης νερών

Δράση- Απόφαση:
διατήρηση του φυσικού
υλικού επίστρωσης στο
βορειοδυτικό κομμάτι
και συντήρηση της
υπάρχουσας
ασφαλτοστρωμένης
περιοχής

ΑναστοχασμόςΔιαπύττωση: μεγαλύτερη
συχνότητα χρήσης του
χώρου και ευελιξόα για
παρεμβάσεις στην περιοχή
με το χαλίκι- χώμα

Δράση: ενίσχυση του
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συτήματος
αποστράγγισης για να
βετλιώσουν το χώρο με
το χώμα

Στη ΣΜ2 η συνάντηση των γονέων µε την αρχιτεκτόνισσα - σύµβουλο δεν
κρίθηκε αναγκαία καθώς ο σχεδιασµός των αλλαγών που αποφασίστηκαν να γίνουν
στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα δεν έχρηζαν της συµβουλής και της τεχνογνωσίας
ενός αρχιτέκτονα.
Δεδοµένου ότι η ΣΕΔ δίνει έµφαση στη συνεργασία µέσω της διαδικασίας
συµµετοχής τα µέλη της σχολικής κοινότητας είχαν την εξουσία να καθορίζουν τα
προβλήµατα και να βρίσκουν λύσεις (Gillis & Jackson, 2002). Κατά συνέπεια, τα µέλη
της κοινότητας θεωρούνται συν-ερευνητές σε όλη τη διαδικασία, η οποία προωθεί τη
συµµετοχή της κοινότητας και την ατοµική ενδυνάµωση (Bailey et al., 2006). Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα όλοι οι συµµετέχοντες συµµετείχαν ενεργά στη συνδηµιουργία
νοήµατος και αποφάσεων µέσω δηµοκρατικών διαδικασιών.

7.3.2.2 Σχεδιασµός
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού η τοπική αυτοδιοίκηση και στις δύο
περιπτώσεις

δεσµεύτηκε να υποστηρίξει το όραµά µας µε έναν επαγγελµατικό

σχεδιασµό τοπίου ενσωµατώνοντας τις προτεινόµενες αλλαγές στις υπάρχουσες
συνθήκες. Ωστόσο, µαζί αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη ΣΜ2 στο σχεδιασµό
µικρών αλλαγών και στη ΣΜ1 βασιστήκαµε σε παλαιότερο σχέδιο που είχε
παραχωρήσει ο πολιτικός µηχανικός του δήµου στο σχολείο προκειµένου να προβούµε
σε ορισµένες πρώτες µεγάλες αναγκαίες αλλαγές, χωρίς παράλληλα να παρεκκλίνουµε
από τον σχεδιασµό που είχε δοθεί στο σχολείο. Ωστόσο, όπως φάνηκε στην πορεία ο
δοθείς σχεδιασµός είχε βασικά δοµικά αρχιτεκτονικά σφάλµατα τα οποία η εθελόντρια
- σύµβουλος αρχιτεκτόνισσα προσπάθησε να αντιµετωπίσει µε προσωρινές λύσεις. Οι
νηπιαγωγοί µε την ερευνήτρια άρχισαν το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της κάτοψης
του σχολείου. Το σχέδιο ήταν διαθέσιµο στο γραφείο των νηπιαγωγών οπότε είχαν
πρόσβαση όλες οι νηπιαγωγοί να σηµειώνουν και να σχολιάζουν.
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού λάβαµε υπόψη µας τις συνεντεύξεις (παιδιών
– νηπιαγωγών - γονέων), τις ζωγραφιές (παιδιών - νηπιαγωγών - γονέων), τις
συζητήσεις από τις οµάδες εστίασης, και τις φωτογραφίες των συµµετεχόντων. Οι

νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια των ατοµικών συνεντεύξεων έδωσαν σηµασία στη
δηµιουργία ενός σχεδίου που θα υποστήριζε την επίβλεψη και την ασφάλεια των
παιδιών λόγω του ότι η αναλογία παιδιών - νηπιαγωγού είναι πολύ µεγάλη.
«ασφάλεια, γρασίδι κάτω για να µην χτυπάνε παγκάκια» Ν1.
«Αλλαγή στην επίστρωση. Αν δεν ήταν επικίνδυνα τα υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα, αν είχε σωστή επίστρωση, παγκάκια, τραπέζια, θα µπορούσαµε να
κάνουµε πολλές από τις δραστηριότητες στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα που
κάνουµε µέσα» Ν3.
«Να δηµιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον µε προοπτικές ρίσκου» Ν1 (εργαστήριο
1, 32: 03).
Παράλληλα, δόθηκε η δέουσα προσοχή στη δηµιουργία δοµών που επιτρέπουν
τη διαµονή στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα σε διάφορες καιρικές συνθήκες.
«Κιόσκι, προφυλαγµένα από ακραίες καιρικές συνθήκες» Ν4.
Επιπλέον, παρατηρήσαµε πως οι νηπιαγωγοί πρότειναν ένα σχεδιασµό που
έµοιαζε µε τον εσωτερικό χώρο του σχολείου. Αυτή η τάση πιστεύουµε πως προέκυψε
από τη συνήθεια και την οικειότητα που νιώθουν οι νηπιαγωγοί µε το σχεδιασµό της
αίθουσας (όπως µας εξήγησαν σε προηγούµενη ερώτηση), από την πρόθεσή τους να
δηµιουργήσουν µία «τάξη» υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει τις
µαθησιακές λειτουργίες και θα βοηθήσει στην εύκολη προσαρµογή των παιδιών.
«Με µερικούς κορµούς, µεγάλες πέτρες να γίνει µια παρεουλά, να είναι σηµείο
συνάντησης και ο τοίχος στο πίσω µέρος της αίθουσα να χρησιµεύει για τις εργασίες µας»
Ν2.
«Κάτι αντίστοιχο µε εσωτερικό σε γωνιές, µε ένα σηµείο συνάντησης, ένας
ελεύθερος χώρος για τρέξιµο, χώρος πρασίνου, παιχνίδι µε ρίσκο» Ν5.
Τέλος, αναφέρθηκαν στη δηµιουργία διαφόρων κέντρων ενδιαφέροντος που
µπορούν να υποστηρίξουν διάφορες µαθησιακές ανάγκες και έδωσαν έµφαση στη
δηµιουργία χώρων «πρασίνου» µε δένδρα, λουλούδια, χώµα, παρτέρια, κήπο. Δεν
αναφέρθηκε η εγκατάσταση µεγάλων παιχνιδοκατασκευών, παρά µόνο η Ν4 σχολίασε
τη µη αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων δοµών ορµώµενη από την ύπαρξη των
παιχνιδοκατασκευών στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα του σχολείου της.
«τραπέζι, κουζίνα, να ζωγραφίσουµε υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα, έντονο το
φυσικό στοιχείο, δικό µας µποστάνι, να έχουµε τα δικά µας λαχανικά και να τρώµε αυτά
που φυτεύουµε» Ν4.
«παρτέρια µε λουλούδια» Ν1.
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«δηµιουργία σκάµµατος µε χώµα, δηµιουργία παρτεριών για λαχανόκηπο» Ν3.
«.. δένδρα, γωνιά ανάγνωσης, θεατρικού παιχνιδιού και γωνιά µεταµφίεσης,
γωνιά µε νερό και φυσική γωνιά πειραµάτων» Ν2.
«Αν είναι αναπτυξιακά κατάλληλες ναι, για τα παιδιά είναι απαραίτητα, σαν
παιδαγωγός θα µπορούσα να κάνω µάθηµα και χωρίς αυτές. Μειώνει τις δυνατότητες
συµβολικού παιχνιδιού, δίνει πολύ συγκεκριµένες λειτουργίες» Ν4.
Από τις οµάδες εστίασης όλες οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν την επιθυµία τους να
σχεδιάσουµε χώρους που να προωθούν την αλληλεπίδραση των παιδιών µε το φυσικό
στοιχείο και µε το χώµα, καθώς µέσα από τις δικές τους παρατηρήσεις έχουν προσέξει
την αγάπη των παιδιών για τέτοιου είδους ασχολίες και τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρονται στα παιδιά. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της
ενασχόλησης των παιδιών µε φυσικά στοιχεία, όπως είναι το χώµα, είναι η δυνατότητα
να παρεµβαίνουν, να παρατηρούν και να δίνουν την ταυτότητά τους στο χώρο. Οι
νηπιαγωγοί επεσήµαναν πως θέλουν τα παιδιά να λερώνονται από το παιχνίδι τους στα
υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα εννοώντας πως µε τον τρόπο αυτό µπορούν να
παρέµβουν, να αφοσιωθούν και να δηµιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια χωρίς την
παρέµβαση των ενηλίκων. Δόθηκε έµφαση στην ύπαρξη υλικών που εύκολα µπορούν
να διαχειριστούν τα παιδιά προκειµένου να αναπτυχθεί η αυτονοµία τους στα υπαίθρια
σχολικά περιβάλλοντα.
«Ανάλογα µε το θέµα που δουλεύεις µπορούν να του δώσουν και άλλη µορφή, για
παράδειγµα αν δουλεύεις για το ηλιακό σύστηµα θα φτιάχνουν τους πλανήτες ή αν
δουλεύειςς για την Άνοιξη θα φύτευαν. Δηλαδή αυτά (δείχνει µία εικόνα µε πασσάλους
και λινάτσες) µπορείς να τα χαλάσεις και να φτιάξεις κάτι άλλο, ενώ µε τις
παιχνιδοκατασκευές δεν µπορείς» Ν5 (Εργαστήριο 1: 23:45).
«Με πάρα πολύ απλά υλικά που δεν χρειάζεται να παρακαλέσεις κανέναν να στα
φέρει στο σχολείο τα παιδιά τρελαίνονται να βγουν στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα.
Η φωτογραφία 6 απεικονίζει µία πολύ οργανωµένη παιδική χαρά αλλά είναι σαν ένα
κατευθυνόµενο παιχνίδι, µπορεί τα παιδιά να παίζουν αλλά µετά από λίγο βαριούνται και
µπορεί να µαλώσουν, αρχίζουν να σπρώχνονται» Ν4 (Εργαστήριο 1: 25:12).
«Ναι, συµφωνώ, γιατί όταν τα παιδιά δηµιουργούν τα ίδια από µόνα τους,
κρατάει πιο πολύ το παιχνίδι. Εκτός από παιχνιδοκατασκευές θα µπορούσαµε να έχουµε
σκηνές. Τρελαίνονται να κρύβονται, όπως και στη φωτογραφία µε τις παλέτες, τα
εξιτάρει. Το τυποποιηµένο της παιδικής χαράς θα το ευχαριστηθεί στην αρχή το παιδί,
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αλλά µετά θα µειωθεί το ενδιαφέρον του γιατί δε θα έχει άλλο τρόπο να το αξιοποιήσει.
(Εργαστήριο 1: 27:20).
«Περιορισµός της φαντασίας µέσα από τα τυποποιηµένα παιχνίδια (σχολιάζει µία
φωτογραφία), το παιδί δεν έχει καµία αυτενέργεια, δεν µπορούν να παρέµβουν απλά τα
χρησιµοποιούν» Ν2.
Επιπλέον, συζητήθηκε στις οµάδες εστίασης µε τις νηπιαγωγούς κατά τη
διάρκεια των εργαστηρίων ο σχεδιασµός ορισµένων ρουτίνων και κανόνων που θα
πρέπει να συνοδέψουν τις χωρικές αλλαγές. Και στις δύο Σχολικές Μονάδες έγινε
ενηµέρωση στους γονείς σχετικά µε τη χρήση αντηλιακών, καπέλων και παγουριών µε
νερό. Επίσης, µαζί µε τα παιδιά οι νηπιαγωγοί δηµιούργησαν κανόνες συµπεριφοράς
για τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα, όπως ακριβώς έχουν και µέσα στις αίθουσες.
Οι κανόνες προέκυψαν από τις ίδιες τις παρατηρήσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού τους στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα και καταγράφηκαν.
Εικόνα 36, 37. Η χρήση καπέλων και παγουριών εντάσσεται στην ρουτίνα
διαµονής στην αυλή

Τα Τα παιδιά µέσα από τις διαδικασίες ενδυνάµωσης και συµµετοχής στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, σχεδίασαν χώρους στους
οποίους υπερτερούσαν τα στοιχεία που µπορούσαν τα ίδια τα παιδιά να χτίσουν στα
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νέα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα, όπως κάστρα, σκάλες, πυραµίδες, δενδρόσπιτα
(Εικόνες 38, 39, 40, 41).
Ο Stedman (2003), αναφερόµενος στην κλασική δουλειά του Tuan (1977: 672),
υποθέτει ότι οι χώροι γίνονται τόποι όταν εµποτίζονται µε νόηµα µέσα από τη ζωντανή
εµπειρία. Από την άποψη της παιδικής δηµιουργίας των δικών τους «τόπων» οι µελέτες
έχουν καταδείξει ότι τα µικρά παιδιά µπορούν ν’ αναπτύξουν ισχυρούς δεσµούς µε
χώρους που βιώνουν «βαθιά» σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους (Lim &
Barton, 2010, Measham, 2006). Η ανάγκη των παιδιών να δηµιουργούν χώρους γι’
αυτά τα ίδια έχει άµεση σχέση µε την κατασκευή της ταυτότητας του χώρου. Η
ταυτότητα του χώρου συνδέεται µε την ταυτότητα του «εγώ» και από αυτήν την άποψη
γίνεται πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη των παιδιών. (Wallon H., 1982).
Κατά τη διάρκεια της έρευνας τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν
τους υπαίθριους χώρους παιχνιδιού τους και απεδείχθη πως αυτά αποτελούν πλούσια
αναπτυξιακά, µαθησιακά περιβάλλοντα µέσα στα οποία τα παιδιά θα απολάµβαναν και
θα ήθελαν να µείνουν όλοι µέρα. Επίσης, σχεδίασαν στοιχεία τα οποία τους έκανα να
νιώθουν άνετα, όπως χώροι που µπορούσαν να κάθονται µε τους φίλους τους.
Σχεδίασαν πολλά φυσικά στοιχεία, όπως δένδρα, λουλούδια, λόφους από χώµα και
πολλά παιδιά σηµείωσαν την ανάγκη τους για αυτονοµία στΑ υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα χωρίς τον έλεγχο των ενηλίκων.

391

Εικόνα 38, 39, 40, 41. Οι ζωγραφιές των παιδιώ της ΣΜ1 µε τις προτάσεις τους
για το σχεδιασµό της αυλής
Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, και στις δύο Σχολικές Μονάδες έγινε αναφορά
στις µεγάλες αλλαγές που κρίνονταν αναγκαίες προκειµένου να εφαρµοστούν και οι
µικρο - αλλαγές. Στη ΣΜ2 οι νηπιαγωγοί θεώρησαν απαραίτητη την αποµάκρυνση των
παιχνιδοκατασκευών, ενώ στις απόψεις των γονέων εµφανίστηκαν δύο τάσεις: η
αποµάκρυνση των παιχνιδοκατασκευών και η συντήρηση των παιχνιδοκατασκευών.
«Να φύγουν οι παιχνιδοκατασκευές, είναι επικίνδυνες και µε τροµάζουν» Γ23.
«Οι παιχνιδοκατασκευές δεν είναι απαραίτητες, θα µπορούσαν να παίζουν και µε
άλλα παιχνίδια» Γ17.
«Οι κούνιες κατά την άποψή µου καλό θα ήταν να συντηρηθούν και να µείνουν…
νοµίζω ότι έχουµε γίνει υπερβολικοί µε την ασφάλεια» Γ38.
Λόγω της έλλειψης δηµόσιων χώρων υπαίθριου παιχνιδιού αλλά και της
αναγνώρισης της έλλειψης δοµών που ενισχύουν την ανάληψη ρίσκων ορισµένοι
γονείς πρότειναν τη συντήρηση των παιχνιδοκατασκευών. Ασφαλώς, υπήρχαν και οι
γονείς που ήταν άκρως αντίθετοι µε την ύπαρξη των παιχνιδοκατασκευών τόσο γιατί
τις θεωρούσαν αναπτυξιακά ακατάλληλες όσο και ότι ήταν κατασκευασµένες από
επικίνδυνο υλικό. Στη ΣΜ1 οι µεγάλες αρχικές αλλαγές που προτάθηκαν ήταν
περισσότερες. Κατά πρώτο λόγο τέθηκε το θέµα των υλικών επίστρωσης, της
οριοθέτησης περιοχών και της βελτίωσης του συστήµατος αποστράγγισης.
«Το δάπεδο να αλλάξει, έχουν σκίσει πάρα πολλές φόρµες από την αρχή της
χρονιάς, αυτό το χαλίκι είναι το χειρότερο για τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα. Το
παιδί πρέπει να µπορεί να πέφτει και να µην χτυπάει. Το παιδί θα πέσει είναι µέρος της
ζωής αυτό» Γ9.
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«Να στρωθεί το δάπεδο, να υπάρξουν εγκαταστάσεις για κινητικά παιχνίδια και
να έχει περισσότερα φυτά, φυσικό περιβάλλον» Γ2.
«Να µην έχει χαλίκια το δάπεδο, να υπάρχει πράσινο αλλά µε µέτρο ώστε να µην
υπάρξει και πρόβληµα την άνοιξη, να είναι καθαρά, λουλουδάκια όχι θάµνοι. Δεν νοµίζω
ότι είναι σωστό να υπάρχουν στο σχολείο. Απαραίτητη είναι και µία αµµοδόχος για να
παίζουν µε λίγη άµµο από τη θάλασσα» Γ17.
«Υλικό δαπέδου επίστρωσης, καουστούκ» Γ5.
Και στις δύο Σχολικές Μονάδες οι γονείς έδωσαν έµφαση στα χαλαρά και
ευµετάβλητα υλικά που θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο τα οποία δεν απαιτούν
µεγάλους χρηµατικούς πόρους ούτε ιδιαίτερο τεχνικό σχεδιασµό. Τάσσονταν υπέρ και
της ύπαρξης φυσικών στοιχείων αλλά και ενός σχολικού κήπου.
«Το σκάµµα είναι πολύ ωραίο, τους αρέσει πολύ να σκάβουν. Και οι
παιχνιδοκατασκευές να µην είναι επικίνδυνες. Τις βαριούνται τις παιχνιδοκατασκευές,
θέλουν υλικά που να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν και αλλιώς, σαν ένα καταφύγιο,
µε τη φαντασία τους» Γ15.
«Δεν χρειάζονται µεγάλες αλλαγές ούτε πολλά χρήµατα. Και πέρυσι που θέλαµε
να αναλάβουµε την οικονοµική ευθύνη των αλλαγών του υπαίθριου σχολικού
περιβάλλοντος δεν τα καταφέραµε γιατί έπρεπε ένας µηχανικός του δήµου να πάρει την
ευθύνη του σχεδίου και αυτό µας πήγε πίσω. Τώρα πιστεύω να γίνει λίγο καλύτερο το
υπαίθριο σχολικό περιβάλλον» Γ1.
«Θα µου άρεσε να φτιάξουν ένα λαχανόκηπο έτσι ώστε τα παιδιά µε λίγα βασικά
πράγµατα να έρθουν σε επαφή, γιατί µπορεί να ζούµε στο χωριό αλλά δεν έχουµε πλέον
τις ίδιες ευκαιρίες. Να βλέπουν να µεγαλώνουν και να φροντίζουν τα λαχανικά είναι πολύ
σηµαντικό. Και λουλούδια και θάµνους για να οµορφύνει ο χώρος» Γ25.
«Θα πρέπει να υπάρχει πολύ χρώµα, λουλούδια, δένδρα, τα παιδιά να βλέπουν τη
φύση µέσα στο σχολείο τους» Γ10.
«Να έχει φυτά, να υπάρχει κήπος, έτσι πιστεύω θα γίνει όµορφος ο χώρος» Γ9.
Επιπροσθέτως, έδωσαν έµφαση στη δηµιουργία µία κοινής απόφασης µεταξύ
των γονέων και των νηπιαγωγών σχετικά µε το «βρώµικο παιχνίδι» και µε το
«επικίνδυνο παιχνίδι».
«Να βάλουµε άµµο, µπορεί βέβαια να αντιδράσουν κάποιοι γονείς που θα
λερωθούν τα παιδιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι σηµαντικό. Το παιδί θέλει να είναι σε
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υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα, τα παιδιά στα χωριά είναι πολύ πιο χαρούµενα, τρέχουν
κάνουν ποδήλατο, παίζουν» Γ13.
Σύµφωνα µε την White (1998), ο συµµετοχικός σχεδιασµός συµβάλλει στη
δηµιουργία υπαίθριων χώρων στο νηπιαγωγείο που είναι οικείοι στους νηπιαγωγούς
και που θα τους επιτρέψουν να µεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία και στους
υπαίθριους χώρους. Επίσης, είναι σηµαντική και η συµµετοχή των γονέων µε σκοπό
να λάβουν υποστηρικτικό ρόλο στη µάθηση και να κατανοήσουν πως το περιβάλλον
φύσης και το «βρώµικο παιχνίδι» προωθούν την ανάπτυξη των παιδιών τους. Τέλος, η
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό του σχολικού περιβάλλοντος
εξασφαλίζει το γεγονός ότι το σχέδιο θα είναι πολιτισµικά σεβαστό. Έτσι και στη δική
µας περίπτωση µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων σχεδιάσαµε
τα βήµατα αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων, τα οποία
χρειάστηκε να ανασχεδιαστούν λόγω αναδυόµενων προβληµάτων και συνθηκών.
Και στις δύο Σχολικές Μονάδες αποφασίσαµε οι αλλαγές που θα γίνουν:
-

Να ενθαρρύνουν την κίνηση των παιδιών και τη διαχείριση ρίσκων.

-

Να υποστηρίζουν την άνεση τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα
παιδιά.

-

Να υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών (ποικιλία
διαθέσιµων υλικών, κέντρα ενδιαφέροντος, εύκολη πρόσβαση σε υλικά
και µέρη)

-

Να ενθαρρύνουν το

αίσθηµα του ελέγχου και της αυτονοµίας

(ευµετάβλητα και χαλαρά υλικά, ηµι-ιδιωτικές περιοχές, δοµές µέσα
από τις οποίες τα παιδιά µπορούν να αυτο-ελέγχονται).
7.3.2.3 Υλοποίηση των αλλαγών και αναδιαµόρφωση των υπαίθριων
περιβαλλόντων του νηπιαγωγείου
Τα περισσότερα έργα αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων χώρων περιλαµβάνουν
συνήθως µια "πρώτη φάση" που είναι πολύ µεγαλύτερη από τις επόµενες φάσεις ή
προσθέσεις, επειδή συχνά περιλαµβάνει κατεδαφίσεις, οριοθετήσεις ή/και βελτίωση
του συστήµατος αποστράγγισης. Η δέσµευση των επαγγελµατιών του δήµου δεν
πραγµατοποιήθηκε ποτέ οπότε στον τοµέα του σχεδιασµού και της κατασκευής οι
σηµαντικές βελτιώσεις των υποδοµών της πρώτης φάσης εξασφαλίστηκαν µέσα από
εθελοντές σχεδιαστές και τεχνικούς (Εικόνες 42, 43). Έπειτα ξεκίνησαν οι µικρές
394

αλλαγές και προσθέσεις που δεν χρειάζονταν τεχνικό σχεδιασµό, όπως η δηµιουργία
κήπου, αµµοδόχου, καθισµάτων κ.ά. Αυτοί οι τύποι µικρών, διαχειρίσιµων αλλαγών
µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά το περιβάλλον της υπαίθριας µάθησης και
συµβάλλουν στο γενικό όραµα του γενικού προγράµµατος της ΜΠΥΠ.
Η συνεργασία µεταξύ οικογένειας και σχολείου επέτρεψε τη σταδιακή
βελτίωση των δοµών και τη διαθεσιµότητα των πόρων που χρειαστήκαµε κατά τη
διαδικασία αλλαγών. Συχνά οι γονείς προσέφεραν τις ικανότητές τους και το χρόνο
τους στην υλοποίηση αλλαγών, δουλεύοντας εθελοντικά στην εγκατάσταση δοµών
(παραδείγµατος χάρη, καθίσµατα, πάγκοι και τραπέζια για παιδιά) ή για τη συλλογή
αντικειµένων καθηµερινής χρήσης για τα παιδιά.
.

Εικόνα 42, 43. Εγκατάσταση νέου συστήµατος αποστράγγισης στη ΣΜ1
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των αλλαγών ενεπλάκησαν όλοι οι
συµµετέχοντες της έρευνας όπως και η ερευνήτρια. Η διαδικασία των αλλαγών έγινε
σταδιακά οπότε τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα αξιοποιούνταν σε διάφορες φάσεις
δίνοντας τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να παρατηρούν και να κάνουν προτάσεις
και αλλαγές αντίστοιχα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν µία συνεχής διαδικασία,
καθώς οι συµµετέχοντες έπρεπε να λαµβάνουν αποφάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
ΣΕΔ. Για κάθε νέα δοµή που προτείνονταν οι νηπιαγωγοί ενηµέρωναν τους γονείς στον
Πίνακα ανακοινώσεων µε φωτογραφίες για τα σχέδια και τα υλικά που θα χρειαστούµε.

Νηπιαγωγ
οί

Τοπική
Αυτοδοιήκηση

Ερευνήτρι
α

Ομάδα
υλοποίησης
των
αλλαγών
Αρχιτέκτο
-νας
Σύμβουλο
ς

Παιδιά
Γονείς
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Εικόνα 42- 48. Υλοποίηση των αλλαγών µε τη συµεµτοχή των παιδιών, των
νηπιαγωγών και των γονέων
Οι πρώτες αλλαγές στο χώρο συνοδεύτηκαν από αλλαγές στη συµπεριφορά και
στο παιχνίδι των παιδιών. Αρχικά, η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων στα υπαίθρια
σχολικά περιβάλλοντα για τον κινητό εξοπλισµό συνέβαλε ώστε τα παιδιά να έχουν
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άµεση πρόσβαση στα υλικά και να είναι υπεύθυνα για την τακτοποίησή τους. Από το
ηµερολόγιο της ερευνήτριας αρχικά στη ΣΜ1 (13/3/2018) παρατηρούµε πως το
παιχνίδι των παιδιών αρχίζει να αλλάζει. Τα παιδιά δεν τρέχουν πια άτακτα στο χώρο.
Με τις κούτες και τον κινητό εξοπλισµό που είναι πλέον άµεσα διαθέσιµος στα παιδιά
παρατηρούµε πως τα παιδιά ξεκινούν να δηµιουργούν µικρο- περιβάλλοντα παιχνιδιού.
Πλέον αρχίζουν να αλλάζουν οι δύο τάσεις των παιχνιδιών που παρατηρούνταν αρχικά
(ποδόσφαιρο - ενασχόληση µε χώµατα) και αντιλαµβανόµαστε πως όλο και
περισσότερα παιδιά µαζεύονται στη βορειοδυτική πλευρά και δηµιουργούν
ευφάνταστα παιχνίδια έχοντας και την ευκαιρία να αποµονωθούν. Τα παιδιά
λερώνονται αλλά η ερευνήτρια δεν παρατηρεί κανένα αρνητικό σχολιασµό από τις
νηπιαγωγούς.
Μία παρατήρηση της ερευνήτριας τις πρώτες µέρες καταγραφής του
ηµερολογίου στη ΣΜ2 ήταν πως οι νηπιαγωγοί ένιωθαν άβολα µε τους περαστικούς
κατά τη διάρκεια παραµονής τους στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα. Κατά τη
διαδικασία όπου ονοµάζαµε τα δένδρα στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα σε µία
προσπάθεια να τα γνωρίσουµε καλύτερα και να τα παρατηρήσουµε φάνηκε πως η
οµάδα πέρασε αρκετό χρόνο σ’ αυτά και οι νηπιαγωγοί άρχισαν να οικειοποιούνται το
χώρο για δραστηριότητες πέραν του διαλείµµατος. Στη ΣΜ2 οι νηπιαγωγοί πολύ νωρίς,
πριν ακόµα ξεκινήσουµε να παρεµβαίνουµε στο χώρο, άρχισαν να χρησιµοποιούν το
χώρο για τις ρουτίνες του σχολείου, γαι το φαγητό, την ανάγνωση παραµυθιού, για
συζήτηση στη παρεούλα κ.ά. Προτού χτιστεί η τελική µορφή του χώρου συγκέντρωσης
- παρεούλας κάθε ένα παιδί έπαιρνε το τουβλάκι του και όλα µαζί δηµιουργούσαν την
παρεούλα γύρω γύρω από τη νηπιαγωγό. Παρακάτω θα αναλυθούν οι αλλαγές που
έγιναν συνολικά.
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Εικόνα 49, 50. Τα παιδιά της ΣΜ2 υιοθετούν και βαφτίζουν τα δένδρα της αυλής
(1)

Περιοχές δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους

δραστηριοτήτων και προσφέρουν ποικιλία επιλογών στα παιδιά.
-

Ολοµέλεια: ΣΜ1, ΣΜ2.

-

Αµµοδόχος: ΣΜ1.

-

Teepee (διαφορετική λειτουργία σε κάθε σχολική µονάδα): ΣΜ1, ΣΜ2.

-

Κατασκευή

µε

πολλές

προσφερόµενες

δυνατότητες.

(αδρής

κινητικότητας - ρίσκου, περιοχή ξεκούρασης, συγκέντρωσης για οµάδες παιδιών,
καθίσµατα): ΣΜ2.
-

Περιοχή για παιχνίδια ρόλων και φαντασίας: ΣΜ1.

-

Περιοχή παραδοσιακών κινητικών παιχνιδιών: ΣΜ2.

-

Περιοχή ζωγραφικής: ΣΜ1, ΣΜ2.
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ΣΜ1

Εικόνα 51- 54. Ολοµέλεια- περιοχή συγκέντρωσης
ΣΜ1

ΣΜ2
ΣΜ2

Και στις δύο περιπτώσεις προκειµένου να δηµιουργηθεί η ολοµέλεια επιλέχθηκαν υλικά που µπορούν να
µετακινηθούν εύκολα και από τα ίδια τα παιδιά τόσο για την αξιοποίηση αυτών και σε άλλες δραστηριότητες
όσο και για την προστασία των υλικών.
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Αµµοδόχος

Η δηµιουργία αµµοδόχου υπήρχε στο σχεδιασµό και των δύο Σχολικών Μονάδων. Ωστόσο, στη ΣΜ2
δεν καταφέραµε να ολοκληρώσουµε την κατασκευή. Δεν τέθηκε ως προτεραιότητα καθώς στη ΣΜ2 τα
παιδιά είχαν πολλές ευκαιρίες για ενασχόληση µε το χώµα λόγω του υλικού επίστρωσης του σχολείου µε
αποτέλεσµα η υλοποίηση της να προγραµµατιστεί για τον επόµενο χρόνο.
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Σκηνή - Teepee

ΣΜ1

ΣΜ1

ΣΜ2

ΣΜ2
Αρχικά η ιδέα της σκηνής Teepee προήλθε από τα παιδιά της ΣΜ1 µε αφορµή την πυραµίδα που

είχαν χτίσει στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα πριν την παρέµβαση. Η πυραµίδα αποτελούσε το µόνο
στοιχείο στο οποίο τα παιδιά φάνηκε να παρεµβαίνουν και να αποδίδουν την ταυτότητά τους στο χώρο. Η
πυραµίδα πρωταγωνιστούσε στις συνεντεύξεις, στις φωτογραφίες και στα σχέδια των παιδιών. Τα παιδιά
πρότειναν την κατασκευή µιας πυραµίδας, συζητήσαµε µαζί τους, δηµιουργήσαµε από κοινού µακέτες και
ρώτησαν τη σύµβουλο αρχιτεκτόνισσα να τους συµβουλεύσει για τα υλικά. Τον ίδιο τύπο κατασκευής
πρότειναν και οι νηπιαγωγοί της ΣΜ2 µέσα από την προσωπική τους αναζήτηση. Παρατηρήσαµε, ωστόσο,
διαφορά στις δραστηριότητες των παιδιών της ίδιας κατασκευής στις δύο Σχολικές Μονάδες λόγω της
διαφορετικής επιλογής τοποθέτησης της κατασκευής. Στη ΣΜ2 όπου το teepee έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό
σηµείο του υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος και των περιοχών δραστηριοτήτων φιλοξενούνται
περισσότερο παιχνίδια δραµατοποίησης, ρόλων, φαντασίας, κοινωνικοποίησης, ενώ στη ΣΜ1 το teepee ήταν
αποµακρυσµένο από τις θορυβώδεις περιοχές δραστηριοτήτων και αξιοποιούνταν περισσότερο ως µία
ήσυχη περιοχή αποµόνωσης και ανάγνωσης.
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Κατασκευή µε πολλές προσφερόµενες δυνατότητες

Η δοµή αυτή δηµιουργήθηκε µέσα από την ανάλυση της αντίθεσης της άποψης των νηπιαγωγών και των
παιδιών σχετικά µε τις παιχνιδοκατσκευές. Οι νηπιαγωγοί επανειληµµένα εξέφραζαν την αγωνία τους για την
αποµάκρυνση των παιχνιδοκατασκευών και είχαν απαγορέψει τη χρήση τους µε τη σηµατοδότηση κορδελών.
Ωστόσο, στις συνεντεύξεις, τις φωτογραφίες και τις ζωγραφιές των παιδιών οι παιχνιδοκατασκευές κατείχαν
κεντρικό ρόλο. Τα παιδιά έκαναν σαφή την ανάγκη τους για αλληλεπίδραση µε στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την
αδρή κινητικότητα και την ανάληψη ρίσκου στα παιχνίδια. Έτσι δηµιουργήσαµε αυτήν τη δοµή που προσφέρει στα
παιδιά διάφορα επίπεδα ανάληψης ρίσκου, ενώ, παράλληλα, θεωρήθηκε ασφαλές το ύψος όπως και το υλικό
επίστρωσης. Δεν δόθηκε κάποια οδηγία στα παιδιά για τον τρόπο χρήσης και όπως φάνηκε από τις παρατηρήσεις η
δοµή παρείχε πολλές προσφερόµενες δυνατότητες (αδρής κινητικότητας - ρίσκου, περιοχή ξεκούρασης,
συγκέντρωσης για οµάδες παιδιών, καθίσµατα). Η δοµή τοποθετήθηκε δίπλα από τις παλιές σιδερένιες
παιχνιδοκατασκευές, τις οποίες ο δήµος δεν ξήλωσε ποτέ και αποµακρύναµε τις κορδέλες που σηµατοδοτούσαν την
απαγορευµένη περιοχή. Οι νηπιαγωγοί συνειδητοποίησαν πως δε χρειάζεται να κάνουν πλέον υποδείξεις στα παιδιά
να µην πλησιάζουν τις παιχνιδοκατασκευές καθώς οι ανάγκες τους καλύπτονταν πια από τη νέα δοµή
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Παιχνίδια ρόλων και φαντασίας

Η δοµή αυτή δηµιουργήθηκε ως µια περιοχή ήρεµης αποµόνωσης, ανάγνωσης και βιβλιοθήκης. Δεν δόθηκαν
οδηγίες στα παιδιά για τον τρόπο αξιοποίησης κάθε περιοχής µε αποτέλεσµα τα παιδιά να δώσουν το δικό τους
νόηµα σε αυτήν τη περιοχή. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πολύ έντονο το παιχνίδι ρόλων και τα παιχνίδια φαντασίας. Με
το παιχνίδι αυτή η περιοχή µεταµορφωνόταν σε καράβι, παλάτι, σπίτι κ.ά. Βοηθητικό στοιχείο σε αυτού του τύπου
τα παιχνίδια ήταν το γεγονός πως η αµµοδόχος ήταν πολύ κοντά οπότε τα παιδιά προµηθεύονταν χώµα για το
παιχνίδι τους εύκολα. Οι νηπιαγωγοί και η ερευνήτρια όταν εντόπισαν τη λειτουργία που είχαν αποδώσει τα παιδιά
σε αυτήν τη περιοχή και τη δηµοτικότητά της την εµπλούτισαν µε περισσότερα υλικά και εξοπλισµό.
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Περιοχή ζωγραφικής
ΣΜ2

ΣΜ1

Οι περιοχές που υποστήριξαν τις δραστηριότητες

ΣΜ1

ζωγραφικής και σχεδίου δεν ήταν σταθερές στο
χώρο καθώς µπορούσαν εύκολα να µετκινηθούν
ανάλογα µε τις ανάγκες και το φως του ήλιου.

(1) Αρκετές περιοχές που προσφέρουν σκιά. Στη ΣΜ2 τα δένδρα πρόσφεραν
αρκετή σκιά κατά τη διάρκεια της ηµέρας ωστόσο στη ΣΜ1 έπρεπε να
ενισχύσουµε τα σηµεία όπου υπήρχαν η ολοµέλεια και τις περιοχές
δραστηριοτήτων µε σκιά. Αρχικά επιλέξαµε να τοποθετήσουµε τις περιοχές
στο βορειοδυτικό κοµµάτι όπου ορισµένες ώρες µέσα στη µέρα η σκιά
προσφερόταν από το κτήριο του δηµοτικού έπειτα προσθέσαµε µία τέντα
πάνω από την ολοµέλεια, που ήταν µία περιοχή η οποία αξιοποιόταν πολύ
συχνά µέσα στην ηµέρα. (Εικόνα 67-68)
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Αρκετές περιοχές που προσφέρουν σκιά

ΣΜ1

ΣΜ1

(1)
Υπάρχει µια ποικιλία από φυσικά ευµετάβλητα υλικά προσβάσιµα
στα παιδιά, µε τα οποία είναι πιο πιθανό να προωθηθεί το δηµιουργικό,
ευφάνταστο, κοινωνικό παιχνίδι – και να έχουµε υψηλότερα επίπεδα
γνωστικού παιχνιδιού, από το να υπάρχει σταθερός εξοπλισµός και
παιχνιδοκατασκευές (Εικόνα 69-76)
(2)
Υπάρχουν αρκετοί, διαφορετικοί τύποι φορητού εξοπλισµού
παιχνιδιών, προσβάσιµα στα παιδιά (µπάλες, κουβαδάκια, χουλα-χουπ,
κοµµάτια υφάσµατος, κουτιά από χαρτόνι κ.α.) (Εικόνα 69-76)
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Εικόνα 69-76. Η χρήση των υπαίθριων περιβαλλότνων του νηπιαγωγείου
από τα παιδιά
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(3)

Επιφάνειες εργασίας και τραπεζάκια
Επιφάνειες εργασίας και τραπεζάκια

ΣΜ1

ΣΜ1

ΣΜ2

ΣΜ2

(4)
Ένας καθορισµένος κήπος όπου τα παιδιά εµπλέκονται σε όλες τις
διαδικασίες , φύτεµα, φροντίδα, πότισµα, συγκοµιδή κ.α.)
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Δηµουργία κήπου

Στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα της ΣΜ2 ακόµα και πριν
την παρέµβαση υπερίσχυε το φυσικό στοιχείο σε αντίθεση µε τη ΣΜ1
που ήταν µια πολύ µεγάλη πρόκληση η ενσωµάτωση φυσικών
στοιχείων και ενός κήπου δεδοµένου του ότι το υπαίθριο σχολικό
περιβάλλον στο µεγαλύτερο κοµµάτι του ήταν ασφαλτοστρωµένο.
Ωστόσο, µε τη σωστή διαχείριση των πόρων και την ορθή ενηµέρωση
οι νηπιαγωγοί της ΣΜ1 κατάφεραν να πάρουν χρηµατική και υλική
υποστήριξη από τοπικό φορέα για την υλοποίηση αυτού του έργου.
Σηµαντική ήταν, επίσης, και η εθελοντική δράση των γονέων.
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7.3.3 Η ανάλυση των δεδοµένων µετά την ολοκλήρωση της
ΣΕΔ
Μετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων η ερευνήτρια βάση των ερευνητικών
ερωτηµάτων που είχαν τεθεί ολοκλήρωσε και την τελευταία φάση των συνεντεύξεων
(µε τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς) και τις παρατηρήσεις. Συνάµα
συνέλεξε δεδοµένα µέσα από τις ζωγραφιές (ατοµικές - οµαδικές), τις φωτογραφίες και
τα σχόλια των παιδιών.
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ο θεµατικός χάρτης βάση του
οποίου θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσµατα.
Πίνακας 45. Θεµατικός χάρτης της ανάλυσης µετά την ολοκλήρωση
της ΣΕΔ
Θεµατικός χάρτης της ανάλυσης µετά την ολοκλήρωση της ΣΕΔ
1ο θέµα

Αντιστροφή των ρόλων

2ο θέµα

Διαδικασία έναντι αποτελέσµατος

3ο θέµα

Από το χώρο στο τόπο

4ο θέµα

Η

µάθηση

και

το

παιχνίδι

σε

υπαίθρια

περιβάλλοντα

7.3.3.1 Αντιστροφή των ρόλων
Κατά τις πρώτες συνεντεύξεις τα παιδιά είχαν περιορισµένη συµµετοχή στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ήταν έµµεσα ενηµερωµένα για τις αποφάσεις που
έπαιρναν οι ενήλικες χωρίς να γνωρίζουν τη διαδικασία. Αφού εφαρµόστηκαν τα
διάφορα εργαλεία της προσέγγισης του Μωσαϊκού, οι φωτογραφίες και τα σχόλιά των
παιδιών αποκάλυψαν διαφορετικές έννοιες και τις δυνατότητες που είχαν τα διάφορα
στοιχεία του περιβάλλοντος για τα ίδια. Η προσέγγιση του Μωσαϊκού ανέτρεψε τον
αρχικό κυρίαρχο ρόλο των ενηλίκων που συµµετείχαν. Τα παιδιά συµµετείχαν ως
παρατηρητές, φωτογράφοι, σχεδιαστές και σχολιαστές. Μάλιστα, ανέλαβαν και την
πρωτοβουλία και αποφάσισαν πού και πώς θα δώσουν τη συνέντευξη µετά τις
παρεµβάσεις στη ΣΜ1. Πλέον η καθηµερινότητα των σχολείων ήταν κατά βάση στα
υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα και ως εκ τούτου πολλές συνεντεύξεις έλαβαν χώρα
σε αυτά.
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[Με ποιον έκανα τις αλλαγές;] «Με τους φίλους µου. Ο Ε. και εγώ κάναµε την
πυραµίδα, αποφασίσαµε τα χρώµατα των τοίχων και τους ζωγραφίσαµε. Οι κυρίες µας
βοήθησαν σε µερικά σηµεία που δεν µπορούσαµε να φτάσουµε» Γ2.
«Όλοι µαζί πήραµε τις αποφάσεις» Γ21.
«Επίσης τώρα βγάζουν οι κυρίες τα παιχνίδια για να παίζουµε και µε τα χώµατα,
αλλαγή δεν είναι και αυτό;! Παλιότερα πως να το πω…δεν ήταν καλά τα χώµατα,
χαλούσε η αποθήκη και δεν µπορούσαµε να πάρουµε τα κουβαδάκια. Τώρα έχουµε το
µπαούλο στην αυλή και το χώµα είναι πιο µαλακό. Τώρα βγαίνουµε πιο συχνά στην αυλή»
Γ27.
Από παιδαγωγική άποψη παρατηρήσαµε πως η διαδικασία της ΣΕΔ ενθαρρύνει
τους συµµετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες για την επίλυση
προβληµάτων. Περαιτέρω η έρευνα έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν
διερευνητικές και εκτιµητικές γνώσεις. Οι νηπιαγωγοί στην πορεία του προγράµµατος
ενήργησαν ως συνδηµιουργοί σχεδιάζοντας και υλοποιώντας µαζί µε τα παιδιά όλα τα
βήµατα, πράγµα που αύξησε την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών και το αίσθηµα
ευθύνης για το αποτέλεσµα και την βιωσιµότητα των δοµών.
«Τα παιδιά συµµετείχαν ενεργά στην διαµόρφωση της αυλής. Ήταν πολύ
χαρούµενα και ένιωθαν πιο υπεύθυνα γιατί έπρεπε να αποφασίσουν για κάτι τόσο
σηµαντικό και ουσιαστικό για αυτά. Ανυποµονούσαν πολύ για κάθε αλλαγή και το
εκδήλωναν µε την χιλιοειπωµένη έκφραση: «Κυρία, πότε θα βγούµε στην αυλή;» Ν1.
«Τα παιδιά έδειξαν µεγάλο ενθουσιασµό πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των
αλλαγών στην αυλή, συµµετείχαν ενεργά στο σχεδιασµό τους, ένιωθαν πολύ χαρούµενα
όταν έβλεπαν να υλοποιούνται οι ιδέες που τα ίδια είχαν» Ν3.
«Δίπλα από το λαχανόκηπο και από τη σκηνή και να βάλουµε και κάποια ξύλα
στα κάγκελα ενδιάµεσα από το δηµοτικό [έρχεται ο φίλος του ο Ι. και προσθέτει «για να
µην έρχονται» (εννοούσε τα παιδιά του δηµοτικού)» Π3.
«Μου αρέσει εδώ (στην αµµοδόχο) να παίζω πολύ µε τον Δ. που φτιάχνουµε
πυραµίδα και µία παγίδα για τα παιδιά του δηµοτικού» Π13.
Καλέσαµε τα παιδιά να επικοινωνήσουν µε διαφορετικούς τρόπους
χρησιµοποιώντας φωτογραφική µηχανή ή ζωγραφίζοντας για να εξηγήσουν τι τους
αρέσει στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα και τι θεωρούν σηµαντικό. Η προσφορά
ποικίλων τρόπων έκφρασης φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς δόθηκαν ευκαιρίες και
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δυνατότητες συµµετοχής σε όλα τα παιδιά. Έτσι παρατηρήσαµε πως ακόµη και τα
ντροπαλά παιδιά ή όσα είχαν δυσκολίες να συµµετάσχουν στην ολοµέλεια και τις
δραστηριότητες της οµάδας ήταν συγκλονισµένα, χαρούµενα και ενεργοποιηµένα στις
δραστηριότητες αναδιαµόρφωσης των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων.
«Μου αρέσει την αγαπάω, στο καράβι µου αρέσει να παίζω. [φεύγει, και ρωτάω
πού πάει] φεύγω έχω δουλειά (επίµονα και σοβαρά). [Τι δουλειά έχεις;] ε, µε θέλει ο Π.,
πρέπει να χτίσουµε κάτι µε το χώµα. [Από πού θα πάρεις το χώµα;] Από δίπλα [δίπλα
στο καράβι είναι η αµµοδόχος]» Π11.
Η αντιστροφή των σχέσεων εξουσίας µεταξύ ενηλίκων και παιδιών ήταν
εµφανής στο τελικό αποτέλεσµα του υπαίθριου περιβάλλοντος. Τα παιδιά µπορούσαν
εύκολα να χειριστούν όλες τις δοµές και να αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους χωρίς τη
βοήθεια της νηπιαγωγού. Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ήταν ευµετάβλητα
επιτρέποντας στα παιδιά να παρεµβαίνουν και να τα µεταµορφώνουν µε βάση τις
ανάγκες τους και το παιχνίδι τους. Από τις περιγραφές των παιδιών σχετικά µε το
παιχνίδι τους φάνηκε πως οι δοµές δεν προωθούν ένα συγκεκριµένο στυλ
δραστηριοτήτων καθώς τα παιδιά µας περιέγραψαν πλήθος διαφορετικών χρήσεων µε
τα ίδια υλικά και τις δοµές.
«Παίζουµε τη βασίλισσά και το βασιλιά. Μου αρέσει στο σκάµα και στο καράβι
ταυτόχρονα. Είναι µαγικό φίλτρο. [Εγώ νόµιζα ότι αυτό ήταν καράβι] τώρα έγινε
βασιλικό καράβι» Π4.
[Τι φτιάχνετε εδώ;] «γλυκό και µηλόπιτα, χρειάζοµαι λίγο αλεύρι...µου αρέσει µε
τη µαγειρική να παίζω περισσότερο και η σκηνή πως παίζουµε οικογένεια, αδερφές όλες
µαζί. Και το καβαλέτο µου αρέσει, στην αυλή έχω περισσότερη έµπνευση… ααα και το
κουκλοθέατρο, να παίζουµε και να βλέπουν οι άλλοι τι κάνουµε. Μπορούµε να το
κάνουµε και σαν σπίτι» Π18.
Κατά τη διάρκεια του υπαίθριου παιχνιδιού τα παιδιά γίνονται δάσκαλοι και
µοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την εκτέλεση διαφορετικών
καθηκόντων ή δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία συνεργασίας δύναται να αναπτύξει
την ενσυναίσθηση καθώς τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν τα συναισθήµατα και τις
ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Η κρίσιµη διαφορά σχετικά µε την κοινωνικοποίηση
στα υπαίθρια περιβάλλοντα είναι ότι οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης συµβαίνουν
σταδιακά δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν τις στιγµές για να
συνδεθούν µε τους άλλους ή να παίξουν µεµονωµένα.
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7.3.3.2. Διαδικασία έναντι αποτελέσµατος
Η ενεργητική συµµετοχή αντιστοιχεί σε ένα σχεδιασµό προσανατολισµένο στη
διαδικασία κατά την οποία οι συµµετέχοντες συµµετέχουν στον καθορισµό των
βηµάτων και των παρεµβάσεων για την επίτευξη των στόχων τους (αµφίδροµη ροή
πληροφοριών). Ο σχεδιασµός µε γνώµονα τη διαδικασία χαλάρωσε και απελευθέρωσε
τους ενήλικες από το στόχο της έρευνας και δεν ανησυχούσαν αν τα παιδιά οδηγούσαν
τη διαδικασία της µάθησης σε απρογραµµάτιστες περιοχές. Αποκαλύφθηκαν θετικά
συναισθήµατα ως προς τη διαδικασία κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (για
παράδειγµα, ευτυχία, ενθουσιασµός και εκτίµηση).
«Χαρά, αναµονή να δουλέψουµε το διαφορετικό!» N1.
«Η αυλή για µικρούς και µεγάλους είναι ένας χώρος που µας γεννά θετικά
συναισθήµατα και την ανάγκη κυρίως να µένουµε πιο πολύ στον αύλειο χώρο. Η
ενασχόληση των παιδιών µε ποικίλα δηµιουργικά αντικείµενα κάνει την παραµονή µας
στην αυλή ευχάριστη για µικρούς και µεγάλους Επίσης, τα παιδιά δεν παθαίνουν τόσα
ατυχήµατα (πεσίµατα, σπρωξίµατα) και οι κυρίες αισθάνονται ότι προαυλίζουν τα παιδιά
µε ασφάλεια» Ν2.
«Έχω ηρεµήσει αρκετά, δε φοβάµαι ότι τα παιδιά µπορεί να χτυπήσουν έτσι όπως
τρέχουν πάνω κάτω, χαίροµαι που τα παιδιά χαίρονται περισσότερο στην αυλή» Ν3.
«Χαιρόµαστε να βλέπουµε την αυλή µας γεµάτη ερεθίσµατα» Ν5.
Τα εργαστήρια µε τις νηπιαγωγούς και τους γονείς σχετικά µε την προσέγγιση
του Μωσαϊκού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σηµαντικά. Με αυτόν τον τρόπο οι ενήλικες
ήρθαν σε επαφή µε αυτήν την προσέγγιση από πρώτο χέρι και ήταν πολύ πιο εύκολο
να αντιληφθούν τις συµµετοχικές µεθόδους και να τις εφαρµόσουν στα παιδιά. Οι
νηπιαγωγοί αποδόµησαν τις µεθόδους του Μωσαϊκού και τις «µετέφρασαν» σε
στρατηγικές διδασκαλίας που προωθούν την εµπλοκή των παιδιών, όπως η διερεύνηση
και η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων. Τελεσφόρησε µια εκπαιδευτικά έγκυρη και
συµµετοχική διαδικασία µάθησης.
«Ναι, παρατηρώντας τα παιδιά στον εσωτερικό χώρο του σχολείο είδαµε ότι τους
άρεσε πολύ να κρύβονται και να συζητούν, να χαλαρώνουν ή να παίζουν. Έτσι, ζήτησαν
στην αυλή να υπάρχει ένας χώρος για να µπορούν να κρύβονται» Ν4.
«Τα παιδιά ήταν αυτά που έδωσαν τις κατευθύνσεις όσον αφορά την κατασκευή
και τη διαµόρφωση της αυλής» N1
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«Ακούσαµε τις γνώµες, τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτιµήσεις των παιδιών για
τις αλλαγές στα υπαίθρια περιβάλλοντα µέσα από αναγνώσεις παραµυθιών, διάφορες
συζητήσεις, παρατηρήσεις και συνεντεύξεις» Ν3.
Κεντρικό ζήτηµα των αναλύσεων είναι οι διασυνδέσεις µεταξύ των
κατασκευών της άτυπης εκπαίδευσης των παιδιών και της «ανάγκης» τους για υπαίθριο
παιχνίδι καθώς και οι αντιφάσεις που προκύπτουν γύρω από την ασφάλεια, την
προστασία και τα δοµηµένα περιβάλλοντα µε επίκεντρο τον ενήλικα έναντι των
περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την ανάληψη ρίσκου και το "βρώµικο" παιχνίδι και
την αυτονοµία στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Όταν οι νηπιαγωγοί έχουν την εξουσία να
συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων,
αισθάνονται πιο άνετοι και εξοικειωµένοι µε τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα
προκειµένου να απαλλαχθούν από τους προσωπικούς τους φόβους και να
ενσωµατώσουν στις καθηµερινές πρακτικές τους τα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα.
«Η ασφάλεια τους. Αυτό ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα όταν τα παιδιά πλέον είχαν
πράγµατα να κάνουν» Ν1.
«Ο φόβος µου πάντα ήταν να µην τραυµατιστεί κάποιο παιδί. Τώρα, όµως, που
τα παιδιά απασχολούνται στις διάφορες γωνιές και δεν τρέχουν µόνο, αυτό έχει
ξεπεραστεί σε µεγάλο βαθµό» Ν3.
«Τα παιδιά πρωτύτερα έτρεχαν ανεξέλεγκτα χωρίς να έχουν να παίξουν µε κάτι
συγκεκριµένο και είχαµε το φόβο µήπως πέσουν και χτυπήσουν ή πέσει το ένα πάνω στο
άλλο, ενώ τώρα τα παιδιά παίζουν πιο ήρεµα και χωρίς να βαριούνται» N4.
Η σηµερινή κοινωνία συχνά παραµελεί τη σηµασία του ρίσκου στη µάθηση και
ανάπτυξη των παιδιών. Η κουλτούρα του φόβου, όπως αποδείχθηκε και στην αρχή της
έρευνάς µας, οδηγεί πολλές φορές στο να υποτιµήσουµε τι µπορούν να κάνουν τα
παιδιά δηµιουργώντας ένα ακόµα πιο «επικίνδυνο» µαθησιακό περιβάλλον µέσα από
το οποίο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να µάθουν από την εµπειρία τους πώς να
παραµείνουν ασφαλή. Στη ΣΜ2 η µεγαλύτερη ανησυχία των νηπιαγωγών ήταν η
ασφάλεια των παιδιών λόγω της ύπαρξης των παιχνιδοκατασκευών. Μέσα όµως από
την ενεργητική τους συµµετοχή σε όλη τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης αντιλήφθηκαν
τις ανάγκες των παιδιών και αντί να περιορίσουν αυτήν την τάση τους την υποστήριξαν
µε την κατασκευή µιας δοµής που προωθεί την ανάληψη ρίσκου. Ήταν σηµαντικό το
γεγονός πως αυτή η διαδικασία βοήθησε τις νηπιαγωγούς να υιοθετήσουν ένα ευρύτερο
όραµα για το ρίσκο εξετάζοντας τις θετικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τα
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αισθήµατα της επιτυχίας και της ευτυχίας όταν το παιδί κατακτήσει µια πρόκληση ή
µια νέα δεξιότητα.
Στο υπαίθριο περιβάλλον, οι ευκαιρίες υπέρβασης των προσωπικών ορίων ήταν
φανερές τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Στο «επικίνδυνο» παιχνίδι ο ενήλικας
πρέπει να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά του παιδιού παρέχοντας την απαραίτητη
υποστήριξη ή το χώρο που χρειάζεται. Η εµπειρία µας µέσα από την έρευνα απέδειξε
πως το «επικίνδυνο» παιχνίδι προάγει σηµαντικές δεξιότητες που σχετίζονται µε την
αυτογνωσία και την επίλυση προβληµάτων.
Από το χώρο στο τόπο
Η συµµετοχή είναι το κλειδί στο µετασχηµατισµό του χώρου σε τόπο που
συνεπάγεται µια ανοιχτή διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι µπορούν να
επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το πώς και τι θα πρέπει να γίνουν οι
φυσικοί χώροι (Strydom, K. Puren, 2014). Η συµµετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια
της παρούσας έρευνας καθιερώθηκε ως σαφής εκπαιδευτική στρατηγική µε όλες τις
απαραίτητες δοµές και διαδικασίες. Τα παιδιά εξέφρασαν τις ανάγκες και τις ιδέες τους
µέσω των συνεντεύξεων, των σχεδίων και του ρόλου τους ως ερευνητές.
Συγκέντρωσαν πληροφορίες, γνώση και ιδέες µέσω του µαγικού χαλιού και των
εργαστηρίων δηµιουργώντας µοντέλα των επιθυµητών δοµών, όπως οι πυραµίδες.
Αυτή η διαδικασία τους εξουσιοδότησε για να συναντηθούν και να συζητήσουν
τα σχέδιά τους µε την αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο στη ΣΜ1. Τα παιδιά σε αυτό το
σηµείο ήταν αποδέκτες πληροφοριών που ήθελαν να λάβουν επιλέγοντας τα ίδια τι θα
ρωτήσουν και τι έπρεπε να γνωρίζουν από την αρχιτεκτόνισσα σύµβουλο και τους
ενήλικες για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Στο τέλος
συµµετείχαν ενεργά στη διαδικασία υλοποίησης. Τα αποτελέσµατα των τελευταίων
συνεντεύξεων µε τα παιδιά έδειξαν τις πολλαπλές προσφερόµενες δυνατότητες που
εντόπισαν στις νέες δοµές µέσω του παιχνιδιού τους, όπως είναι τα αναρριχητικά
χαρακτηριστικά, τα καταφύγια, τα ελεύθερα υλικά, νιώθοντας περισσότερο
συνδεδεµένα µε το σχολικό τους περιβάλλον όντας ενεργοί συµµετέχοντες στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης.
Η αυτονοµία και η αυτενέργεια των παιδιών ενθάρρυνε το αίσθηµα της
ελευθερίας και του αυθορµητισµού και υποστήριξε τα παιδιά ώστε τα ίδια να είναι οι
πρωταγωνιστές των µαθησιακών εµπειριών τους. Αυτό ήταν εµφανές κατά τη διάρκεια
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των συνεντεύξεων και των φωτογραφιών

που τράβηξαν τα παιδιά µετά την

ολοκλήρωση των παρεµβάσεων. Τα παιδιά ήταν πιο άνετα στο το τι θέλουν να
καταγράψουν.

Η

ενεργητική

τους

συµµετοχή

ήταν

συνακόλουθη

της

δραστηριοποίησης, της νοηµατοδότησης και της εµπλοκής συναισθηµάτων.
«Τα παιδιά ελεύθερα µπορούν να επιλέξουν µε τι θα ασχοληθούν. (κουζίνα –
σκάµµα κ.ά.). Υπάρχουν κέντρα ενδιαφέροντος όπου τα παιδιά ασχολούνται µε
οργανωµένες δραστηριότητες, όπως η ολοµέλεια, η βιβλιοθήκη, ο κήπος. Επίσης, τα
παιδιά

µπορούν

να

αλληλοεπιδράσουν

µε

κάποια

κέντρα

ενδιαφέροντος

χρησιµοποιώντας µόνο την φαντασία τους. Έτσι, η κουζίνα µπορεί να γίνει γωνιά
µουσικής, η σκηνή που αποµονώνονται και διαβάζουν κάστρο και η γωνιά των
µαθηµατικών και της βιβλιοθήκης πειρατικό καράβι» N1.
«Κατά τη διάρκεια των αλλαγών τα παιδιά έδειχναν ανυποµονησία και µεγάλο
ενδιαφέρον» Ν5.
Το περιβάλλον που δηµιουργήθηκε στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα
πρόσφερε ενδιαφέρουσες συνθήκες για τα παιδιά και τους ενήλικες και τους
υποστήριξε ώστε να παρουσιάσουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους, οι
οποίες κανονικά δεν εµφανίζονται όταν βρισκόταν µέσα στη σχολική αίθουσα.
Συνειδητοποιήσαµε ότι το υπαίθριο παιχνίδι επιτρέπει µια βαθύτερη γνώση για τα
παιδιά διευκολύνοντας µια καταλληλότερη εκπαιδευτική παρέµβαση από τον ενήλικα.
Παροµοίως, παρουσιάστηκαν λιγότερες συγκρούσεις ενώ τα παιδιά έτειναν να
συνεργάζονται περισσότερο µεταξύ τους. Τα χαρακτηριστικά του χώρου (ανοιχτά και
απρόβλεπτα) επέτρεψαν την ανάπτυξη κοινών στόχων µεταξύ των παιδιών οδηγώντας
σε εµπειρίες συνεργασίας και συντροφικότητας µεταξύ τους. Τέλος, παρατηρήσαµε
πολύ µεγάλη διαφορά στα σκορ από την καταγραφή της κλίµακας POEMS πριν και
µετά την παρέµβαση.

416

Συγκριτική παρουσίαση των σκορ της κλίμακας POEMS πριν
και μετά την ΣΕΔ
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ΣΜ2/Ν4

54%

77%

23%

84.60%

33%

88%

ΣΜ2/Ν5

54%

77%

23%

84.60%

22%

88%

ΣΜ1/Ν1

30%

46%

15%

77%

11%

66%

ΣΜ1/Ν2

30%

46%

15%

77%

22%

78%

ΣΜ1/Ν3

30%

46%

15%

77%

11%

66%

Πίνακας 46. Συγκριτική παρουσίαση των σκορ της κλίµακας POEMS
πριν και µετά την ΣΕΔ
7.3.3.3 Η µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα
Εξαιτίας της ύπαρξης ερευνητικών στοιχείων σχετικά µε τη σηµασία της
ΜΠΥΠ και της επαφής µε τη φύση οι τεκµηριωµένες παρεµβάσεις για την προώθηση
του παιχνιδιού σε υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα έχουν την δυνατότητα να
επηρεάσουν θετικά την υγεία και την ευηµερία των παιδιών. Τα σχολεία
αντιπροσωπεύουν χώρους προτεραιότητας για την έγκαιρη παρέµβαση δεδοµένου του
αριθµού των ωρών που περνούν τα παιδιά σε αυτά. Τα ευρήµατά µας κατέδειξαν πως
µε συµµετοχικές παρεµβάσεις, χαµηλές σε κόστος, ο χρόνος παραµονής των παιδιών
σε υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα αυξήθηκε δραµατικά και οι νηπιαγωγοί ένιωσαν
ενδυναµωµένοι έτσι ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν τους φόβους σχετικά µε τα
υπαίθρια περιβάλλοντα.
«Μετά τις παρεµβάσεις οι νηπιαγωγοί επιλέγουµε να πραγµατοποιήσουµε πολλές
από τις οργανωµένες δραστηριότητες στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Η ισορροπία έχει
αλλάξει» Ν3.
«Ναι, υπάρχει αλλαγή µετά τις παρεµβάσεις. Ο χρόνος έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Πλέον περνάµε σχεδόν τα δυο τρίτα του χρόνου παραµονής του προγράµµατος» Ν4.
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«Σαφώς και είναι περισσότερος ο χρόνος τώρα, καθώς υπάρχει µεγάλη διαφορά,
τουλάχιστον 7 ώρες την εβδοµάδα» Ν5.
Εκτός από τις αλλαγές στα χωρικά στοιχεία των υπαίθριων σχολικών
περιβαλλόντων οι νηπιαγωγοί παρατηρήσαν και αλλαγές στην παιδαγωγική
προσέγγιση τους κατά τη διάρκεια της ΣΕΔ και στο ρόλο τους κατά την παραµονή τους
σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η χρήση της υπαίθριας µάθησης στα νηπιαγωγεία
υποστηρίχθηκε από την ευαισθητοποίηση των νηπιαγωγών, την οµαδική εργασία µε
τους συναδέλφους τους και τους γονείς και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις των
υπαίθριων περιβαλλόντων. Η αρχική έλλειψη κινήτρων και γνώσεων των νηπιαγωγών
και η έλλειψη κατάλληλων περιβαλλόντων και εγκαταστάσεων είχαν αρνητικές
επιπτώσεις, ωστόσο η ΣΕΔ, συνέβαλε στη διεύρυνση της µάθησης και του παιχνιδιού
στα υπαίθρια περιβάλλοντα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα καταγραφής της
σύγκρισης των απαντήσεων σχετικά µε την αξιοποίηση των υπαίθριων σχολικών
περιβαλλόντων πριν και µετά την παρέµβαση.
«Πλέον η µάθηση σε υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα είναι πιο ενδιαφέρουσα,
ποιοτική, ουσιαστική και κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου» Ν3.
«Η αυλή αποτελεί πλέον προέκταση της τάξης» Ν5.
«Σαν µια συνέχεια της µάθησης στον εσωτερικό χώρο του σχολείου, σαν ενιαίο
και αναπόσπαστο κοµµάτι στην οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας» Ν1.
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Πίνακας 47. Η χρήση και οι πρακτικές στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα πριν και
µετά την εφαρµογή της ΣΕΔ
Η χρήση και οι πρακτικές στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα
Πριν την ΣΕΔ

Μετά τη ΣΕΔ

«Μόνο την εκτόνωση των

«Η αυλή έχει πλέον παιδαγωγικό χαρακτήρα. Τα παιδιά µέσα

παιδιών» N1.

από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση µε τον εξωτερικό χώρο
και τα φυσικά υλικά µπορούν να µάθουν, να παίξουν, να
εκτονωθούν. Έπαψαν πια να τρέχουν πάνω κάτω συνεχώς χωρίς
κανένα ουσιαστικό σκοπό. Έτσι, ελαττώθηκαν σηµαντικά τα
ατυχήµατα. Τώρα, και αφού προηγουµένως η αυλή έχει γίνει ο
«τόπος» τους µπορούν πιο ευχάριστα και κυρίως δηµιουργικά
να περάσουν τις ώρες του σχολείου» N1.

«Κινητικό παιχνίδι κυρίως

«Πάλι εξυπηρετείται το κινητικό παιχνίδι και µε επιπλέον

ποδόσφαιρο και φανταστικό

περισσότερα παιδαγωγικά υλικά, όπως στεφάνια, µπάλες

παιχνίδι µε λιγοστά υλικά» Ν2.

κορίνες, ανακυκλώσιµα υλικά, κούτες που µετατρέπονται σε
εµπόδια κ.ά,. Επίσης αυξήθηκαν τα κέντρα ενδιαφέροντος µε
δυνατότητες για φανταστικό παιχνίδι και χρήση ποικίλων
υλικών, όπως ξύλα βότσαλα- άµµος κ.ά.» Ν2.

«Καθαρά ψυχοκινητικούς

«Τώρα πια τα παιδιά κάνουν φυσικά το διάλειµµά τους

σκοπούς, τα παιδιά έπρεπε να

παίζοντας ήρεµα και διασκεδάζοντας στις διάφορες γωνιές,

κάνουν το διάλειµµα τους να

έχουν κατανοήσει ότι µπορούν να µάθουν µε το παιχνίδι όπως

τρέξουν, να εκτονωθούν» Ν3.

ακριβώς και µέσα στην τάξη» Ν3.

«Το σκοπό του διαλείµµατος

«Σκοπός είναι οι ανάγκες των παιδιών για παιχνίδι οργανωµένο

και παιχνίδια κίνησης» Ν4.

αλλά και ελεύθερο, για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
γνωστική ανάπτυξη, χαλάρωση. Έγινε κοµµάτι της οργάνωσης
του παιδαγωγικού προγραµµατισµού» Ν4.

«Χωρίς δυνατότητες για

«Τώρα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολλές

παιχνίδι και προοπτικές» Ν5.

δραστηριότητες, αφού έχουν πολλά ερεθίσµατα» Ν5.
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Σηµαντική ήταν η παρατήρηση των νηπιαγωγών για τη βελτίωση του υπαίθριου
περιβάλλοντος που οδήγησε στη δηµιουργία πιο ενδιαφερόντων και πλούσιων σε
ερεθίσµατα περιοχών όπου τα παιδιά παρατηρήθηκαν να απορροφούνται σε περίπλοκο
και παραγωγικό παιχνίδι µε τις νηπιαγωγούς να γίνονται πιο δηµιουργικές στις
στρατηγικές προκειµένου να υποστηρίξουν αυτό το παιχνίδι. Ενώ µέχρι πρότινος ο
ρόλος των εκπαιδευτικών περιοριζόταν κυρίως στην επίβλεψη, στην καθοδήγηση και
διαµεσολάβηση, µετά την παρέµβαση οι νηπιαγωγοί κατάφεραν να διευκολύνουν την
αλληλεπίδραση τους µε τα παιδιά και να µετασχηµατίσουν το ρόλο τους προκειµένου
να δρουν πιο υποστηρικτικά και ανατροφοδοτικά στο παιχνίδι τους.
Σε διαφορετικές στιγµές κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ενήλικες
αναγνώρισαν ότι ένιωθαν περισσότερο διαθέσιµοι για να στηρίξουν τα παιδιά στα
υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα νιώθοντας χαλαροί και ήρεµοι. Η δήλωση αυτή
υποδηλώνει ότι το υπαίθριο περιβάλλον δεν είναι µόνο ένα υγιές περιβάλλον για τα
παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες καθώς συµβάλλει στη µείωση των επιπέδων άγχους.
Η συµµετοχή τους στο παιχνίδι των παιδιών ήταν πιο εµψυχωτική και ανατροφοδοτική
αναπτύσσοντας διάλογο µε τα παιδιά. Αυτά τα ευρήµατα υποστηρίζονται και από τα
δεδοµένα που συλλέχτηκαν από την καταγραφή της κλίµακας POEMS (Πίνακας 46)
πριν και µετά τη ΣΕΔ.
Ενώ αρχικά καταγράφηκαν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των νηπιαγωγών και
των παιδιών µε µέσο όρο (Πίνακας 49) και στις 5 περιπτώσεις το ποσοστό του 35, 28%,
µετά την ολοκλήρωση της ΣΕΔ, το ποσοστό αυξήθηκε στα 50%. Επίσης, ο ρόλος της
νηπιαγωγού πριν την παρέµβαση είχε σκορ 47,40%, ενώ µετά την παρέµβαση
αξιολογήθηκε στα 72,7%. Η έρευνα έδειξε ότι η συµµετοχή των νηπιαγωγών µπορεί
να τονώσει και να εµπλουτίσει το παιχνίδι των παιδιών µε θετικές αναπτυξιακές
συνέπειες. Επιπρόσθετα, αποδείχτηκε η ανάγκη των παιδιών να συµµετάσχουν στο
ελεύθερο παιχνίδι, µόνα τους και µε τους συνοµηλίκους τους, χωρίς παρεµβολές από
ενήλικες. Για παράδειγµα, η απλή παρουσία των ενηλίκων µπορεί να ήταν
περιοριστική για ορισµένα παιδιά τόσο ως προς την ανάπτυξη του δραµατικού
παιχνιδιού όσο και ως προς την επίλυση των προβληµάτων.
Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η µεταφορά των προσεγγίσεων
διδασκαλίας που προσδιορίστηκαν ως ευθυγραµµισµένες µε τις κοινωνικοκονστρουκτιβιστικές πεποιθήσεις δεν ήταν αυτόµατη για όλες τις νηπιαγωγούς και
µάλιστα χρειάστηκε χρόνος. Για παράδειγµα, η Ν5 η οποία υποστήριζε µια ιδιαίτερη
έµφαση στη συνεργατική µάθηση, παρουσίαζε αρχικά στρατηγικές περισσότερο
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συµβατές µε τις «παραδοσιακές προσεγγίσεις» όταν βρισκόταν σε υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα. Η πρακτική της Ν5 τελικά αντικατοπτρίζει τις εποικοδοµητικές
πεποιθήσεις της καθώς µετέφερε στρατηγικές από µέσα προς τα υπαίθρια σχολικά
περιβάλλοντα (λόγου χάρη, συζήτηση στην υπαίθρια παρεούλα, ανάγνωση
παραµυθιού στα υπαίθρια σχολικά περιβάλλοντα κ.ά.).
Οι γονείς στην τελευταία συνέντευξή τους περιέγραψαν το σχολείο λεπτοµερώς
µέσω των δραστηριοτήτων και των εµπειριών των παιδιών τους. Αναφέρθηκαν,
ασφαλώς, στις πολλές δυνατότητες που διαθέτουν οι υπάρχουσες δοµές.
«Είχα στο µυαλό µου

ότι η περιοχή της παρεούλας

θα µπορούσε να

χρησιµοποιηθεί και ως δοκός ισορροπίας. Το είπα στο γιο µου και µου είπε ότι το έχει
σκεφτεί και έχει περπατήσει ήδη πάνω... (γέλια)...» Γ13.
«Όταν την ρώτησα τι είναι αυτό, µου είπε πως από εκεί πηδούν, αλλά µια µέρα
που περνούσα την είδα να ξαπλώνει πάνω και µετά µου εξήγησε πως παίζουν κι εκείνη
έκανε πως κοιµάται» Γ33.
«Το παιδί µου είναι πλέον πιο δηµιουργικό, κοινωνικό και χαρούµενο» Γ1.
Ένας γονέας αδυνατούσε να συµµετάσχει λόγω προσωπικών υποχρεώσεων και
στο τέλος ανέφερε το εξής:
«Το µεγαλείο αυτού που κάνατε είναι απίστευτο και αισθάνοµαι ντροπή, θα ήθελα
να είχα λάβει µέρος και εγώ πιο ενεργά» Γ17.
Οι γονείς συνειδητοποίησαν την υποκειµενική εκδοχή των υπαίθριων σχολικών
περιβαλλόντων η οποία εµπλουτίζεται µε έννοιες, αξίες και την ταυτότητα των
παιδιών. Όλοι οι ενήλικες κατανόησαν τη δηµιουργία του αισθήµατος της ιδιοκτησίας
και ότι η ελκυστικότητα και η καινοτοµία των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών δεν
είναι αυτό που είναι σηµαντικό για την ποιότητα του υπαίθριου παιχνιδιού.
«Είµαι πραγµατικά εντυπωσιασµένος. Το παιχνίδι στην αυλή είναι πλέον πιο
σηµαντικό και δηµιουργικό» Γ5.
«Ο γιος µου τους τελευταίους µήνες µιλά πάντα για την αυλή» Γ11.
«Τα πάντα στην αυλή έχουν την ταυτότητα των παιδιών µας. Είναι ο χώρος τους»
Γ12.
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Η αξιολόγηση των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων
σύμφωνα με την κλίμακα POEMS μετά την ολοκλήρωση της
ΣΕΔ
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77%
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ΣΜ1/Ν3

46%

54%

77%
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62.50%

Πίνακας 48. Η αξιολόγηση των υπαίθριων σχολικών περιβαλλόντων
σύµφωνα µε την κλίµακα POEMS µετά την ολοκλήρωση της ΣΕΔ
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Συγκριτική παρουσίαση του Μέσου Όρου των αξιολογήσεων
των υπαίθριων περιβαλλόντων και πρακτικών της ΣΜ1 από
την ερευνήτρια και τη σχολική σύμβουλο
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Περιβάλλον παιχνιδιού Αναλυτικό πρόγραμμα
και μάθησης

Ρόλος του/της
νηπιαγωγού

Πίνακας 49. Συγκριτική παρουσίαση του Μέσου Όρου των αξιολογήσεων
των υπαίθριων περιβαλλόντων και πρακτικών της ΣΜ1 από την ερευνήτρια
και τη σχολική σύµβουλο
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Κεφάλαιο Όγδοο
Συµπεράσµατα και ερµηνεία των αποτελεσµάτων
8.1

Εισαγωγή
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα της

έρευνάς µας σε µία προσπάθεια να απαντήσουµε στα ερευνητικά µας ερωτήµατα τα
οποία αναδύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των σταδίων της έρευνάς µας.
Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου θα αναφερθούµε στις διαπιστώσεις µας και την
ερµηνεία των απόψεων των νηπιαγωγών σχετικά µε τη Μάθηση και το Παιχνίδι σε
Υπαίθρια Περιβάλλοντα και την διαδικασία σχεδιασµού αυτών των χώρων, όπως
προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων. Όπως αναδείχθηκε και από τη
θεωρητική µας ανασκόπηση υπάρχει τεράστια έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνητικών
δεδοµένων στην Ελλάδα, σχετικά µε τη µάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
χώρους, οπότε η αρχική διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών πλαισιώθηκε από
ένα ευρύ πλαίσιο ερευνητικών ερωτηµάτων. Προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τις
απόψεις σχετικά µε την έννοια της µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθρια
περιβάλλοντα, τους λόγους χρήσης και αξιοποίησης των υπαίθριων περιβαλλόντων
των νηπιαγωγείων, τους ανασταλτικούς παράγοντες για τη διεύρυνση της µάθησης και
του παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα, τη δοµή και τις προσφερόµενες δυνατότητες
των υπαίθριων περιβαλλόντων των νηπιαγωγείων, τις απόψεις σχετικά µε τη
συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού και τέλος τις προτάσεις
των νηπιαγωγών σχετικά µε τη δοµή, οργάνωση των υπαίθριων χώρων του
νηπιαγωγείου και την επιθυµητή επιµόρφωση.
Για τα ερευνητικά ερωτήµατα που αναδύθηκαν µετά το πέρας των
συνεντεύξεων θεωρήσαµε πως οι νηπιαγωγοί ήταν στη καλύτερη θέση για να µας
προσφέρουν δεδοµένα συνεχόµενων αρχείων για κάθε µεµονωµένη χρήση και
αξιοποίηση των υπαίθριων περιβαλλόντων µέσω της καταγραφής µηνιαίων
ηµερολογίων. Το Δεύτερο Στάδιο της έρευνας, µας πρόσφερε αρκετές ευκαιρίες
προκειµένου να εµβαθύνουµε στο χρόνο που περνούν τα παιδιά στα υπαίθρια
περιβάλλοντα του νηπιαγωγείου, στο ποσοστό αυτού του χρόνου αντιστοιχεί στο
διάλειµµα και τι ποσοστό αναλογεί στις οργανωµένες δραστηριότητες, στα
προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί κατά τη διαµονή τους στο χώρο της αυ-λής
και αν το ηµερολόγιο µπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο τεκµηρίωσης και
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αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου όσον αφορά στη µάθηση και το παιχνίδι
στους υπαίθριους χώρους;
Στο τελευταίο στάδιο, στόχος µας ήταν να υποστηρίξουµε τη µάθηση και το
παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα µέσω της ενεργούς συµµετοχής όλων των µελών
της σχολικής κοινότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και
µετασχηµατισµού του υπαίθριου σχολικού περιβάλλοντος. Μέσω της Συµµετοχικής
Έρευνας Δράσης επιχειρήσαµε να δηµιουργήσουµε τα πλαίσια µίας αληθινής
συνεργασίας µεταξύ της σχολικής κοινότητας προκειµένου οι συµµετέχοντες να
βιώσουν την αλλαγή µέσω της ισχυρότερης αυτοεκτίµησης, της αυτοπεποίθησή τους,
του καλύτερο ελέγχου και των βελτιωµένων δεξιοτήτων τους (Strydom, & Puren,
2014). Στόχος µας ήταν να ενθαρρύνουµε τους συµµετέχοντες να διερευνήσουν και να
ανακαλύψουν προκλήσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους προκειµένου να ξεκλειδώσαµε
αλλαγές στην (1) οργάνωση και σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου
(αίσθηση ταυτότητας, πολλαπλές ευκαιρίες, ευέλικτες δοµές), και στην (2)
εκπαιδευτική κουλτούρα (επανεκτίµηση της εκπαιδευτικής αξίας του υπαίθριου
παιχνιδιού, κατασκευή µιας βιώσιµης συµµετοχικής κουλτούρας µε παιδιά (Waller,
2007: 404)

8.2 Οι απόψεις των νηπιαγωγών
Οι νηπιαγωγοί θεώρησαν σηµαντικό το γεγονός ότι η µάθηση και το
παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους επιτρέπει στα παιδιά να συµµετέχουν σε
πρακτικές δραστηριότητες, να έχουν αυθεντικές εµπειρίες, και να είναι σωµατικά
δραστήριοι. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες στην
αυλή τους επιτρέπουν να επιτύχουν τους καθιερωµένους στόχους µε έναν
καλύτερο τρόπο και ότι κατά την άποψή τους, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην
αυλή επιτρέπουν στα παιδιά να αντιληφθούν τα αντικείµενα και τα φαινόµενα
που µελετήθηκαν µε όλες τις αισθήσεις τους. Οι νηπιαγωγοί σηµείωσαν επίσης
ότι η άµεση επαφή µε τη φύση υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών και
επεσήµαναν ότι χάρη στο µεγαλύτερο ενδιαφέρον και την ενεργητική συµµετοχή
των παιδιών, τα παιδιά µαθαίνουν και θυµούνται τα πράγµατα µε καλύτερο
τρόπο. Η Waite (2010) διαπίστωσε ότι τα πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά από την
υπαίθρια µάθηση θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους επαγγελµατίες να αντιστρέψουν
τη µείωση της παροχής τους και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν να
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έχουν ευκαιρίες για παιχνίδι και µάθηση έξω από την τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι νηπιαγωγοί υπογράµµισαν ότι τα παιδιά
µαθαίνουν να κατανοούν, να αξιολογούν και να σέβονται τη φύση µέσω της
συνεχής επαφής τους µε τα υπαίθρια περιβάλλοντα. Ο παράγοντας που
αναφέρθηκε πιο συχνά ως υποστηρικτικός για τη ΜΠΥΠ ήταν η ανάγκη και το
ενδιαφέρον των παιδιών να είναι ενεργά σε υπαίθριους χώρους. Ο δεύτερος πιο
συχνά αναφερόµενος παράγοντας ήταν οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπαίθριοι
χώροι για αυθεντικές εµπειρίες. Άλλος σηµαντικός παράγοντας ήταν οι ευκαιρίες
που δίνονται στα παιδιά µέσω της διαχείρισης αληθινών καταστάσεων να
αυτονοµηθούν και να κοινωνικοποιηθούν. Ο καθαρός αέρα, οι ευκαιρίες για να
είναι σωµατικά δραστήρια τα παιδιά, και η ευκαιρία για δηµιουργικές ευκαιρίες
µάθησης αναφέρθηκαν ως σηµαντικά οφέλη των υπαίθριων χώρων. Ταυτόχρονα,
επισήµαναν πως η ΜΠΥΠ συµβάλλει στην αύξηση της σωµατικής
δραστηριότητας των παιδιών και στηρίζει την ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου
ζωής. Τα οφέλη που εντόπισαν συνοψίζονται κυρίως στην συµβολή στην
ευηµερία και υγεία, την υποστήριξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών και
την επαφή µε τη φύση και την καλλιέργεια των αξιών της αειφορίας. Οι
νηπιαγωγοί εξέτασαν επίσης τη δυνατότητα άµεσης επαφής µε τη φύση
αξιοποιώντας τον πλούτο των ειδών που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον γύρω
από το νηπιαγωγείο. Λίγοι ωστόσο νηπιαγωγοί δήλωσαν ρητά την επιθυµία τους
να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να
αισθάνονται άνετα και να αλληλεπιδρούν µε νόηµα µε τους υπαίθριους χώρους.
Για παράδειγµα, ορισµένοι νηπιαγωγοί αποκάλυψαν τις δυνατότητες για «αργές»
απλές δραστηριότητες ή επαναλαµβανόµενες επισκέψεις σε έναν υπαίθριο χώρο
(π.χ. παραλία), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στις δεξιότητες και τις
γνώσεις ώστε τα παιδιά να νιώθουν άνετα και συνδεδεµένα µε το περιβάλλον
γύρω τους.
Η βιωµατική µάθηση και οι αυθεντικές εµπειρίες προέκυψαν ως ένα
από τα βασικά χαρακτηριστικά της ΜΠΥΠ. Για τους νηπιαγωγούς που ήταν
περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην αυλή (µικρό
ποσοστό στο δείγµα µας), σύµφωνα µε τα παραδείγµατα που µας παραθέσανε οι
λέξεις «αυθεντικό» και βιωµατικό είχαν πολλές έννοιες. Πρώτον, οι νηπιαγωγοί
χρησιµοποίησαν τη λέξη «αυθεντικό» για να εκφράσουν την πεποίθηση ότι οι
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µαθητές ήταν πιο εξοικειωµένοι µε τα περιβάλλον τους και εποµένως ήταν πιο
πιθανό να δουν την αξία της µάθησης έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
Δεύτερον, αυτοί οι νηπιαγωγοί θεωρούν την µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα
«αυθεντική» καθώς τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν µε τι θα ασχοληθούν και τι θα
εξερευνήσουν. Το πρόβληµα είναι ότι για ορισµένους µαθητές, γνωρίζοντας ότι
η δραστηριότητα στην αυλή θα φτάσει σε µία συγκεκριµένη δοµηµένη
δραστηριότητα όπου η νηπιαγωγός θα δώσει τις «σωστές απαντήσεις» τελικά,
παράλληλα µε το ότι δεν έχουν κανένα έλεγχο επί των παραδειγµάτων που πρέπει
να διερευνηθούν, δηµιουργεί ένα αίσθηµα απογοήτευσης απέναντι στην πρακτικά
παραδείγµατα και τις παρατηρήσεις τους. Λίγοι νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν στις
πολλές επιλογές για πιθανή µελέτη, παράλληλα µε το συνεχώς µεταβαλλόµενο
υπαίθριο περιβάλλον, που δίνει στους µαθητές µεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου της
δικής τους µάθησης. Δυστυχώς, τα περισσότερα παραδείγµατα εξακολουθούν να
αναφέρουν τον νηπιαγωγό ως την «εξουσία» που λαµβάνει τις αποφάσεις και τους
µαθητές ως παθητικούς παραλήπτες. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί που ήταν πιο
έµπειροι µε τη βιωµατική µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα φάνηκε να ενεργούν
ως διευκολυντές παρά ως διαµεσολαβητές. Οι περιορισµένες αντιλήψεις των
νηπιαγωγών για τον ρόλο τους σε υπαίθριους χώρους ενδέχεται επίσης να είναι
ενδεικτικές της έλλειψης εξοικείωσης µε τις πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις και
τις σχετικές έρευνες, που υποδηλώνουν το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να
αναλάβουν οι νηπιαγωγοί στην προώθηση της ανάπτυξης.
Οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται πως η µάθηση σε υπαίθρια
περιβάλλοντα περιλαµβάνει τη συµµετοχή όλων των αισθήσεων, όπου επιτρέπει
στα παιδιά ανακαλύψουν τις νέες ιδιότητες του περιβάλλοντος και επίσης τις
δικές τους δυνατότητες (Διερευνητική παραλαβή πληροφοριών, Gibson & Pick,
2000). Ωστόσο σύµφωνα µε τη χρήση, τις πρακτικές (διάλειµµα, εκτόνωση,
κινητικές δραστηριότητες) και το ρόλο (επίβλεψη, παρατήρηση) που
καταγράφηκαν στην ανάλυση, δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ερµηνεύσουν τις
προσλαµβάνουσες πληροφορίες, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
µάθησης. Αν και ο Gibson (1979) πιστεύει πως οι πληροφορίες που δίνουν οι
αισθήσεις για τον κόσµο είναι κατά βάση σωστές, πιστεύει ταυτόχρονα ότι άλλες
αντιληπτικές δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση, η επιλεκτική προσοχή, πρέπει
να συµβούν ώστε η πληροφορία να καταστεί ένα αποτελεσµατικό ερέθισµα για
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το άτοµο. Η εξερεύνηση είναι σχετική µε τη µετακίνηση σε ένα χώρο ή τη
σύλληψη µιάς ιδέας. Ικανοποιώντας την ανάγκη για εξερεύνηση επιτρέπει στους
ανθρώπους να επεκτείνουν τα νοητικά µοντέλα τους, αυξάνοντας την κατανόησή
τους.
Η ανάπτυξη εναλλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων καθιστά σαφές το
διττό χαρακτήρα της τρέχουσας σκέψης των εκπαιδευτικών σχετικά µε την
ΜΠΥΠ: ότι η αυλή παρέχει ένα άλλο πλαίσιο όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί
η «κανονική» µάθηση µε βάση το περιεχόµενο αλλά και ότι παρέχει ένα «ειδικό»
χώρο που τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν ένα ευρύτερο φάσµα κατανόησης,
δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών. Αυτή η δυαδικότητα αντανακλά τις
πραγµατικές εντάσεις που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί που εργάζονται επί του
παρόντος µέσα σε ένα σύστηµα που κυριαρχείται από την απαίτηση να
πληρούνται συγκεκριµένα αποτελέσµατα ενώ παράλληλα αναµένεται να
ενσωµατώσουν πιο άτυπες προσεγγίσεις που βασίζονται παιχνίδι και έχουν
επίκεντρο το παιδί. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο φυσικό υπαίθριο
περιβάλλον µπορεί έτσι να προσφέρει στους νηπιαγωγούς έναν τρόπο γεφύρωσης
αυτής της µετάβασης ενώ ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα για την
αξιοποίηση του δυναµικού της αυλής και τη σκέψη για τη µάθηση των παιδιών
µε πιο ολιστικό και ολοκληρωµένο τρόπο.
Παρόλη τη διαφαινόµενη, µη παιδαγωγική αξιοποίηση των υπαίθριων
χώρων φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί αντιλαµβάνονται και διαπιστώνουν την
ανάγκη των παιδιών για επαφή µε τη φύση και αποκαλύπτουν πως τα παιδιά είναι
εγκλωβισµένα στους εσωτερικούς χώρους ( επαναλαµβανόµενη χρήση λέξεων
«ελευθερίας» όταν αναφέρονται στη µάθηση έξω από τις αίθουσες). Οι
εκπαιδευτικοί του δείγµατος διαισθάνονται την ανάγκη επανασύνδεσης των
παιδιών µε τη φύση και τους υπαίθριους χώρους και αντιλαµβάνονται την
παιδαγωγική αξία αυτών των χώρων ωστόσο αδυνατούν να εφαρµόσουν
αποτελεσµατικά τη µάθηση στους υπαίθριους χώρους βασιζόµενοι σε ένα
διδακτικό σχεδιασµό. Με αποτέλεσµα να µην υπάρχει ανατροφοδότηση και
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εµπειριών στους υπαίθριους χώρους. Η εφαρµογή
ορισµένων εκπαιδευτικών δράσεων στους υπαίθριους χώρους φαίνεται πως
στηρίζεται στην διαίσθηση των εκπαιδευτικών, καθώς τόσο το θεσµικό πλαίσιο
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όσο και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν περιλαµβάνουν καθοδήγηση και
στήριξη.
Η κύρια τάση χρησιµοποίησης της αυλής που αναδείχθηκε από τις
συνεντεύξεις, αφορά τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες και την ώρα του
διαλλείµατος και της εκτόνωσης. Τα στοιχεία της φύσης χρησιµοποιούνται
ελάχιστα στην παιδαγωγική διαδικασία,

µε τρόπο αποσπασµατικό και όχι

συστηµατικό. Φάνηκε από τα παραδείγµατα που µας ανέφεραν οι νηπιαγωγοί
τόσο για τον τρόπο που αξιοποιούν οι ίδιοι την αυλή όσο και οι συνάδερφοί τους,
πως υπάρχει έλλειψη παιδαγωγικής ευαισθησίας και φαντασίας σχετικά µε την
ικανοποιητική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των υπαίθριων
χώρων µάθησης και του περιβάλλοντος φύσης. Αναγνωρίζεται από όλους τους
εκπαιδευτικούς η έµφυτη ανάγκη και επιθυµία των παιδιών για άµεση και συχνή
επαφή µε το περιβάλλον φύσης, και την ανάγκη ενίσχυσης της παρούσας
βλάστησης στο χώρο της αυλής, ωστόσο µεταθέτουν σε άλλα πρόσωπα
(διευθυντές, κοινωνικούς φορείς) και παράγοντες ( καιρός, εξοπλισµός) την
ευθύνη για την µέριµνα των υπαίθριων χώρων και την µειονεκτική παιδαγωγική
τους αξιοποίηση. Διατηρείται η προσκόλληση και ο εγκλωβισµός των
εκπαιδευτικών σ’ ένα παρωχηµένο µοντέλο διδακτικής προσέγγισης, στο οποίο
οι χώροι αγωγής απαντώνται µόνο στις σχολικές αίθουσες, ενώ η χρησιµοποίηση
των υπαίθριων χώρων προκύπτει περιστασιακά και τυχαία, ανάλογα µε τον καιρό.
Η απουσία συµµετοχικού σχεδιασµού των υπαίθριων χώρων φανερώνει
ότι οι αύλειοι χώροι δεν αποτελούν προϊόν συνεργασίας των κύριων χρηστών
τους (εκπαιδευτικοί και παιδιά), µε αποτέλεσµα η οργάνωση, ο σχεδιασµός και
τα χαρακτηριστικά τους να µην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και
στις απαιτήσεις των παιδαγωγικών στόχων. Οι υπαίθριοι χώροι είναι
αποκοµµένοι από την παιδαγωγική διαδικασία και δεν υπάρχει καµία συνέχεια
και οµαλή µετάβαση από τους εσωτερικούς στους εξωτερικούς χώρους. Με
αποτέλεσµα να µην ενθαρρύνεται η αυθόρµητη ενασχόληση των παιδιών µε τους
υπαίθριους χώρους και το περιβάλλον φύσης στην σχολική τους καθηµερινότητα.
Παρά τη διαφορά των χαρακτηριστικών οργάνωσης, σχεδιασµού της αυλής και
τις ποικιλοµορφίας του περιβάλλοντος φύσης, στο δείγµα µας οι πρακτικές στους
υπαίθριους χώρους παρουσιάζουν οµοιότητα, καθώς σχεδόν καµία νηπιαγωγός
δεν αντιλαµβάνεται τους υπαίθριους χώρους ως πεδία µάθησης.
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Πίνακας 50. Απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τη µάθηση

και τη

διδασκαλία σε υπαίθρια περιβάλλοντα.

Τα ευρήµατα της µελέτης µας καθώς και εκείνα που διεξήχθησαν σε άλλες
χώρες (McClintic & Petty, 2015) αποκαλύπτουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την
ΜΠΥΠ σηµαντική αλλά εξακολουθούν να τη χρησιµοποιούν σχετικά σπάνια
στην καθηµερινότητά τους λόγω διαφόρων περιορισµών, όπως οι καιρικές
συνθήκες, ελλιπείς υποδοµές, περιορισµένες δεξιότητες και το χρονικό διάστηµα
που απαιτείται για το σχεδιασµό. Πιο συγκεκριµένα πρώτον, οι νηπιαγωγοί
αναφέρθηκαν σε µια σειρά από πρακτικές δυσκολίες που εµποδίζουν στην
αποτελεσµατική χρήση του υπαίθριου περιβάλλοντος: για παράδειγµα οι
παράγοντες του υλικοτεχνικού σχεδιασµού και της θέσης των υπαίθριων χώρων
των σχολείων δεν θεωρήθηκαν ως ευνοϊκοί για το παιχνίδι και τη µάθηση έξω.
Επιπλέον, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί εργάζονταν σε κτίρια που δεν είχαν
σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στα παιδιά εύκολη πρόσβαση στην αυλή και, κατά
συνέπεια, δεν υποστήριζαν την ιδέα της ελεύθερης κίνησης µεταξύ του
εσωτερικού και του υπαίθριου χώρου. Συνεπώς, η χρήση του υπαίθριου χώρου
υπόκεινται περιοριστικά τόσο στη διάρκεια του διαλείµµατος που θεωρήθηκε ως
βασική ανάγκη των παιδιών µέσα στην καθηµερινότητα, για εκτόνωση και
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χαλάρωση και στις οργανωµένες δραστηριότητες συνήθως κινητικές που επίσης
οι νηπιαγωγοί σύνδεσαν µε την ανάγκη των παιδιών για εκτόνωση. Οι εκδροµές
θεωρήθηκαν ως χρονοβόρες και απαιτητικές για τους ενήλικες τόσο λόγω
θεµάτων ασφάλειας όσο και γραφειοκρατίας.
Δεύτερον, οι νηπιαγωγοί δεν είχαν πλήρη επίγνωση των πιθανών χρήσεων
και δυνατοτήτων των υπαίθριων περιβαλλόντων. Όταν προσπαθούσαν να
δικαιολογήσουν τη συµπερίληψη του υπαίθριου παιχνιδιού στο καθηµερινό
πρόγραµµα, αναφέρονταν πολύ συχνά στις δικές τους παιδικές αναµνήσεις και τη
ροµαντική αντίληψη της ελευθερίας που συχνά στερούνται τα παιδιά στις µέρες
µας. Παρόλα αυτά, τα δεδοµένα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι ο τρόπος που
εξελίσσονται οι δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους επιτρέπουν µόνο λίγη
περισσότερη ελευθερία από εκείνη της τάξης. Περαιτέρω, φάνηκε ότι το παιχνίδι
στην αυλή θεωρήθηκε ότι δεν είχε καµιά σχέση µε αυτό που οι νηπιαγωγοί
θεωρούσαν ως τον πρωταρχικό τους ρόλο: τη διδασκαλία του προγράµµατος
σπουδών.
Τρίτον, σε σύγκριση, για παράδειγµα, µε τις σκανδιναβικές χώρες (Gessiou,
Dardanou & Sakellarioy, 2018), το υπαίθριο περιβάλλον δεν αποτελεί κεντρικό
στοιχείο της Ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και κουλτούρας. Ως
αποτέλεσµα, για ορισµένους από τους νηπιαγωγούς, η ιδέα να βρεθούν έξω για
µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να αποτελεί µία στρεσσογόνα κατάσταση. Έτσι,
ενώ η απροθυµία να βρίσκονται µε τα παιδιά σε υπαίθριους χώρους µπορεί να
σχετίζεται µε τον κακό καιρό ή µε τις ακατάλληλες υποδοµές µπορεί όµως να
αντανακλά και µια κουλτούρα και αντίσταση στις αντιληπτές δυσκολίες των
υπαίθριων περιβαλλόντων για παράδειγµα τη ανησυχία για την προστασία των
παιδιών και των ίδιων από αυτή την «ταλαιπωρία».
Ένας τέταρτος παράγοντας σχετίζεται µε το ζήτηµα του κινδύνου. Τα
παιδιά που ζουν σε αστικές περιοχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους
στερεοτυπικά δοµηµένους χώρους σε σύντοµες και εποπτευόµενες επισκέψεις.
Μια τέτοια περιορισµένη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους επιδεινώνεται από την
ανάγκη προστασίας των παιδιών από βλάβες κυρίως σωµατικές (όταν πέφτει από
ένα πεζούλι ή όταν πιάνει χόρτα τα οποία είναι «βρώµικα» ή έχουν σκουπίδια).
Το πολιτιστικό χαρακτηριστικό του «προστατευµένου παιδιού» (Harden, 2000,
BackettMilburn & Harden, 2004), το οποίο θέτει τα παιδιά σε κατάσταση
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αδυναµίας και όχι δύναµης, ήταν εµφανής στη ανάγκη των νηπιαγωγών να
βλέπουν τα παιδιά ανά πάσα στιγµή και να έχουν καλή οπτική επαφή µε όλο το
χώρο. Αυτή η στάση ήταν και ο λόγος που δεν δηµιουργούσαν οι νηπιαγωγοί
ευκαιρίες για αποµόνωση ή ηµι- ιδιωτικές περιοχές στην αυλή. Αυτό αναφέρεται
συνήθως ως ένας λόγος για να µην αξιοποιηθεί περισσότερο το υπαίθριο
περιβάλλον, παρόλο που οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ανεπίσηµα τις ανησυχίες τους
σχετικά µε την αυξανόµενη κουλτούρα των γονέων για την προστασία και
ασφάλεια των παιδιών.
Ένας πέµπτος λόγος για τον οποίο οι νηπιαγωγοί µπορεί να προσφέρουν
µειωµένες ευκαιρίες για να υποστηρίξουν τη µάθηση των παιδιών σε υπαίθρια
περιβάλλοντα σχετίζεται µε την εκπαιδευτική πολιτική των προπτυχιακών
σπουδών τους όπως και των µετεκπαιδεύσεών τους. Ενώ υπάρχει η επιθυµία να
εισαχθούν πιο άτυπες προσεγγίσεις της µάθησης µε βάση το παιχνίδι σε υπαίθρια
περιβάλλοντα, οι νηπιαγωγοί στη µελέτη µας διατύπωσαν τη σαφή εικόνα του
ρόλου του εκπαιδευτικού που αντανακλούσε την υψηλή προτεραιότητα στη
µάθηση που βασίζεται στο περιεχόµενο. Επίσης οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι είναι
συνηθισµένοι να κάνουν τα πάντα στο εσωτερικό επειδή είναι βολικό και αυτός
ο τρόπος εργασίας είναι δύσκολο να αλλάξει. Ένας από τους συχνά επίσης
αναφερόµενους ανασταλτικούς παράγοντες ήταν ο µεγάλος αριθµός παιδιών της
οµάδας.
Το µέγεθος και ο µη- ευµετάβλητος εξοπλισµός, καθώς και τα φυσικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, µπορούν να περιορίσουν τον τρόπο µε τον
οποίο οι εκπαιδευτικοί προγραµµατίζουν δραστηριότητες και δηµιουργούν νέες
δοµές στην αυλή. Συχνά, ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος έχει εκτελεστεί κατά
τα προηγούµενα έτη από το προηγουµένως απασχολούµενο προσωπικό και οι
τυχόν βελτιώσεις που χρειάζονται είναι συνήθως πολύπλοκες και δαπανηρές.
Επιπρόσθετα, ο έλεγχος της διδασκαλίας σχετικά µε την οργάνωση και τον
σχεδιασµό του υπαίθριου χώρου µπορεί να περιοριστεί όταν η περιοχή µοιράζεται
από άλλους εκπαιδευτικούς και τις οµάδες των παιδιών τους (συστεγαζόµενα
σχολεία). Χαρακτηριστικά σχεδιασµού όπως η επίστρωση, αποθήκευση και
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις µπορεί να δηµιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες για
τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγµα, οι περιοχές µε ανεπαρκή αποστράγγιση
καθιστούν δύσκολη τη δηµιουργία δοµηµένων δραστηριοτήτων ή ακατάστατου
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παιχνιδιού και οι σκληρές επιφάνειες µπορούν να περιορίσουν τις δραστηριότητες
αναρρίχησης και αναπήδησης. Οι ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι µπορεί να
απαιτούν από τους νηπιαγωγούς να µετακινούν συχνά µεγάλα και βαριά είδη
εξοπλισµού και η κακή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις όπως το νερό µπορεί να
δηµιουργήσει επιπλέον άγχος στους νηπιαγωγούς. Κάτω από τέτοιες συνθήκες,
οι νηπιαγωγοί µπορεί να αισθάνονται απρόθυµα να καταναλώσουν την
απαιτούµενη ενέργεια για να σχεδιάσουν ένα αποτελεσµατικό µαθησιακό
περιβάλλον ή να συµµετάσχουν ενεργά µε τα παιδιά στους υπαίθριους χώρους.
Υπάρχουν ισχυροί εκπαιδευτικοί λόγοι, ιδιαίτερα όσον αφορά την
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, βάση τους οποίους τα παιδιά θα έπρεπε να
µαθαίνουν και να παίζουν σε υπαίθρια περιβάλλοντα καθηµερινά. Αυτοί οι λόγοι
είναι ευρέως γνωστοί τόσο από τους εκπαιδευτικούς (Dillon et al., 2005,
Rickinson et al 2004) όσο και από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής.
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται και από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων µας, οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονται να ασχοληθούν µε τα
υπαίθρια περιβάλλοντα. Ένας λόγος παραπάνω για αυτή τη διαπίστωση είναι η
αυξανόµενη έµφαση στα µετρήσιµα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα, γεγονός που
αποτελεί ένα διεθνές φαινόµενο, το οποίο ο Connell (2013) αποκαλεί
«νεοφιλελεύθερος καταρράκτης», µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών,
σύµφωνα µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν για ακαδηµαϊκά
αποτελέσµατα σε εθνικές και διεθνείς δοκιµές υψηλών σκορ. Η εστίαση στα
ακαδηµαϊκά επίτευγµα έδειξε επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
εξετάζουν προσεκτικά το πρόγραµµα σπουδών µε σκοπό να το χρησιµοποιήσουν
ως µηχανισµό για την αύξηση των προτύπων (π.χ. Winter, 2012). Αυτό έχει
προκαλέσει ένα δίληµµα για πολλούς εκπαιδευτικούς, ενώ αναγνωρίζουν την
αξία της υπαίθριας µάθησης για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων (π.χ., Dillon et al., 2005, Rickinson et al., 2004). Η πρόσφατη
τοποθέτηση των παιδιών σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα από τα πρώτα χρόνια της
ζωής τους τείνει να θεωρείται από τους ενήλικες κυρίως ως προετοιµασία για τη
µεταγενέστερη είσοδο των παιδιών στην ενήλικη (εργασιακή) κοινότητα. Στο
σχολείο και στα θεσµικά πλαίσια που διαµορφώνουν και κατευθύνουν την
καθηµερινότητα του σχολείου υπάρχει µια σαφής απαίτηση να εκπαιδευτεί ένα
παιδί και να αποκτήσει συγκεκριµένες δεξιότητες, όπως η ανάγνωση, γραφή και
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η αριθµητική, θεωρώντας τες τις πιο σηµαντικές για την ενήλικη ζωή (Rogoff,
2003). Η ελληνική οικογένεια φαίνεται όχι µόνο να δίνει προσοχή στην
εκπαίδευση των παιδιών της, αλλά στην πραγµατικότητα να επενδύει στις
σπουδές τους από πολύ µικρή ηλικία, επιθυµώντας τα παιδιά τους να αποκτήσουν
πανεπιστηµιακά προσόντα (Μαρατού Αλιπράντη, 2013, Μουσούρου, 2005.
Φραγκουδάκη, 1986, Νασιακού 1977). Ένα τέτοιο γεγονός αυξάνει τον
ανταγωνισµό στο σχολείο και ως εκ τούτου τα παιδιά παίζουν ολοένα και
λιγότερο έξω, ενώ δίνεται περισσότερη έµφαση στις σχολικές δραστηριότητες
µέσα στη τάξη.
Τα

ευρήµατά

µας

σχετικά

µε

τους

ανασταλτικούς

παράγοντες

επιβεβαιώνουν και τα δεδοµένα των ερευνών των Ernst (2014), Tuuling, Õun &
Ugaste (2018)

και των Βeate & Sando (2016). Οι παραπάνω έρευνες

αναφέρθηκαν στην απουσία κατάλληλων χώρων, απουσία του στοιχείου φύσης,
στον περιορισµένο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και σε θέµατα ασφάλειας. Οι
Βeate & Sando (2016) επισήµαναν την υπερβολική ανησυχία και προσοχή των
εκπαιδευτικών σχετικά µε τα ρίσκα που ενέχουν τα υπαίθρια περιβάλλοντα
µάθησης. Στην µελέτη τους φάνηκε ότι η φυσική δραστηριότητα σε υπαίθρια
περιβάλλοντα περιορίζεται συχνά από τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται
από τους νόµους για τα νηπιαγωγεία. Γεγονός που αναδύθηκε και από τη δική µας
ανάλυση και ειδικότερα για τις εξορµήσεις πέρα των σχολικών εδαφών.

Καταλήξαµε σε πέντε βασικά σύνολα ανασταλτικών παραγόντων και τα
εξερευνήσαµε επανεξετάζοντας όλα τα σύνολα των δεδοµένων:

(1)

Σχολικοί

παράγοντες:

διευθυντής

και

συλλογική

υποστήριξη,

χρονοδιάγραµµα, οικονοµικά, η αναλογία µαθητών- νηπιαγωγών,
(2) Ευρύτεροι παράγοντες υποστήριξης: βοήθεια γονέων, τεχνικών,
επιτακτικές απαιτήσεις προγράµµατος σπουδών, µεταφορές, προγράµµατα
επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης.
(3) Παράγοντες µαθητών: οι διαθέσεις και η εµπειρία τους από τους
υπαίθριους χώρους
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(4) Παράγοντες διδασκαλίας: ο σχεδιασµός, οι διαθέσεις, οι συνεργασίες, οι
αντιλήψεις
(5) Παράγοντες του τόπου: οι υλικοτεχνικές υποδοµές, οι εποχιακές,
τοπογραφικές και άλλες πτυχές του τόπου.
Για την εκ βάθος ανάλυση των δεδοµένων µας και τον έλεγχο των
ερευνητικών µας ερωτηµάτων προχωρήσαµε αρκετές φορές στον συσχετισµό
πολλών δεδοµένων. Στο σηµείο όπου µελετούσαµε το χρόνο που τα παιδιά
βρίσκονται σε υπαίθρια περιβάλλοντα ανακαλύψαµε πως το 52, 5% του δείγµατος
ανέφερε πως από το συνολικό χρόνο παραµονής τους στο σχολείο τα παιδιά
βρίσκονται στην αυλή µόνο το 8%, συγκεκριµένα από τις 20 ώρες την εβδοµάδα
που βρίσκονται στο σχολείο µόνο τις 2 ώρες βρίσκονται σε ανοιχτό υπαίθριο
χώρο. Το 32,5% του δείγµατος δεν ανέφερε µε σαφήνεια τις ώρες που τα παιδιά
βρίσκονται στην αυλή λόγω των παραγόντων του καιρό (25%) και των
συστεγαζόµενων σχολείων (7,5%) και τέλος µόνο το 15% των νηπιαγωγών
ανέφερε πως προσπαθεί να δηµιουργεί τέτοιες συνθήκες στο προγραµµατισµό,
έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τα δυνατότητα να βρίσκονται έξω 40’- 60’ την
ηµέρα. Ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας φάνηκε να είναι οι καιρικές συνθήκες.
Σε αυτό το σηµείο της έρευνας δεν µπορούσαµε να ελέγξουµε αυτή τη µεταβλητή
οπότε προσπαθήσαµε να αναλύσουµε τον αµέσως επόµενο ανασταλτικό
παράγοντα «τις υλικοτεχνικές υποδοµές και τα τοπολογικά χαρακτηριστικά». Γι΄
αυτό το λόγο προβήκαµε στον συσχετισµό των τοπολογικών χαρακτηριστικών
και των υποδοµών των νηπιαγωγείων µε τη χρήση, το χρόνο και το ρόλο του
νηπιαγωγού. Όπως φαίνεται και στο πίνακα 22 (Κεφάλαιο 7.3.4) οι κατηγορίες
αλλά και τα ποσοστά που προέκυψαν παρουσιάζουν πολύ µεγάλη οµοιότητα
ανεξαρτήτως των υλικοτεχνικών υποδοµών των νηπιαγωγείων. Παρατηρούµε
πως οι κύριοι λόγοι χρήσης της αυλής ανεξαρτήτως υλικής υποδοµής της αυλής
είναι αρχικά η φυσική ανάπτυξη (π.χ. παιχνίδια αδρής κινητικότητας), µετά το
διάλειµµα (π.χ. εκτόνωση, χαλάρωση) και τέλος η επαφή µε τη φύση και η
ενασχόληση µε τα στοιχεία του περιβάλλοντος (π.χ. παρατήρηση, συλλογή
στοιχείων, φύτευση κ.α.). Στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη οι
νηπιαγωγοί οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους µία αυλή που τους ικανοποιούσε,
επαρκώς εξοπλισµένη µε ύπαρξη φυσικών στοιχείων, αναφέρθηκαν λιγότερο
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(3,4%) από οι νηπιαγωγοί που ανήκαν στη κατηγορία 2, που είχαν στη διάθεσή
τους έναν «άµορφο» και πολλές φορές επικίνδυνο χώρο (6,8%). Επίσης µία
διαφοροποίηση µεταξύ των δύο κατηγοριών φαίνεται στην ποικιλοµορφία των
απαντήσεων που µας δώσανε από την κατηγορία 2, σχετικά µε τα παραδείγµατα
χρήσης της αυλής. Οι νηπιαγωγοί που δεν είχαν στη διάθεσή τους µία
ικανοποιητική αυλή, αναφέρθηκαν περισσότερες φορές στην αξιοποίηση της
αυλής ως χώρο µάθησης, όπου καταγράφηκαν συνολικά 10 αναφορές και οι 7
προήλθαν από αυτή τη κατηγορία, ενώ µόνο 3 αναφορές καταγράφηκαν από τις
νηπιαγωγούς που είχαν στη διάθεσή τους έναν υποστηρικτικό δοµικά χώρο
αυλής.
Σχετικά µε το ρόλο τους φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί που έχουν στη διάθεσή
τους ένα ικανοποιητικό υπαίθριο χώρο (από θέµα ασφάλειας, υποδοµών,
εξοπλισµού) δίνουν περισσότερη σηµασία στο ρόλο τους ως διαµεσολαβητές και
συντονιστές ενώ οι νηπιαγωγοί που δεν έχουν στη διάθεσή τους ένα τέτοιο χώρο
φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο υποστηρικτικά. Ο παραπάνω συσχετισµός
των δεδοµένων µας βοήθησε να διαπιστώσουµε πως οι υλικοτεχνικές υποδοµές
για τους συµµετέχοντες τους δείγµατός µας, δεν αποτελούν εν τέλει καθοριστικό
παράγοντα για την µεταφορά της µάθησης και του παιχνιδιού σε υπαίθρια
περιβάλλοντα.
Όσον αφορά τους πόρους για την ΜΠΥΠ, η µελέτη έδειξε ότι οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν τη χρήση επιπλέον βοηθητικών σπουδών και κατάρτισης
σηµαντική. Επίσης οι προτάσεις τους για την διαµόρφωση των υπαίθριων
περιβαλλόντων ανέδειξε κυρίως φυσικά υλικά όπως δέντρα, φυτά, πέτρες, άµµο
και νερό. Σύµφωνα µε τους Niklasson και Sandberg (2010), τα αποτελέσµατα
διαφόρων µελετών σχετικά µε τα υλικά που τα παιδιά προτιµούν να
χρησιµοποιούν σε υπαίθριους χώρους είναι αµφιλεγόµενα. Ωστόσο στην
ανάλυση των συνεντεύξεων της έρευνάς µας οι προτάσεις των νηπιαγωγών για
την διαµόρφωση των υπαίθριων περιβαλλόντων φαίνεται να ακολουθούν µία
κοινή γραµµή. Οι περιγραφές φαίνεται να ακολουθούν το πρότυπο διαµόρφωσης
του εσωτερικού χώρου παραλείποντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
υπαίθριων περιβαλλόντων. Το ίδιο παρατηρούµε και στο εσωτερικό των
σχολείων όπου η διαµόρφωση ακολουθεί µία τυποποιηµένη διαµόρφωση. Αυτή
η προβολή των κοινών στοιχείων, όπως και στις εσωτερικούς χώρους µας
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µεταφέρει στις τοποθετήσεις των θεσµικών πλαισίων, όπου δεν υπάρχει η
ελευθερία και η προώθηση της ενεργητικής εµπλοκής µε το εκάστοτε περιβάλλον
και τα στοιχεία του αλλά η εστίαση στο προϊόν της γνώσης και πως αυτό
αναφέρεται στις µαθησιακές περιοχές. Καµία νηπιαγωγός δεν έλαβε υπόψιν της
το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της εκάστοτε περιοχής του
νηπιαγωγείου. Δεν δόθηκε σηµασία σε µέρη και οντότητες που βρίσκονται στο
άµεσο περιβάλλον και µπορούν να προσεγγιστούν µέσω των άµεσων και
βιωµατικών εµπειριών.
Η διαλεκτική άποψη του ατόµου-περιβάλλοντος κερδίζει χώρο τα
τελευταία χρόνια, αποσυναρµολογώντας µια ψευδή διχοτόµηση µεταξύ
προσώπου και περιβάλλοντος. Η Kytta (2003) προτείνει ότι τα φιλικά προς τα
παιδιά περιβάλλοντα παρέχουν στα παιδιά δυνατότητες για ανεξάρτητη
κινητικότητα και ευκαιρίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο το περιβάλλον που τους
προσφέρεται. Συνολικά, αυτές οι προοπτικές εµπνέονται από την άποψη ότι το
άτοµο, ο τόπος και η µάθηση είναι διαδραστικές, συνυπάρχουσες και συνεξαρτώµενες διαδικασίες. Αυτές οι εξελίξεις µας οδηγούν σε µια διαλεκτική
άποψη της υπαίθριας µάθησης, όπου τόσο τα µέρη όσο και οι άνθρωποι
µετασχηµατίζονται σε µια ανάµειξη της υπαίθριας δραστηριότητας, των
εµπλεκόµενων ατόµων, των υλικών και των τόπων που επισκέπτονται,
διερευνώνται ή χρησιµοποιούνται.
Μέσω

των

ηµι-

δοµηµένων

συνεντεύξεων

καταφέραµε

να

δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου να αρχίσουµε µία
συζήτηση µε τους νηπιαγωγούς που µας βοήθησε να εκµαιεύσουµε τις απόψεις
και εµπειρίες τους όσον αφορά τη συµµετοχή των παιδιών στη διαµόρφωση των
υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης. Σύµφωνα µε τα ερευνητικά ευρήµατα σε
συνδυασµό µε τα αρχικά µας ερωτήµατα, φαίνεται πως τα παιδιά και οι
εκπαιδευτικοί δεν είχαν ουσιαστική συµµετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε τη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Η
δυνατότητα συµµετοχής των παιδιών φαντάζει από τους νηπιαγωγούς ως µία
δύσκολη διαδικασία, ωστόσο συµφωνούν κατά τη πλειοψηφία τους πως τα παιδιά
µπορούν να αυτενεργήσουν και να έχουν άποψη για χώρο τους. Οι προτάσεις για
τη συµµετοχή των παιδιών και την ανάδειξη των απόψεων και ιδεών τους µας
παραπέµπουν στη µέθοδο πρότζεκτ και τη συζήτηση, µέθοδοι οικείοι και γνωστοί
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στους νηπιαγωγούς της τάξης. Ωστόσο, οι συγκεκριµένοι µέθοδοι όσον αφορά το
συµµετοχικό σχεδιασµό των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και την εµπλοκή
των µαθητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν έχουν αξιοποιηθεί καθώς
λείπει από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα ένα συνεκτικό και
προσαρµοσµένο στο καθηµερινό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, θεσµικό πλαίσιο,
που θα ενηµερώνει τόσο για τα µακροπρόθεσµα οφέλη της µάθησης στους
εξωτερικούς χώρους και της συµµετοχής των παιδιών, όσο και θα υποστηρίζει τις
διαδικασίες σχεδιασµού των νηπιαγωγών.
Είναι πρωταρχική η ανάγκη να ακουστούν οι γνώµες και οι ανάγκες των
παιδιών για το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και η ενίσχυση της έµφυτης
ανάγκης τους να διαµορφώνουν τα πεδία έκφρασης και διαρκούς αλληλεπίδρασης
µε τον περίγυρό τους. Από τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου της έρευνας
αναδύθηκε η ανάγκη συµµετοχής των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αποτελώντας µέρος της κουλτούρας του οργανισµού- νηπιαγωγείου, δηλαδή όλα
τα µέλη του νηπιαγωγείου πρέπει να πιστεύουν στην αξία της συµµετοχής και να
δουλεύουν ενεργά προς τη διασφάλιση της σωστής της λειτουργίας. Τα παιδιά
είναι ικανά να φτάσουν σε ένα αξιοθαύµαστο επίπεδο ανεξαρτησίας, όταν η τάξη
είναι κατάλληλα οργανωµένη και οι προσδοκίες υψηλές. (Σακελλαρίου, 2005:
142). Όταν τα παιδιά σχεδιάζουν, εκφράζονται και κάνουν ανάκληση-αξιολόγηση
της εργασίας τους, αυξάνεται το συναίσθηµα της ανάγκης για συµµετοχή στις
πράξεις και τις εµπειρίες τους. Τότε υπάρχει µια µεγάλη πιθανότητα το κίνητρο
να είναι µεγάλο και η προσπάθειά τους να αυξηθεί. (Σακελλαρίου, 2005: 142).
Το να «ακούσουµε» τις απόψεις των κύριων χρηστών των µαθησιακών
περιβαλλόντων µπορεί να αποτελεί πρόκληση δεδοµένων των κοινωνικών
πλαισίων όπως αναφέρθηκαν στο θεωρητικό µέρος και παρουσιάστηκαν στα
ερευνητικά µας ευρήµατα. Η ανισορροπία εξουσίας µεταξύ ενηλίκων και παιδιών
µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εκµαίευση των ειλικρινών απόψεων των
παιδιών. H εκπαιδευτική κουλτούρα φαίνεται να έχει υποβαθµίσει τόσο τη
σηµασία των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης όσο και της ενεργής
συµµετοχής των παιδιών.
Οι επαγγελµατίες της προσχολικής εκπαίδευσης είναι στην καλύτερη
θέση για να παρατηρήσουν και να «ακούσουν» τα παιδιά. Υπάρχει βέβαια ο
κίνδυνος µέσα στο καθηµερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα να µην υπάρχει αρκετός
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διαθέσιµος χρόνος

προκειµένου να παρατηρήσουν τις συµπεριφορές,

προτιµήσεις και εµπειρίες των παιδιών. Επίσης είναι δεδοµένο πως ο ρόλος του
εκπαιδευτικού της προσχολικής ηλικίας καθορίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό από
τις προσδοκίες των παραγόντων επιρροής που σχετίζονται µε το σχολείο, όπως
είναι οι γονείς, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, η σχολική διοίκηση και η κοινότητα
(Σακελλαρίου, 2015). Η ανάγκη διερεύνησης και αξιοποίησης συµµετοχικών
µεθόδων αναδύθηκε ως µία πρωταρχική ανάγκη για την πορεία και των
σχεδιασµό των επόµενων σταδίων της έρευνάς µας.

8.3

Οι καταγραφές των νηπιαγωγών

Εκτός από την προσπάθεια καταγραφής των καθηµερινών πρακτικών στους
υπαίθριους χώρους, στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, επιχειρήσαµε επίσης να
διερευνήσουµε ένα µεθοδολογικό ζήτηµα, τη χρήση των ηµερολογίων ως
ερευνητικό εργαλείο σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους που χρησιµοποιούνται πιο
συχνά, όπως επίσης τι µας προσφέρει στην ανάλυσή µας η σύγκριση των
αποτελεσµάτων από τα ηµερολόγια µε εκείνα από τις ηµι- δοµηµένες
συνεντεύξεις.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι συνεντεύξεις σε συσχέτιση µε τα
ηµερολόγια έδειξαν ότι ο χρόνος παραµονής των παιδιών στους υπαίθριους
χώρους σε σχέση µε τους εσωτερικούς είναι ανησυχητικά περιορισµένος µε τα
παιδιά να περνάνε σχεδόν το 90% του χρόνου τους στο σχολείο, ανάµεσα σε 4
τοίχους. Επίσης από το συνολικό χρόνο παραµονής των παιδιών στην αυλή το
61% αντιστοιχεί στην ώρα του προβλεπόµενου διαλείµµατος. Στις συνεντεύξεις
αναδύθηκε ο καιρός ως ο πιο σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την
απόφασή των νηπιαγωγών αν θα βγουν στην αυλή. Ωστόσο στα ηµερολόγια και
µε βάση τις καταγραφές των νηπιαγωγών φαίνεται να µην είναι καθοριστικός
παράγοντας ο καλός καιρός αλλά µόνο ο κακός. Δηλαδή όταν έβρεχε καµία
νηπιαγωγός δεν βγήκε έξω µε τα παιδιά αλλά όταν είχε ήλιο (57% των
καταγραφών) δεν σήµαινε πως τα παιδιά θα περνούσαν χρόνο έξω, αφού µόνο το
34% των ηµερών µε ήλιο αξιοποιήθηκαν από τους νηπιαγωγούς για την
οργάνωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε υπαίθρια περιβάλλοντα.
Μόνο 2 καταγραφές από τις 230 καταγραφές που συλλέξαµε αναφέρθηκαν
στη διεξαγωγή εξορµήσεων εκτός σχολικών εδαφών όπου τα παιδιά παρέµειναν
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σε υπαίθριους χώρους. Το πιο συχνά αναφερόµενο εµπόδιο στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εκτός σχολείου είναι η έγκριση από την κυβέρνηση/ σύµβουλο
και ότι δεν υπάρχει πρόσθετη χρηµατοδότηση σε περίπτωση που αυτή χρειαστεί.
Επίσης αναφέρθηκε η αβεβαιότητα ως προς την ανταπόκριση αυτών των
εξορµήσεων στις προσδοκίες των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Κατά τη διάρκεια των οργανωµένων δραστηριοτήτων στους υπαίθριους χώρους,
οι νηπιαγωγοί φαίνεται να αναλαµβάνουν τα ίδια καθήκοντα, ρόλους και να
χρησιµοποιούν τις ίδιες παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως και όταν βρίσκονται
µέσα στην τάξη: δασκαλοκεντρική µάθηση µε στόχο την ανάπτυξη των βασικών
δεξιοτήτων. Οι νηπιαγωγοί δρουν περισσότερο παρεµβατικά παρά ενθαρρυντικά,
υποστηρικτικά και αλληλεπιδραστικά στο παιχνίδι των παιδιών.
Σηµειώθηκε, επίσης, όπως και στις συνεντεύξεις, ότι οι νηπιαγωγοί όταν
διεξήγαγαν δραστηριότητες στην αυλή δεν αξιοποιούσαν τα στοιχεία του
περιβάλλοντα χώρου ούτε πρόσφεραν στα παιδιά εξοπλισµό που θα µπορούσε να
εµπλουτίσει το παιχνίδι τους σε αρµονία µε τον υπαίθριο χώρο, εκτός από µία
νηπιαγωγό, η οποία όµως πρόσφερε αποσπασµατικά και χωρίς συνέχεια και
ανατροφοδότηση αυτά τα ερεθίσµατα. Επιπλέον, καµία νηπιαγωγός δεν
αναφέρθηκε στη δυναµική της µάθησης και του παιχνιδιού στους υπαίθριους
χώρους που έχουν σαν σηµείο εκκίνησης το ίδιο το παιδί. Υπήρχαν ελάχιστα
στοιχεία από τις καταγραφές που να αποδεικνύουν βιωµατικές και αυθεντικές
δραστηριότητες, που σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις, αναδείχθηκαν ως τα πιο
βασικά και θετικά στοιχεία της µάθησης στα υπαίθρια περιβάλλοντα. Βάση των
καταγραφών και των τύπων δραστηριοτήτων φαίνεται πως σε καµία περίπτωση
δεν υπήρχε συνέχεια στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων ούτε συνεχείς και
συστηµατικές επαφές µε τα υπαίθρια περιβάλλοντα. Μέσω της ανασκόπησης της
βιβλιογραφίας µας αντιλαµβανόµαστε πως η ανάπτυξη βαθύτερων σχέσεων µε
έναν τόπο απαιτεί πολλαπλές και συνεχείς επισκέψεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, σε όλες τις εποχές για να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να διερευνήσουν
τις πολλαπλές διαστάσεις του τόπου µέσω διαφορετικών προσεγγίσεων
(οικολογία, φυσική ιστορία, ανθρώπινες ιστορίες) και µε το χρόνο που περνάνε
µε τους άλλους αλλά και µόνα τους.
Όπως αναφέραµε και στο θεωρητικό µας µέρος, ορισµένοι
εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν τα ηµερολόγια ήταν πιο αναστοχαστικοί, ενώ
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άλλοι καταγράψαν απλά γεγονότα (Elliott 1997). Οι 4 νηπιαγωγοί που µε αφορµή
τη συµπλήρωση του ηµερολογίου και των παρατηρήσεών τους προχώρησαν στην
αναδιαµόρφωση και βελτίωση των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου, στη
συνέχεια µελετήθηκαν µέσω συνεντεύξεων. Όσον αφορά το επίπεδο συµµετοχής
των παιδιών στη διαδικασία σχεδιασµού και διαµόρφωσης τόσο των
δρατηριοτήτων όσο και των περιβαλλόντων, φαίνεται πως τα παιδιά είχαν σχεδόν
αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρόλο που όλοι οι νηπιαγωγοί
συµφώνησαν πως η διαµόρφωση της αυλής θα ήταν διαφορετική αν τα παιδιά
συµµετείχαν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο σχεδιασµός για την
αναδιαµόρφωση των υπαίθριων χώρων του δείγµατός µας φάνηκε πως ήταν
προσανατολισµένος στο αποτέλεσµα και όχι στη διαδικασία, όπου τα παιδιά απλά
λαµβάνουν πληροφορίες για τα βήµατα και τις αποφάσεις που έχουν ήδη παρθεί
από τους ενήλικες (ροή πληροφορίας προς ΜΙΑ κατεύθυνση) χωρίς να έχουν
καµία συνεργασία µε τους σχεδιαστές- τεχνικούς. Στην περίπτωση αυτή οι
αποφάσεις του σχεδιασµού λαµβάνονται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και
τους ειδικούς, αναπαράγοντας και ενισχύοντας έτσι υπάρχοντα πρότυπα λήψης
απόφασης (Wagemans, 2002). Όλοι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος συµφώνησαν
πως τα παιδιά δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
όσον αφορά το χώρο τους και πως µόνο µπορούν να εκπροσωπηθούν οι απόψεις
και οι προτιµήσεις τους από τους ενηλίκους. Θεωρήσαµε πως για το επόµενο
στάδιο της έρευνας ήταν ανάγκη τόσο η ερευνήτρια όσο και οι νηπιαγωγοί να
συνεργαστούν και να γίνουν πιο ευέλικτοι και δηµιουργικοί προκειµένου να
βρουν τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους και µεθόδους έτσι ώστε οι φωνή των
παιδιών να ακουστεί.

8.4 Η συµµετοχή όλη της σχολικής κοινότητας στον παιδαγωγικό
ανασχεδιασµό των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης και παιχνιδιού.
Η Συµµετοχική Δράση Έρευνας φαίνεται να είχε πολλά πλεονεκτήµατα,
ιδιαίτερα στην ικανότητά της να παρέχει µία ισχυρή πραγµατική εφαρµογή στον
πραγµατικό κόσµο, να ελέγχει τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας και να
διασφαλίζει ότι η ερευνητική διαδικασία ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες των
συµµετεχόντων. Η ΣΕΔ συνέβαλε άµεσα στην επιτυχία των στόχων που τέθηκαν
συλλογικά από όλη την οµάδα µε τρεις τρόπους:
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-

Οι

ερευνητικές

παρεµβάσεις

ήταν

συγκεκριµένες

και

στοχοθετηµένες θέτοντας σε προτεραιότητα τη γνώση και τη πληροφόρηση που
είχαν καθοριστεί από τους ίδιους τους συµµετέχοντες
-

Η ενσωµάτωση της έρευνας στη διαδικασία σχεδιασµού

επέκτεινε τις ευκαιρίες συµµετοχής των ενδιαφεροµένων τόσο στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση των αλλαγών
-

Ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης από τους ίδιους τους

συµµετέχοντες, τα εργαλεία ήταν σε θέση να αξιολογηθούν µε βάση πρόσθετα
κριτήρια αξιολόγησης. Η πρόσβαση στο δυναµικό πλαίσιο της έρευνας έδωσε
τεράστια αξία στα εµπειρικά και ποιοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.
Τέσσερις σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, καθιστώντας δυνατή την επιτυχή έκβαση:
-

Ο βαθµός πρόσβασης µέσω διαπραγµατεύσεων, διαλόγων και

συνελεύσεων στον καθορισµό των βηµάτων της έρευνας
-

Η σαφήνεια της οριοθέτησης των ρόλων και των ευθυνών µεταξύ

του ερευνητή και των συµµετεχόντων
-

Η δέσµευση του χρόνου που αφιερώθηκε στην οικοδόµηση και

τη διατήρηση ανεπίσηµων δικτύων και σχέσεων, πριν την παρέµβαση µέσω των
εργαστηρίων και των τακτών συναντήσεων µεταξύ των συµµετεχόντων
-

Η έκταση της ευαισθησίας στις αποκλίσεις των προσδοκίες των

νηπιαγωγών- παιδιών- γονέων και ερευνήτριας και τα περιθώρια ευελιξίας στο
πλαίσιο της διαδικασίας για την προσαρµογή των χρονοδιαγραµµάτων και των
βηµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες.
Κατά την ολοκλήρωση της ΣΕΔ οι σηµαντικότερες αλλαγές που
παρατηρήθηκαν πέρα από τις υλικές και χωρικές ήταν σε ατοµικό επίπεδο, όπου
παρατηρήθηκαν αλλαγές στην κοινωνική-συναισθηµατική και γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς συµµετείχαν
ενεργά στην αλλαγή. Σε οργανωτικό επίπεδο, το αποτέλεσµα που αναφέρθηκε ήταν
οι αλλαγές στην οργανωτική κουλτούρα ώστε να είναι πιο συµµετοχική, «χαλαρή»
και να προσαρµόζεται το καθηµερινό πρόγραµµα ώστε να ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών. Σε κοινοτικό επίπεδο παρατηρήθηκε η
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας. Ενώ στα πρώτα βήµατα της ΣΕΔ η
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τοπική κοινότητα δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και απαιτήσεις των ΣΜ1 και
ΣΜ2 προς το τέλος της διαδικασίας φάνηκε να ευαισθητοποιείται και να πείθετε
πως οι αλλαγές µπορεί να προκύψουν και µε χαµηλό κόστος.
Τρεις προκλήσεις που καλέστηκαν να αντιµετωπίσουν οι συµµετέχοντες και
στις δύο σχολικές µονάδες ήταν οι εξής: (1) η έλλειψη χρηµατοδότησης για τις
αλλαγές στο χώρο, (2) ο χρόνος που έπρεπε να διαθέσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι
(3) και η δυσκολία αποφόρτισης από τις πιεστικές προσδοκίες του ΑΠΣ. Αρχικά
υπήρχε η ανησυχία εκ µέρους της ερευνήτριας πως αυτοί οι παράγοντες θα
µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διαδικασίες της ΣΕΔ και τη σηµασία της
συµµετοχής των παιδιών, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες
(Chukwudozie et al., 2015, Flicker, 2008, Nelems & Currie, 2012). Ωστόσο κάθε
αναδυόµενη πρόκληση µας έφερνε αντιµέτωπους µε την ελληνική πραγµατικότητα
και τα πραγµατικά δεδοµένα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε νηπιαγωγός της τάξης.
Οι προκλήσεις αυτές αντιµετωπίστηκαν και διαχειρίστηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια
της ΣΕΔ και µας βοήθησε να φτάσουµε σε ένα πιο βιώσιµο αποτέλεσµα.
Το περιβάλλον που δηµιουργήθηκε στην αυλή πρόσφερε ενδιαφέρουσες
συνθήκες για τα παιδιά και τους ενήλικες και τους υποστήριξε ώστε να
παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους, οι οποίες κανονικά
δεν εµφανίζονται όταν βρισκόταν µέσα. Ο φόβος και το άγχος που δήλωναν οι
νηπιαγωγοί και οι γονείς στην αρχή σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της αυλής του
σχολείου µετατράπηκε, µέσα από την ενεργητική συµµετοχή όλης της κοινότητας
στο σχεδιασµό, σε αίσθηµα σιγουριάς, ενεργοποίησης και ανυποµονησίας. Οι
ενήλικες που συµµετείχαν στην έρευνα συνειδητοποίησαν ότι το υπαίθριο παιχνίδι
επιτρέπει µια βαθύτερη γνώση για τα παιδιά, διευκολύνοντας µια πιο κατάλληλη
εκπαιδευτική παρέµβαση από τους ίδιους. Παροµοίως, παρουσιάστηκαν λιγότερες
συγκρούσεις ενώ τα παιδιά έτειναν να συνεργάζονται περισσότερο µεταξύ τους.
Τα χαρακτηριστικά του χώρου (ανοιχτά και απρόβλεπτα) επέτρεψαν την ανάπτυξη
κοινών στόχων µεταξύ των παιδιών, οδηγώντας σε εµπειρίες συνεργασίας και
συντροφικότητας µεταξύ των παιδιών
Οι πρακτικές και οι χρήση των υπαίθριων περιβαλλόντων µάθησης του
νηπιαγωγείου παρατηρήσαµε να εξελίσσονται από κινητικές δραστηριότητες
αποκλειστικά την ώρα του διαλείµµατος σε παιχνίδια που επιτρέπουν την
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αλληλεπίδραση µε το άµεσο περιβάλλον του παιδιού, σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, σε δραστηριότητες ρουτίνας (π.χ. φαγητό, συζήτηση στη
παρεούλα) µε αποτέλεσµα ο χρόνος που περνούσανε τα παιδιά στην αυλή να
διπλασιαστεί σε σχέση µε τα δεδοµένα που λάβαµε πριν την έναρξη της ΣΕΔ. Ο
σχεδιασµός µε γνώµονα τη διαδικασία χαλάρωσε και απελευθέρωσε τους ενήλικες
από τον στόχο της έρευνας και δεν ανησυχούσαν αν τα παιδιά οδηγούσαν τη
διαδικασία της µάθησης σε απρογραµµάτιστες περιοχές, αποκαλύπτοντας θετικά
συναισθήµατα ως προς τη διαδικασία κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (π.χ.
ευτυχία, ενθουσιασµό και εκτίµηση).
Σηµαντική ήταν η παρατήρηση των νηπιαγωγών για την βελτίωση του
υπαίθριου περιβάλλοντος που οδήγησε στη δηµιουργία πιο ενδιαφέροντών και
διεγερτικών περιοχών όπου τα παιδιά παρατηρήθηκαν να απορροφούνται σε
περίπλοκο και παραγωγικό παιχνίδι και όπου οι ίδιοι έγιναν πιο δηµιουργικοί στην
στρατηγικές προκειµένου να υποστηρίζουν αυτό το παιχνίδι το παιχνίδι. Ενώ πριν
ο ρόλος των εκπαιδευτικών περιοριζόταν κυρίως στην επίβλεψη, στην καθοδήγηση
και διαµεσολάβηση, µετά την παρέµβαση φάνηκε η αλληλεπίδραση τους µε τα
παιδιά να διευκολύνεται Σε διαφορετικές στιγµές κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι
ενήλικες αναγνώρισαν ότι ένιωθαν περισσότερο διαθέσιµοι για να στηρίξουν τα
παιδιά στην αυλή, όπου ένιωθαν χαλαροί και ήρεµοι. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει
ότι το υπαίθριο περιβάλλον δεν είναι µόνο ένα υγιές περιβάλλον για τα παιδιά, αλλά
και για τους ενήλικες, όπου τα επίπεδα άγχους φαίνεται να µειώνονται.
Συµµετείχαν στο παιχνίδι των παιδιών πιο εµψυχωτικά και ανατροφοδοτικά,
παρατηρώντας και δηµιουργώντας διάλογο µε τα παιδιά. Αυτά τα ευρήµατα
υποστηρίζονται και από τα δεδοµένα που συλλέξαµε από την καταγραφή της
κλίµακας POEMS πριν και µετά τη ΣΕΔ. Ενώ στην καταγραφή της παρατήρησής
µας στην αρχή οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των νηπιαγωγών και των παιδιών
έλαβαν µέσο όρο και στις 5 περιπτώσεις 35, 28% ενώ µετά την ολοκλήρωση της
ΣΕΔ έλαβαν 67, 50%. Επίσης ο ρόλος της νηπιαγωγού ενώ πριν την παρέµβαση
είχε σκορ 47,40% µετά την παρέµβαση αξιολογήθηκε στα 72,7%. Η έρευνα έδειξε
ότι η συµµετοχή των νηπιαγωγών µπορεί να τονώσει και να εµπλουτίσει το παιχνίδι
των παιδιών µε θετικές αναπτυξιακές συνέπειες. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις µας
υποστήριξαν επίσης την ανάγκη των παιδιών να συµµετάσχουν στο ελεύθερο
παιχνίδι, µόνα τους και µε τους συνοµηλίκους τους, χωρίς παρεµβολές από
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ενήλικες. Για παράδειγµα, η απλή παρουσία των ενηλίκων µπορεί να ήταν
περιοριστική για ορισµένα παιδιά, τόσο για την ανάπτυξη του δραµατικού
παιχνιδιού όσο και για τη επίλυση των προβληµάτων.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η µεταφορά των προσεγγίσεων διδασκαλίας που
προσδιορίστηκαν ως ευθυγραµµισµένες µε τις κοινωνικο- κονστρουκτιβιστικές
πεποιθήσεις δεν ήταν αυτόµατη για όλες τις νηπιαγωγούς και επιπλέον χρειάστηκε
χρόνος. Για παράδειγµα, η Ν5 η οποία περιλάµβανε µια ιδιαίτερη έµφαση στη
συνεργατική µάθηση, παρουσίαζε αρχικά στρατηγικές περισσότερο συµβατές µε
τις «παραδοσιακές προσεγγίσεις» όταν βρισκόταν έξω. Η πρακτική της Ν5 τελικά
αντικατόπτρισε τις εποικοδοµητικές πεποιθήσεις της καθώς µεταβίβαζε
στρατηγικές από µέσα προς τα έξω (π.χ., συζήτηση στην υπαίθρια παρεούλα,
ανάγνωση παραµυθιού έξω κ.α.).
Οι γονείς συνειδητοποίησαν την υποκειµενική εκδοχή της αυλής που
εµπλουτίζεται µε έννοιες, αξίες και την ταυτότητα των παιδιών. Όλοι οι ενήλικες
κατανόησαν τη δηµιουργία του αισθήµατος της ιδιοκτησίας και ότι η
ελκυστικότητα και η καινοτοµία των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών δεν είναι
αυτό που είναι σηµαντικό για την ποιότητα του υπαίθριου παιχνιδιού
Πολύ σηµαντική θεωρούµε πως ήταν η συµβολή της συγκεκριµένης ΣΕΔ
στην ανάδειξη της σηµασίας και της διαχείρισης του ρίσκου στη µάθηση και
ανάπτυξη των παιδιών. Η κουλτούρα του φόβου όπως φάνηκε και στην αρχή της
έρευνας µας οδηγεί πολλές φορές να υποτιµήσουµε τι µπορούν να κάνουν τα
παιδιά, µε σκοπό να αφαιρούµε ερεθίσµατα και δυνατότητες του περιβάλλοντος
και να δηµιουργούµε τυποποιηµένα και προστατευµένα περιβάλλοντα. Στη ΣΜ2
ενώ στην αρχή η µεγαλύτερη ανησυχία των νηπιαγωγών ήταν η ασφάλεια των
παιδιών λόγω της ύπαρξης των παιχνι/σκευών, µέσα από την ενεργητική τους
συµµετοχή σε όλη τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης, αντιλήφθηκαν τις ανάγκες των
παιδιών και αντί να περιορίσουν αυτή την τάση των παιδιών την υποστήριξαν µε
την κατασκευή µιας δοµής που προωθεί την ανάληψη ρίσκου. Ήταν σηµαντικό
πως όλη η διαδικασία της ΣΕΔ (τα εργαστήρια, οι συχνές συναντήσεις µε την
ερευνήτρια, η συνεχής παρατήρηση και η ακρόαση των παιδιών) βοήθησε τις
νηπιαγωγούς και τους γονείς να υιοθετήσουν ένα ευρύτερο όραµα για το ρίσκο,
εξετάζοντας τις θετικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τα αισθήµατα της επιτυχίας
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και της ευτυχίας όταν το παιδί κατακτήσει µια πρόκληση ή µια νέα δεξιότητα. Στο
υπαίθριο περιβάλλον, οι ευκαιρίες υπέρβασης των προσωπικών ορίων ήταν φανερή
τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Στο «επικίνδυνο» παιχνίδι, ο ενήλικας
πρέπει να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά του παιδιού, δίνοντας την απαραίτητη
υποστήριξη ή το χώρο που χρειάζεται. Από την εµπειρία µας µέσα από την έρευνα,
είναι δυνατόν να δηλώσουµε ότι το «επικίνδυνο» παιχνίδι προάγει σηµαντικές
δεξιότητες που σχετίζονται µε την αυτογνωσία και την επίλυση προβληµάτων.
Η αυτονοµία και η αυτενέργεια των παιδιών που υποστηρίχθηκε τόσο µέσω
των χωρικών όσο των εκπαιδευτικών αλλαγών, ενθάρρυνε το αίσθηµα της
ελευθερίας και του αυθορµητισµού και υποστήριξε τα παιδιά έτσι ώστε τα ίδια να
είναι οι πρωταγωνιστές των µαθησιακών εµπειριών τους. Αυτό ήταν εµφανές κατά
τη διάρκεια των συνεντεύξεων και των φωτογραφιών που τράβηξαν τα παιδιά µετά
την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων. Τα παιδιά ήταν πιο άνετα, και σίγουρα για το
τι θέλουν να καταγράψουν. Η ενεργητική τους συµµετοχή ήταν ακόλουθη της
δραστηριοποίησης, τη νοηµατοδότησης και της εµπλοκής συναισθηµάτων.

8.5 Περιορισµοί της έρευνας
Η ερευνητική διαδικασία της παρούσας διατριβής βασίζεται κυρίως στην
ποιοτική προσέγγιση χρησιµοποιώντας και ορισµένες ποσοτικές µεθόδους
έρευνας (τόσο στη συλλογή των δεδοµένων όσο και στην ανάλυση) που
λειτουργήσαν συµπληρωµατικά, προσφέροντας µας µια πληρέστερη ερευνητική
προσέγγιση κατά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδοµένων. Το δείγµα των
ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, ειδικά στο τρίτο Στάδιο της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης µπορεί να θεωρηθεί σχετικά µικρό. Τα
συµπεράσµατα, εποµένως, δεν µπορεί παρά να αναφέρονται µόνο στο
συγκεκριµένο δείγµα χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την
επέκτασή τους σε ένα πληθυσµό, µε οποιουδήποτε βαθµού αξιοπιστία.
Δεδοµένων των παραπάνω και σε συνδυασµό µε την µεγάλη

έλλειψη

ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε τη Μάθηση και το Παιχνίδι σε Υπαίθρια
Περιβάλλοντα, στην Ελλάδα, θεωρούµε σηµαντική την µακρό- προσέγγιση των
ερευνητικών µας ερωτηµάτων µέσω µελλοντικής διεξαγωγής ποσοτικής
έρευνας σε πανελλαδικό εύρος που να εξετάζει σε επιµέρους ‘µετρήσιµα’
χαρακτηριστικά (µεταβλητές) τη ΜΠΥΠ στην Ελλάδα.
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Επιπλέον θεωρούµε σηµαντική την επανάληψη της έρευνας και από άλλον
ερευνητή προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα. Η ευελιξία της
ποιοτικής προσέγγισης έχει ένα πολύ µεγάλο τίµηµα καθώς διαφορετικοί
ερευνητές που µελετούν ποιοτικά το ίδιο φαινόµενο, στον ίδιο πληθυσµό,
µπορεί κάλλιστα να µην καταλήξουν στα ίδια συµπεράσµατα. Ειδικά κατά το
τρίτο Στάδιο της Έρευνας (Συµµετοχική Έρευνα Δράση), η προσωπική επαφή
της ερευνήτριας, όπου συµµετείχε ενεργά και µοιράστηκε την εµπειρία
προκειµένου να κατανοήσει τους συµµετέχοντες και το πλαίσιο, τα
αποτελέσµατα

εξαρτήθηκαν

σε

µεγάλο

βαθµό

και

από

την

ίδια

(υποκειµενικότητα) καθώς κατέγραφε και τις δικές της αντιδράσεις,
συναισθήµατα, βιώµατα ως µέρος των δεδοµένων. Τέλος θα προτείναµε η ΣΕΔ
να διεξαχθεί και σε αστικό περιβάλλον καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας
µελετήσαµε το ηµι-αστικό και το αγροτικό περιβάλλον.

8.6 Σύνοψη– προτάσεις
Τα ερευνητικά δεδοµένα µας, επιβεβαιώνουν τις τοποθετήσεις του
θεωρητικού µέρους της διατριβής. Οι ευκαιρίες των παιδιών για επαφή µε υπαίθρια
περιβάλλοντα και µε τη φύση και τα υπαίθρια περιβάλλοντα µειώνονται δραµατικά
µε τα παιδιά να περνούν σχεδόν το 90% του χρόνου παραµονής στο σχολείο µέσα
στις αίθουσες. Χωρίς τη πρωτογενή εµπειρία µε τον φυσικό κόσµο και την άµεση
επαφή, η κατανόηση του περιβάλλοντος από τα παιδιά θα είναι ασήµαντη, µερική
και αδιάφορη. Η µεταβαλλόµενη φύση της ζωής των παιδιών µπορεί να οδηγήσει
σε µια αίσθηση εξάρθρωσης και αποξένωσης από το άµεσο περιβάλλον τους. Το
σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του παιχνιδιού και της µάθησης σε υπαίθρια
περιβάλλοντα θα πρέπει αρχίσει µε τους χώρους που τα παιδιά βιώνουν καθηµερινά
και νιώθουν οικεία: τοπικά πάρκα, γειτονιά, σχολεία. Οι υπαίθριοι χώροι των
σχολείων είναι τα πρώτα περιβάλλοντα που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν αυτή
την αλλαγή στη ζωή των παιδιών. Αν το καλύτερο που τροφοδοτεί το σώµα, το
µυαλό και το πνεύµα των παιδιών είναι η συχνή, ελεύθερη και ενεργητική εµπλοκή
µε τη φύση µέσω του παιχνιδιού, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουµε αυτές τις
αποδείξεις και να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ευέλικτους υπαίθριους
χώρους, µε πολλές προσφερόµενες δυνατότητες και ποικιλία υλικών που τα παιδιά
θα µπορούν να διαχειριστούν µόνα τους και να δώσουµε τον απαραίτητο χρόνο στα
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παιδιά να δηµιουργήσουν ευκαιρίες για µάθηση µέσω της βιωµατικής επαφής µε
το φυσικό περιβάλλον.
Τα ευρήµατά µας επίσης, µας δείχνουν πως η µάθηση και το παιχνίδι σε
υπαίθρια περιβάλλοντα απαιτούν ένα νέο είδος σχέσης µεταξύ ενηλίκων και
παιδιών από εκείνη που αναπτύσσεται σε εσωτερικούς χώρους. Το ευέλικτα
σχεδιασµένο περιβάλλον µπορεί́ να λειτουργήσει αποτελεσµατικά́ µόνο αν οι
χρήστες του έχουν ευέλικτη προσέγγιση. Με άλλα λόγια οι χρήστες του χώρου, τα
υποκείµενα, χρειάζεται να αισθανθούν ικανοί́ να σχηµατίσουν το περιβάλλον που
θα υποστηρίξει τις µαθησιακές τους ανάγκες (Parnell & Procter, 2011). Η
ελευθερία στις πρακτικές των χρηστών στο χώρο συµβάλλουν στο να
δηµιουργήσουν οι ίδιοι µικροπεριβάλλοντα και τόπους (Γερµανός, 2015). Όπως
αναφέρει και η Ζησοπούλου (2015) ένα στοιχείο που ενισχύει την παιδαγωγική́
διάσταση του χώρου είναι και ο βαθµός ελευθερίας στις πρακτικές του παιδιού́. Σε
πρακτικό επίπεδο προτείνουµε, η παιδαγωγική και οι στρατηγικές σχεδιασµού να
ανταποκρίνονται στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της
εκάστοτε περιοχής και να αξιοποιούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος µε πολλαπλές
εµπειρίες και βιώµατα σε ένα µέρος, σε µια ποικιλία εποχών και καιρικών
συνθηκών. Τα παραπάνω απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς ένα βαθµό ευελιξίας,
δηµιουργικότητας, αναγνώρισης των διαφορών που υπάρχουν στον οικολογικό και
κοινωνικό τοµέα και ικανότητα ανταπόκρισης σε µέρη και οντότητες που
βρίσκονται εκεί µέσω των εµπειριών από «πρώτο χέρι» (Mannion, 2013).
Οποιοσδήποτε ασχολείται µε παιδιά - ως γονέας, ως επαγγελµατίας ή και τα
δύο - γνωρίζει ότι δεν υπάρχει «µαγική συνταγή», η οποία θα επανασυνδέσει
άµεσα τα παιδιά µε υπαίθρια περιβάλλοντα και τη φύση. Η επίτευξη αυτού του
στόχου θα απαιτήσει µακροπρόθεσµες αλλαγές σε ολόκληρη την κοινωνία, σε
ατοµικό, συλλογικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει µία
ολιστική, φιλοσοφική θεώρηση σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος, η κοινωνία, η
φύση αποτελούν ένα συνεκτικό όλο (Σακελλαρίου, 2010). Προϋπόθεση αποτελεί η
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία ανάπτυξης προγραµµάτων,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα όχι σαν περιεχόµενο
που πρέπει να καλυφθεί αλλά ως µία µετασχηµατιστική διαδικασία που θα στηρίξει
την εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα µε τις ανάγκες των παιδιών ( Κουτσελίνη,
2009 στο Σακελλαρίου, 2010:355).
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Οι χωρικές ρυθµίσεις έχουν λειτουργικές και συµβολικές πτυχές που
ενσωµατώνονται σε πραγµατικές καταστάσεις. Για παράδειγµα, µια ανοικτή
διαµόρφωση του χώρου επιτρέπει λειτουργικά ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων
και συµβολικά, όπως φαίνεται και σε αντίθεση µε την παραδοσιακή ρύθµιση στην
τάξη, σηµαίνει ότι τα παιδιά έχουν περισσότερη ανεξαρτησία και έλεγχο. Καθώς ο
χώρος ανακατασκευάστηκε λειτουργικά στα παραπάνω παραδείγµατα, οι σχέσεις
µεταξύ του εκπαιδευτικού και των παιδιών και µεταξύ των παιδιών συµβολικά
µετατοπίστηκαν σε πιο ανεπίσηµες στον φυσικό χώρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν τη διαρρύθµιση του υπαίθριου χώρου για εργασίες που
θα µπορούσαν να έχουν συµβεί και στην τάξη. (Δεν έπρεπε απαραίτητα να γίνουν
στην τάξη). Σε τέτοιες περιπτώσεις, µπορούµε να πούµε ότι η χρήση του χώρου
ήταν συµβολική και η σηµασία ήταν να δηµιουργηθεί µια ατµόσφαιρα πιο
κατάλληλη για τη δραστηριότητα από το περιβάλλον της τάξης
Προκειµένου να αυξηθεί ο επαγγελµατισµός των εκπαιδευτικών στη χρήση
της υπαίθριας µάθησης στην καθηµερινή πρακτική διδασκαλία, θα πρέπει να δοθεί
µεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η υπαίθρια µάθηση και
το παιχνίδι µπορούν να υποστηρίξουν τις επαγγελµατικές δεξιότητες των
εκπαιδευτικών, αλλά απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης και του προγράµµατος σπουδών, διότι αυτό θα υποστηρίξει την
καθηµερινή και ευέλικτη χρήση της υπαίθριας µάθησης στα νηπιαγωγεία. Η µελέτη
αποκαλύπτει ότι είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί η ΜΠΥΠ πληρέστερα κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και κατά τη βελτίωση των
προγραµµάτων σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης
Η συστηµατική ενίσχυση των µελλοντικών εκπαιδευτικών της χώρας θα
πρέπει να αποτελέσει µοχλό για την αλλαγή του συστήµατος από κάτω προς τα
πάνω. Η συνεργασία µεταξύ όλων των πανεπιστηµιακών τµηµάτων είναι
απαραίτητη προκειµένου να αναπτυχθεί µια κοινή κατανόηση του περιεχοµένου
και της παράδοσης της αρχικής κατάρτισης για προγράµµατα εκπαίδευσης των
νηπιαγωγών σε σχέση µε την ΜΠΥΠ. Σε αντίστοιχη έρευνα (Mannion et. Al, 2006)
καταγράφηκε πως στη Σκωτία τα παιδιά που ανήκουν στην προσχολική
εκπαίδευση περνούσαν το 31% της καθηµερινότητάς τους έξω και σε συγκριτική
έρευνα το 2014 µετά την εφαρµογή του νέου αναλυτικού προγράµµατος
Curriculum for Excellence που σκοπό είχε τη υποστήριξη και προώθηση της
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µάθησης και του παιχνιδιού έξω, αυξήθηκε στο 36% µε τις περισσότερες
δραστηριότητες να λαµβάνουν χώρα στους υπαίθριους χώρους του σχολείου.
Θεωρούµε πως θα πρέπει να υπάρξει µία αληθινή συνεργασία µεταξύ του κράτους,
των πανεπιστηµίων και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι απαραίτητος ένας
συστηµατικός και δυναµικός διάλογος µεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών,
πανεπιστηµίων και νηπιαγωγείων, προκειµένου να δηµιουργηθούν θεσµικές
συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νηπιαγωγούς να δρουν διαφορετικά στα
νηπιαγωγεία και να διευρύνουν την µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια
περιβάλλοντα. Τέλος µέσω της ανάλυσής µας από τη ΣΕΔ θεωρούµε πως ένα
συνεχές συµµετοχικό πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που θα ικανοποιεί
τις εξελισσόµενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών νηπιαγωγείων µπορεί να φανεί
τόσο επιτυχηµένο όσο και χρήσιµο σε βάθος χρόνου.
Φαίνεται όλο και πιο σηµαντικό και απαραίτητο να κάνουµε αλλαγές στην
εκπαιδευτική πραγµατικότητα των νηπιαγωγείων µας και να προσπαθήσουµε να
δώσουµε στη νέα γενιά την ευκαιρία να παίξουν και να µάθουν σε υπαίθριους
χώρους, να δηµιουργήσουµε στα πανεπιστήµια µας τις συνθήκες που θα µπορούν
να «πείσουν» τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν πέρα από την
σηµερινή άκαµπτη άποψη της συντηρητικής διδασκαλίας (Kourti & Androussou,
2013: 202). Υποστηρίζουµε ότι αυτή η προσπάθεια αντικατοπτρίζεται από τα
συναισθήµατα των µελλοντικών εκπαιδευτικών για αυτο-αποτελεσµατικότητα και
αυτοεκτίµηση για την υποστήριξη και προώθηση της υπαίθριας µάθησης και
παιχνιδιού.
Πολλές από τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη ΣΕΔ θα
µπορούσαν να προσαρµοστούν σε µελλοντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες.
Παρόλο που η µέθοδος και τα βήµατα της ΣΕΔ που περιεγράφηκαν στη παρούσα
διατριβή είναι συγκεκριµένα για τους συγκεκριµένους στόχους που τέθηκαν, το
γενικό πλαίσιο έρευνας που διατυπώνεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
εκπόνηση µελλοντικών πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση της µάθησης και του
παιχνιδιού σε υπαίθρια περιβάλλοντα.
Η ακαδηµαϊκή κοινότητα πρέπει να συνεχίσει τους κρίσιµους διαλόγους
γύρω από θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή των παιδιών, όπως η πρόσβαση στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, η επέκταση των τοµέων συµµετοχής στην έρευνα,
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τα µεθοδολογικά εργαλεία για τη συµµετοχή των παιδιών, καθώς και η πολιτισµική
ευαισθησία της ΣΕΔ ως µία προσέγγιση συµµετοχής των παιδιών στη λήψη
αποφάσεων γύρω από κοινωνικά ζητήµατα. Τα αποτελέσµατα αυτής έρευνας θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από επαγγελµατίες χάραξης πολιτικής για τα
παιδιά και τους νέους για να δικαιολογήσουν το δυνητικό όφελος για τα παιδιά, τα
σχολεία, τις κοινότητες, τη διοίκηση, τους χρηµατοδότες και άλλους
ενδιαφερόµενους
Τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν τα ίδια τις δραστηριότητές
τους, διαπιστώνουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Βλέπουν τον εαυτό τους ως
άνθρωπο που µπορεί να αποφασίζει, να ενεργεί, να διαπραγµατεύεται τις
αποφάσεις του, να ελέγχει τις δραστηριότητές του και να αξιολογεί τα
κατορθώµατά του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σακελλαρίου, (2005:126). Οι
µαθητές του νηπιαγωγείου, όπως προβλέπεται και από τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών, όχι µόνο µπορούν να εµπλακούν στο σχεδιασµό και στη λήψη
αποφάσεων, αλλά έχουν και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες
δηµοκρατικές διαδικασίες. Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει να καταγραφεί πόσο συχνά οι
µαθητές έχουν τις ευκαιρίες να εισακουστεί η φωνή τους και να λαµβάνουν
αποφάσεις για οτιδήποτε τους αφορά.
Η έννοια της συµµετοχής των παιδιών στη διαδικασία του σχεδιασµού έχει
προκαλέσει ωστόσο πολλές συζητήσεις στην επιστηµονική κοινότητα, µε αρκετούς
ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πράξης να είναι επιφυλακτικοί, θεωρώντας τον
εκδηµοκρατισµό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που οι συµµετοχικές
προσεγγίσεις εισάγουν ως παγίδα, ως µια θεώρηση που µπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια ελέγχου και εξαιρετικά χρονοβόρες και ενδεχοµένως αναποτελεσµατικές
διαδικασίες (Delli και Priscoli, 1998a· Maurel, 2003· Mostert, 2004 ·Bouzit και
Loubier, 2004 · Στρατηγέα, 2015), ιδιαίτερα προβληµατικές στην περίπτωση που
πρέπει να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις πολιτικής.
Η ανάγκη των παιδιών να δηµιουργούν χώρους γι’ αυτά τα ίδια, έχει άµεση
σχέση µε την κατασκευή της ταυτότητας του χώρου. Η ταυτότητα του χώρου
συνδέεται µε την ταυτότητα του «εγώ» και απ’ αυτήν την άποψη γίνεται πολύ
σηµαντική για την ανάπτυξη των παιδιών (Wallon H., 1982). Όπως αναφέρει και η
Τσουκαλά (2015), άτοµο και περιβάλλον δεν συνιστούν δύο ξεχωριστές οντότητες,
452

αλλά µία και ενιαία συνθήκη ύπαρξης στον κόσµο. Κάθε χώρος δεν είναι άψυχος,
αλλά παίρνει ζωή από αυτούς που τον διαµορφώνουν. Και επειδή ακριβώς ο
σχεδιασµός τους χώρου γίνεται από διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά, και
κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή ανάγκες, άρα δεν γίνεται να έχει πάντοτε την
ίδια µορφή. Σε ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον που συνεχώς
µεταβάλλεται, καµία λύση σχεδιασµού δεν θα διαρκέσει για πάντα, οπότε η
διαδικασία της συµµετοχής των χρηστών πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς και να
επαναλαµβάνεται για να υποστηρίζει τις συνεχείς αλλαγές (Higgins et al. 2005). Η
συµµετοχική εµπειρία δεν είναι απλώς µια µέθοδος ή ένα σύνολο µεθοδολογιών,
είναι µια νοοτροπία και µια στάση για τους ανθρώπους που, σύµφωνα µε το
Γερµανό (2003:5). Η συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες διαµόρφωσης του
περιβάλλοντος, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την σωστή λειτουργία των
µηχανισµών κοινωνικής και νοητικής ανάπτυξής του, εµπλουτίζει την σχεδιαστική
τους ικανότητα και ταυτόχρονα συµβάλλει καθοριστικά στην όλη ανάπτυξή τους
(Τσουκαλά, 2005: 147).
H ενεργητική συµµετοχή αντιστοιχεί σ’ ένα σχεδιασµό προσανατολισµένο
στη διαδικασία, όπου οι συµµετέχοντες εµπλέκονται ουσιαστικά στον καθορισµό
των βηµάτων και των παρεµβάσεων για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασµού
(αµφίδροµη ροή πληροφορίας). Έτσι, το προϊόν του σχεδιασµού είναι καλύτερα
προσαρµοσµένο στους τελικούς αποδέκτες του δηλαδή τους κύριους χρήστες των
χώρων (παιδιά- εκπαιδευτικούς), αφού αυτοί αποτελούν ισότιµους εταίρους σε µια
συλλογική προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων, σε στενή συνεργασία µε τα
κέντρα λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές (Στρατηγέα, 2015).
Πολλοί πιστεύουν ότι οι έννοιες της εκπαίδευσης και της χειραφέτησης είναι
δύσκολο να συνδυαστούν ή ακόµα και ουτοπικό. Ωστόσο τα ευρήµατα της
παρούσας έρευνας µας φανερώνουν πως δεν είναι ουτοπικό να ελπίζουµε στην
εκπαίδευση που χειραφετεί τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις κοινωνίες
από παράλογες µορφές σκέψης, µη παραγωγικούς τρόπους εργασίας, µη
ικανοποιητικές µορφές ζωής για τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τις οικογένειές
τους. Βάση του θεωρητικού µας πλαισίου και των πορισµάτων της έρευνάς µας
θεωρούµε πολύ σηµαντική την µετατόπιση από την παθητική στην ενεργητική
συµµετοχή των παιδιών, µέσω της ενίσχυσης και ενεργοποίησης των λιγότερων
ισχυρών οµάδων, δηλαδή των παιδιών, και την ενεργοποίησή τους στη διαδικασία
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λήψης αποφάσεων. Η παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια γραµµή
των µετασχηµατιστικών αλλαγών και τα παιδιά θα πρέπει να είναι κοινωνικά
παρόντα στη διαµόρφωση των αλλαγών (Γκέσιου & Σακελλαρίου, 2016:4). Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η Σακελλαρίου, (2005:126) τα παιδιά που έχουν την
ευκαιρία να σχεδιάζουν τα ίδια τις δραστηριότητές τους, διαπιστώνουν ότι µπορούν
να τα καταφέρουν. Βλέπουν τον εαυτό τους ως άνθρωπο που µπορεί να αποφασίζει,
να ενεργεί, να διαπραγµατεύεται τις αποφάσεις του, να ελέγχει τις δραστηριότητές
του και να αξιολογεί τα κατορθώµατά του. H ενεργητική συµµετοχή αντιστοιχεί σ’
ένα σχεδιασµό προσανατολισµένο στη διαδικασία, όπου οι συµµετέχοντες
εµπλέκονται ουσιαστικά στον καθορισµό των βηµάτων και των παρεµβάσεων για
την επίτευξη των στόχων του σχεδιασµού (αµφίδροµη ροή πληροφορίας). Έτσι, το
προϊόν του σχεδιασµού είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στους τελικούς αποδέκτες
του δηλαδή τους κύριους χρήστες των χώρων (παιδιά- εκπαιδευτικούς), αφού αυτοί
αποτελούν τα κύρια µέρη µιας συλλογικής προσπάθειας (Στρατηγέα, 2015).
Χωρίς όµως τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας, σε
κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης/αναβάθµισης της προσχολικής εκπαίδευσης,
µόνο µικρά βήµατα µπορούν να γίνουν (Σακελλαρίου, 2015). Γι’ αυτό το λόγο
πιστεύουµε πως θεσµικά θα πρέπει να υπάρξει µία ξεκάθαρη πολιτική συµµετοχής,
η οποία θα γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους και η συµµετοχή των
παιδιών θα πρέπει να αποτελέσει µια ξεκάθαρη στρατηγική συµµετοχής που θα
καθιερωθεί µε όλες τις αναγκαίες δοµές και διαδικασίες. Απαιτείται µια
διεπιστηµονική προσέγγιση στην κατάρτιση, υποστήριξη και καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών αλλά και των σχεδιαστών- αρχιτεκτόνων, προκειµένου να
βελτιώσουµε τις δυνατότητες και τις πρακτικές στα εξωτερικά περιβάλλοντα
µάθησης και παιχνιδιού.
Τέλος διαπιστώνουµε πως ενώ θεωρητικά µπορεί η ποιότητα ενός
προγράµµατος να αξιολογηθεί µε µεγάλα ή µικρά σκορ, σε µία προσέγγιση από
πάνω προς τα κάτω, τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι απολύτως διαφορετικά από
κάτω προς τα πάνω (the “bottom- up” perspective) µε αποτελέσµατα να
παρατηρείται διαφοροποίηση ανάλογα µε την οπτική. Οπότε µια δεύτερη
προσέγγιση της έρευνας ήταν να δώσει προσοχή στην παρατήρηση του τρόπου µε
τον οποίο τα µικρά παιδιά χρησιµοποιούν το υπαίθριο περιβάλλον, πώς
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αντιλαµβάνονται και ασχολούνται µε αυτό και άκουσε και ερµήνευσε τα παιδιά
σχετικά µε την αξία και τη σηµασία που αποδίδουν στις εµπειρίες του παιχνιδιού
τους στους εξωτερικούς χώρους
Οι προτάσεις δίνουν το βάρος στην οριζόντια σύνδεση των φορέων που
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συσχέτιση του σχολείου µε την
κοινότητα, ως αφετηρία για την βελτίωση των παρεχοµένων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών από τα προσχολικά προγράµµατα. (Ρέντζου & Σακελλαρίου, 2014).
Επίσης τη σηµασία που έχει η επιµόρφωση και η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών
και µάλιστα µε την αξιοποίηση της ΣΕΔ για την εµπέδωση και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της γειτονιάς και της τοπική κοινότητας ως βασικούς παράγοντες της
διαδικασίας µάθησης.
Η δηµιουργία ενός νέου «στυλ» εκπαιδευτικών σχέσεων ανάµεσα στον
άνθρωπο και το περιβάλλον του φαίνεται αναγκαία. Για να ενθαρρύνουµε αυτό το
στυλ θα πρέπει µάλλον να αλλάξουµε αναλόγως τη στάση που έχουµε απέναντι
στους νέους/ στα παιδιά, στα διαθέσιµα µέσα για τη µάθηση και την ποιότητα και
δοµή της καθηµερινής ζωής. Μπορούµε να εφοδιάσουµε τον µαθητή µε νέες
σχέσεις µε τον κόσµο αντί να συνεχίζουµε να διοχετεύουµε όλα τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα και τις γνώσεις (Illich, 1976). Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε το
ερώτηµα « τι πρέπει κανείς να µάθει;» αλλά µε το ερώτηµα « µε τι είδους πράγµατα
ή ανθρώπους θα επιθυµούσαν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά, προκειµένου να
µάθουν;»
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Παράρτηµα
Παράρτηµα 1. Οδηγός Ηµι- δοµηµένης συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς
(Πρώτο Στάδιο της Έρευνας)
Ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε τις νηπιαγωγούς
Ηµεροµηνία διεξαγωγής
1.

ΔΗΜΟΡΓΑΦΙΚΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Φύλο:
Γυναίκα

2.

1

Άνδρας

Χρόνια διδακτικής εµπειρίας ως νηπιαγωγός
Έως 5 έτη
1
21 έως 30 έτη
6 έως 10 έτη
2
Πάνω από 30 έτη
11 έως 20 έτη
3

Σπουδές
3.1 Βασικές Σπουδές
Διετούς φοίτησης

2
4
5

3.

3.2 Άλλες Σπουδές
Διδασκαλείο
Εξοµοίωση
ΑΣΠΑΙΤΕ
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα

1

Τετραετούς φοίτησης
1
2
3
4

Διδακτορικός Τίτλος
Άλλο Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ
Δεν έχω άλλες σπουδές

4.

Χρόνος κατοχής της τωρινής θέσης που υπηρετείτε;

5.

Περιοχή νηπιαγωγείου

Αστική
6.

1

Ηµι-αστική

2 ΑΑγροτική

2
5
6
7

3

Ποια είναι τα ακαδηµαϊκά και προσωπικά σου ενδιαφέροντα;

7. Ποια είναι τα τρέχουσα πρότζεκτ της τάξης(συνοπτικά)
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
8.

Από τα σχολεία που έχετε υπηρετήσει έως τώρα, θυµάστε κάποιο συγκεκριµένο
αύλειο χώρο που έχει µείνει στη µνήµη σας (µε θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις),
και γιατί;

9.

Σε ποιους χώρους αισθάνεστε πιο άνετα να εξελίσσεται το καθηµερινό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα και γιατί;

10. Σαν µαθητής/τρια θυµάστε ορισµένες σχολικές δραστηριότητες που εξελισσόταν
στους εξωτερικούς χώρους; Αν ναι, ποια ήταν η εντύπωσή σου γι' αυτές;

11. Θυµάστε κάποιο συνάδελφό σας να πραγµατοποιεί µέρος του εκπαιδευτικού
προγράµµατος στους υπαίθριους χώρους του σχολείου;

12. Τι αισθήµατα σας προκαλεί η αυλή του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετείτε αυτό το
χρόνο; (π.χ. Ασφάλεια, Περηφάνια, Αδιαφορία, Αρνητικότητα κτλ)
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

13. Ποιους σκοπούς πιστεύετε πως εξυπηρετεί η σχολική αυλή;

14.

Θα σας παρουσιάσω περιληπτικά ορισµένους σκοπούς που η σχολική αυλή
µπορεί να εξυπηρετεί. Αφού σας τους παρουσιάσω, διαχωρίστε τους πέντε, που
ανταποκρίνονται καλύτερα στους δικούς σας σκοπούς. Πρώτα τον ποιο
σπουδαίο, µετά το λιγότερο σπουδαίο κ.ο.κ.
Διάλειµµα
Διασκέδαση
Χαλάρωση
Γνωστική- Ακαδηµαϊκή Ανάπτυξη
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη
Κοινωνική Αλληλεπίδραση
Κινητικά παιχνίδια
Παιχνίδια αδρής κινητικότητας
Περιβαλλοντική Διαχείρηση
Φυσική Ανάπτυξη

15. Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα; Αν Ναι:
- Θα µπορούσατε να αναφέρετε κάποιες από αυτές:
Παραδείγµατα δραστηριοτήτων
1.
2.
3

496

Θεµατικές Περιοχές των παραπάνω δραστηριοτήτων
Προσωπική και Κοινωνική
Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Ανάπτυξη
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Φυσικές Επιστήµες

Γλώσσα

Μαθηµατικά

Τέχνες

Περιβάλλον και Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Φυσική Αγωγή

15.1 Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την αυλή για τις δραστηριότητες αυτές;

15.2 Υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που επιλέξατε τη σχολική αυλή γι’ αυτές
τις δραστηριότητες και όχι την αίθουσα; (π.χ. Φυσικά στοιχεία, µεγάλη έκταση του
χώρου, καιρός, το ζήτησαν τα παιδιά κ.α.)

15.3 Πως αντέδρασαν τα παιδιά;

16. Υπάρχουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα θέλατε να πραγµατοποιήσετε
στην αυλή του σχολείου αλλά δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν αυτή τη
στιγµή;
Αν Ναι:
- Θα µπορούσατε να αναφέρετε µερικές µε σειρά αξιολόγησης;
Απαντήσεις
1.
2.
3.
17.

Θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε κάποιες εγκαταστάσεις/ χώρους στη
γειτονιά ή στη τοπική κοινότητα, προκειµένου να πραγµατοποιήσετε τις
παραπάνω δραστηριότητες;
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Παραδείγµατα

18.

Σε τι ποσοστό του συνολικού χρόνου παραµονής τους στο σχολείο παραµένουν
τα παιδιά στο χώρο της αυλής(ανά εβδοµάδα)

19.

Τα παιδιά σας ζητούν να βγουν στην αυλή; Αν Ναι σε τι ποσοστό µέσα στο χρόνο
πραγµατοποιείται αυτή τους η επιθυµία;(ανά εβδοµάδα)

20.

Η σχολική αυλή µπορεί να επηρεάζει τη συµπεριφορά των παιδιών. Αν ναι, πως;

21.

Πιστεύετε πως το παιχνίδι των παιδιών στους εξωτερικούς χώρους του
νηπιαγωγείου προωθεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών;
Καθόλου
1
Λίγο
2
Αρκετά
3
Πάρα πολύ
4

22.

Πιστεύετε πως οι οργανωµένες δραστηριότητες των παιδιών στους εξωτερικούς
χώρους του νηπιαγωγείου προωθούν την ανάπτυξη των αισθηµάτων :
- Του ανήκειν,
Καθόλου
1

Λίγο

2

Αρκετά

3

Πάρα πολύ

4

-Του αυτοσεβασµού
Καθόλου
1
Λίγο

2

Αρκετά

3

Πάρα πολύ

4

-Περιβαλλοντικής ηθικής
Καθόλου
1
Λίγο
2
Αρκετά
3
Πάρα πολύ
4
23. Τι κίνητρα δίνεται στα παιδιά προκειµένου να χρησιµοποιήσουν/ αξιοποιήσουν
τον χώρο της αυλής;
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24.

Υπάρχει ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους;

25.

Για ποια είδους παιχνίδια είναι κατάλληλη η αυλή; (π.χ. Οµαδικά, Ατοµικά, Κινητικά,
Φαντασίας)
Απαντήσεις

26.

Ποιος είναι ο ρόλος σας όταν τα παιδιά βρίσκονται έξω στην αυλή και ποιος όταν
βρίσκονται µέσα στην αίθουσα; (επιλέξτε 3 για κάθε στήλη)
Εκτός αίθουσας
Καθοδηγητικός
Υποστηρικτικός
Εµψυχωτής
Παρατηρητής
Συµβουλευτικός
Συντονιστικός
Ανατροφοδοτικός
Διδακτικός
Διαµεσολαβητικός
Επίβλεψη- Εποπτεία
Άλλο:

Στην Αίθουσα
Καθοδηγητικός
Υποστηρικτικός
Εµψυχωτής
Παρατηρητής
Συµβουλευτικός
Συντονιστικός
Ανατροφοδοτικός
Διδακτικός
Διαµεσολαβητικός
Επίβλεψη
Άλλο:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
27. Η σηµερινή µορφή του υπαίθριου περιβάλλοντος του σχολείου σας ικανοποιεί, και
γιατί;

28. Παρέχει η σχολική αυλή ευκαιρίες για παιχνίδι ελεύθερο ή οργανωµένο; Αν Ναι:
- Περιγράψτε τις δυνατότητες
παραδείγµατα
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29.

Ο εξωτερικός χώρος είναι οργανωµένος σε σαφώς καθορισµένες περιοχές (π.χ.
περιοχή δραµατικού παιχνιδιού, περιοχή δραστηριοτήτων αδρής κινητικότητας,
περιοχή συνάντησης της τάξης, περιοχή ανάπαυσης, περιοχή πρασίνου, περιοχή
εκδηλώσεων κ.α.)

30.

Προσφέρει η σχολική αυλή ηµι-ιδιωτικές περιοχές όπου τα παιδιά µπορούν να
παίξουν µόνοι ή µε κάποιο φίλο;
παραδείγµατα

31.

Ο εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου και ο εξοπλισµός προσφέρονται για
-

ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ
2
Παράδειγµα
Σηµειώσεις
Για
τρέξιµο, αναρρίχηση,
εξισορρόπηση,
άλµατα, αιώρησης
- δραµατικό παιχνίδι
ΝΑΙ
Παράδειγµα

1

- καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΝΑΙ
1
Παράδειγµα

ΟΧΙ

2

ΟΧΙ

- εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ

2

2
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Παράδειγµα

Σηµειώσεις
-Φυσικές και τεχνητές επιφάνειες
- Άµµος
- Νερό
-περιοχές µε φυσικά υλικά όπως
δηλητιριώδη φυτά, θάµνους και δέντρα.

µη

32.

Διαχειρίζεστε τον εξοπλισµό του αύλειου χώρου µε τρόπο που να ενθαρρύνει την
αυτονοµία των παιδιών;
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ
2
Παραδείγµατα

33.

Ο υπαίθριος χώρος παρέχει ευκαιρίες για επέκταση του παιχνιδιού, όπως
κηπουρική;
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ
2
Παραδείγµατα

34.

Είναι κατά τη γνώµη σου αναγκαία η ύπαρξη παιχνιδοκατασκευών, και γιατί;

35.

Η διαµόρφωση της αυλής σας δίνει την αίσθηση της παιδικής χαράς , ενός
παιδότοπου;
Αν ναι, γιατί;
ΝΑΙ
1
ΟΧΙ
2
Απαντήσεις

36. Υπάρχουν απαγορευµένες περιοχές στην αυλή για τα παιδιά
Αν ναι:
- Μπορείτε να αναφέρεται ποιοί και γιατί;
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Απαντήσεις
1.
2.
3.
Αιτιολόγηση

37.

Περνώντας κάποιος έξω από την αυλή του σχολείου σας, θα µπορούσε να
παρατηρήσει στοιχεία που φανερώνουν την ταυτότητα της τάξης σας; (π.χ. υλικό
από
διάφορες
δραστηριότητες
και
πρότζεκτ,
κοινωνικοπολιτισµικά
χαρακτηριστικά)
Απαντήσεις

38.

Έχει αλλάξει η σχολική αυλή τα τελευταία χρόνια;
39.1 Aν NAI, -ποιες αλλαγές έχουν γίνει και γιατί;
Ποιες

Γιατί

39.2 Αν ΟΧΙ -Γιατί?
Γιατί

39.

Θα θέλατε να γίνουν αλλαγές στο χώρο της αυλής;
Αν ναι:
Ποιές κατά προτεραιότητα
Αιτιολογήστε
Απαντήσεις
1.
2.
3.
Αιτολόγηση
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
40. Ποιος/οι πιστεύεις πως θα πρέπει να συµµετέχει/ουν στη διαδικασία:
1. λήψης αποφάσεων για τις αλλαγές που µπορεί γίνουν στην αυλή;
2. σχεδιασµού της αυλής του νηπιαγωγείου;
3. υλοποίησης των αλλαγών;
Απαντήσεις
1.
2.
3.

41. Οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά του σχολείου είχαν συµµετοχή σαν κύριοι χρήστες στο
σχεδιασµό της αυλής;

42.

Πως πιστεύετε πως θα µπορούσε να υλοποιηθεί η συµµετοχή των παιδιών και των
εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση του σχολικού χώρου;
παραδείγµατα

43.

Οι πολιτικές του προγράµµατός σας προωθούν τη συνεργασία µε την οικογένεια και
την κοινότητα
παραδείγµατα
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44.

Δίνονται ευκαιρίες σε αντιπροσώπους οικογενειών να επισκέπτονται και να
παρακολουθούν δραστηριότητες που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράµµατος;

45.

Πραγµατοποιούνται οργανωµένες εξορµήσεις της τάξης στη γειτονιά ή τοπική
κοινότητα; Μπορείς να µου αναφέρεις κάποια παραδείγµατα;
Απαντήσεις
1.
2.
3.

46.

Πιστεύετε πως η συνεργασία της τάξης µε την τοπική αυτοδιοίκηση θα βοηθούσε
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν ορισµένες αλλαγές στην αυλή;

ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
47.

Πως αντιλαµβάνεστε τη “µάθηση και το παιχνίδι σε υπαίθρια περιβάλλοντα”;
Απαντήσεις

48.

Σε ποιους χώρους θα µπορούσε να συµβεί η µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα;
Απαντήσεις
Σηµειώσεις
- Σχολικά εδάφη
- Γειτονιά
- Τοπική κοινότητα
- Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

49.

Θα µπορούσε η σχολική αυλή να αποτελεί µια “υπαίθρια” αίθουσα, και γιατί;
Ναι, αιτιολόγηση

Όχι, αιτιολόγηση
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50.

Μπορείτε να µου περιγράψετε µία ενδεικτική διαµόρφωση αυτής της υπαίθριας
αίθουσας σε περιοχές;

51.

Όσον αφορά τη µάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα συγκριτικά µε τη µάθηση µέσα
στην αίθουσα, ποια θετικά και ποια αρνητικά στοιχεία µπορείς να διακρίνεις;
Θετικά

Αρνητικά

52.

Για ποιες ηλικίες πιστεύεις ότι η “υπαίθρια” αυτή αίθουσα είναι κατάλληλη, και
γιατί;

53.

Ποιές µαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος θα µπορούσε η
“εξωτερική” αυτή αίθουσα να φιλοξενήσει;
Προσωπική και Κοινωνική
Ανάπτυξη

Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Φυσικές Επιστήµες

Γλώσσα

Μαθηµατικά

Τέχνες

Περιβάλλον και
Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη

Φυσική Αγωγή
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54.

Ποιες δυσκολίες πιστεύετε πως υπάρχουν για µία εκπαίδευση έξω από την αίθουσα;

55.

Θεωρείτε πως η επαφή µε τη φύση είναι απαραίτητο στοιχείο της παιδαγωγικής
καθηµερινότητας; Αν ναι, γιατί;

56.

Έχετε ενηµερωθεί ποτέ για την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων του
νηπιαγωγείου; Αν ναι, πως;

57. Θα επιθυµούσατε να λάβετε κάποια ενηµέρωση.
- Αν ναι σε ποια µορφή;
Ναι

Τέλος συνέντευξης
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις σκέψεις σας σχετικά µε τη χρήση των
εξωτερικών χώρων του νηπιαγωγείου σας σε παιδαγωγικές δραστηριότητες που ίσως
πραγµατοποιήσετε µε τα παιδιά στο µέλλον
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να µε ρωτήσετε;
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Παράρτηµα 2. Ηµερολόγιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων σε υπαίθρια περιβάλλοντα (Δεύτερο Στάδιο της Έρευνας)

Ηµερολόγιο των καθηµερινών δραστηριοτήτων στους υπαίθριους χώρους
Σηµερινή Ηµεροµηνία:

Ο καιρός σήµερα

Ο αριθµός των κοριτσιών

Ο αριθµός των αγοριών

Καθηµερινές δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους του νηπιαγωγείου
Κατά τη διάρκεια του διαλλείµατος
Διάρκεια
(ώρα έναρξης- ώρα λήξης)
Περιγραφή δραστηριοτήτων

Κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας

1.
2.
3.

Γιατί επιλέξατε τον υπαίθριο
σχολικό χώρο για τη
δραστηριότητα αυτή
Επιλέξτε ή συµπληρώστε στο άλλο

Αντιµετωπίσατε προβλήµατα;
Αν ναι ποια;
Σχόλια:

-

Καιρός
Καταλληλότητα χώρου
Καταλληλότητα υλικών
Το ζήτησαν τα παιδιά
Άλλο

-

Καιρός
Καταλληλότητα χώρου
Καταλληλότητα υλικών
Το ζήτησαν τα παιδιά
Άλλο

Στόχοι των σηµερινών δραστηριοτήτων στους υπαίθριους χώρους
Τσεκάρετε
Φύση- Φύση και κοινότητα
Διατήρηση της φυσικής και πολιτισµικής
κληρονοµιάς
Κοινωνία: Κοινωνικοί/ Πολιτισµικοί
Διασκέδαση, αναψυχή
σύνδεσµοι
Προσωπική Ανάπτυξη και ενδυνάµωση
Επιτόπου παρατήρηση και έρευνα
Οµαδικές εργασία, κοινωνική ανάπτυξη

Συνεργασία

Δηµιουργηκότητα

Ενασχόληση µε συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές από
το Αναλυτικό Πρόγραµµα

Ενεργητική µάθηση- εξερεύνηση

Άλλο:

Μαθησιακές περιοχές µε τις οποίες ασχοληθήκατε στις παραπάνω δραστηριότητες
Τσεκάρετε
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Φυσικές Επιστήµες
Γλώσσα
Μαθηµατικά

Τσεκάρετε

Τσεκάρετε

Τέχνες

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την
Φυσική Αγωγή
Αειφόρο Ανάπτυξη
Η συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους σε σχέση µε αυτές στους εσωτερικούς σήµερα ήταν:
Μεγαλύτερη απ’ ότι στην
Σχεδόν ίδια
Λιγότερη απ’ ότι στην αίθουσα
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ
αίθουσα
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Δραστηριότητες στους υπαίθριους χώρους εκτός νηπιαγωγείου
Τύποι εµπειριών σε εξωτερικούς χώρους

Επιλογή

Γειτονιά και τοπική κοινότητα

Κοντά στο σχολείο, σε τοπικούς κήπους, πάρκα, ή φυσικές περιοχές, σε
κοντινή απόσταση από το σχολείο.
Επιτόπια έρευνα και εξορµήσεις
Αυτές εξελίσσονται συνήθως σε περιοχές µακριά απο το σχολικά εδάφη, σε
περιοχές µε ειδικές εγκαταστάσεις, υποστήριξη και συνήθως είναι
απαραίτητο το µεταφορικό µέσο. Τέτοια µπορεί να είναι ΚΠΕ,
αγροκτήµατα, εθνικά πάρκα, κήποι
Περιπέτεια σε εξωτερικά
Αυτές συχνά (αλλά όχι απαραίτητα) πραγµατοποιούνται σε περιοχές µακριά
περιβάλλοντα
από το σχολείο και απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία και εξοπλισµό.
Τροποποίηση από Mannion, G., Sankey, K., Doyle, L., Mattu, L. University of Stirling (2006)
Περιγραφή δραστηριότητας
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Παράρτηµα 3. Οδηγός Συνέντευξης έπειτα της καταγραφής των µηνιαίων
ηµερολογίων (Δεύτερο Στάδιο της Έρευνας)
1. Πώς αποφασίζετε τι θα κάνετε στον υπαίθριο χώρο με τα παιδιά; Αν μπορούσες να μου κατονομάσεις τρεις λόγους για
τους οποίους βγαίνετε με τα παιδιά έξω, ποιοι θα ήταν αυτοί;
2.7 Ο/Η νηπιαγωγός αντιλαμβάνεται επιδέξια τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών ακούγοντας και παρατηρώντας προκειμένου να καθοδηγήσει τον σχεδιασμό
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους.

Απάντηση:

2. Πώς επεκτείνετε τα ενδιαφέροντα των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους; Πώς γνωρίζετε για τι ενδιαφέρονται;
2.8. Ο/Η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί ανοιχτές ερωτήσεις προκειμένου να εξερευνήσει τα ενδιαφέροντα των παιδιών, οι οποίες οδηγούν στο ξεκίνημα νέων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Απάντηση:

3. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ κάτι που φοβόσασταν ή δεν σας άρεσε (ένα γρύλο, ένα γυμνοσάλιαγκα ή ένα σκουλήκι); Πώς το
αντιμετωπίσατε όσον αφορά τα παιδιά;
2.9. Ο/Η νηπιαγωγός δεν αφήνει τους προσωπικούς του φόβους για την άγρια ζωή ή τη φύση (π.χ. έντομα, βάτραχοι) να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά. Τα
αντιμετωπίζει καταλλήλως.

Απάντηση:

4. Πιστεύεις πως η επαφή των παιδιών με τους εξωτερικούς χώρους του νηπιαγωγείου είναι σημαντική για την ανάπτυξή
τους; και γιατί;
Απάντηση:

5. Αφιερώνουν οι γονείς χρόνο στους υπαίθριους χώρους;
2.12. Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι στους εξωτερικούς χώρους (παρατηρήστε στοιχεία στο εγχειρίδιο, στο ενημερωτικό δελτίο, στον πίνακα ανακοινώσεων, στις
φωτογραφίες.)

Απάντηση:

6. Κάθε πότε βγάζετε έξω τα παιδιά και για πόση ώρα;
4.9. Τα παιδιά βγαίνουν στον εξωτερικό χώρο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα και για τουλάχιστον 30 λεπτά την κάθε φορά.

Απάντηση:

7. Τι μέτρα έχετε λάβει για να ενημερώσετε τις οικογένειες και τους γονείς για την χρήση των υπαίθριων χώρων; Τι είδους
πληροφορίες μεταβιβάζετε στους γονείς σχετικά με τους εξωτερικούς χώρους;

5.1. Ο/η νηπιαγωγός επιμορφώνουν και επικοινωνούν την αξία του παιχνιδιού στους εξωτερικούς χώρους στους γονείς, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών
δομών και τις ανάγκες για φυσική δραστηριότητα (με τεκμήρια).

Απάντηση:

8. Πείτε μου πώς εσείς έχετε συμπεριλάβει τις οικογένειες στις εξωτερικές δραστηριότητες ή σε ειδικά φεστιβάλ σε
εξωτερικούς χώρους (πρέπει να το συσχετίσετε με τουλάχιστον ένα παράδειγμα)
5.2. Ο/η νηπιαγωγός διευκολύνει τη συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες των εξωτερικών χώρων (π.χ. εκδρομές, πικ-νικ, φύτεμα κήπου).

Απάντηση:

9. Εσείς βγαίνετε ποτέ από την περιφραγμένη αυλή για να εξερευνήσετε άλλες κοντινές περιοχές; Αν ναι, πού;

5.3. Ο/η νηπιαγωγός επεκτείνουν τη μάθηση σχετικά με τους εξωτερικούς χώρους είτε πηγαίνοντας τα παιδιά εκδρομές περπατώντας (για να εξερευνήσουν τo
τοπικό περιβάλλοντα χώρο στην κοινότητα όπως έναν πυροσβεστικό σταθμό, την αγορά ή το ταχυδρομείο) είτε μεταφέροντάς τα οδικώς σε μία τοποθεσία
όπου μπορούν να εξερευνήσουν ένα εξωτερικό περιβάλλον (όπως ένα πάρκο, μια φάρμα, έναν κήπο ή ένα συντριβάνι).

Απάντηση:

10. Πώς χρησιμοποιούνται οι εξωτερικοί αυτοί πόροι/ πηγές προκειμένου να βελτιωθεί κάποια από τις εμπειρίες σας σε
εξωτερικούς χώρους; (Εστιάστε έξω: κηπουροί, αφηγητές σε εξωτερικό περιβάλλον, ετήσια προγράμματα , ΚΠΕ,
πρόσκοποι, κλπ.)
5.4. Τα παιδιά εκτίθενται και σε άλλους, εξωτερικούς ειδήμονες προκειμένου να βελτιώσουν τις εμπειρίες τους με την μάθηση στους
εξωτερικούς χώρους ως αποτέλεσμα προγραμματισμού του/ της νηπιαγωγού.
Απάντηση:

11. Επιτρέπεται τα παιδιά να ξεβοτανίζουν, να περιποιούνται, να καθαρίζουν με την τσουγκράνα και να ποτίζουν τα φυτά
μαζί με τους δασκάλους τους; Αν ναι, μιλήστε μου γι’ αυτό.
5.5. Ο/η νηπιαγωγός επιδεικνύουν την περιβαλλοντική φροντίδα/ συνείδηση ως μέρος του συνηθισμένου εξωτερικού προγράμματος με τα παιδιά (π.χ.
ποτίζοντας, φυτεύοντας, στηρίζοντας με πασσάλους τα φυτά).

Απάντηση:

12. Μπορείτε να μου αναφέρετε κι άλλους τρόπους με τους οποίους έχετε μάθει πώς να αξιοποιείτε τους εξωτερικούς
χώρους με τα παιδιά;

5.6. Ο/η νηπιαγωγός αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης προκειμένου να βελτιώσουν το παιχνίδι και τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους για τα
παιδιά (π.χ. βιβλία, ιστότοποι, ανώτερη εκπαίδευση, σεμινάρια, επισκέψεις που αφορούν στο αντικείμενό τους, άλλες πηγές).

Απάντηση:

13. Όταν βρέχει ή έχει χαμηλές θερμοκρασίες βγαίνετε με τα παιδιά έξω; Αν ναι, πώς προετοιμάζετε τα παιδιά για ακραίες
θερμοκρασίες ή βροχερό καιρό;
5.7. Ο/η νηπιαγωγός προσέχει τις ανάγκες που αφορούν στην υγεία στους εξωτερικούς χώρους.

Απάντηση:

14. Ποιες γραπτές διαδικασίες χρησιμοποιείτε για να διαχειριστείτε έκτακτες ανάγκες ή τραύματα όταν βρίσκεστε έξω;
(Επανεξετάστε το γραπτό πλάνο και περιγράψτε τις διαδικασίες.)
5.8. Ο/η νηπιαγωγός έχει ένα πλάνο για πρώτες βοήθειες σε εξωτερικό χώρο και συστήματα επικοινωνίας σε έκτακτες ανάγκες. Έχουν
γνώσεις επείγων πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τραυμάτων που αιμορραγούν.
Απάντηση:
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Συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
1. Το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιήθηκαν στην αυλή του σχολείου σας κάποιες αλλαγές. Μπορείτε να μου
αναφέρετε/ περιγράψετε τις αλλαγές αυτές;
Απάντηση:

2. Γιατί πήρατε την απόφαση να προβείτε στις συγκεκριμένες αλλαγές;
Απάντηση:

3. Ποιοι συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αλλαγές που θα γινόταν, στη φάση του σχεδιασμού;
Απάντηση:

4. Ποιοι συμμετείχαν στη διαδικασία του μετασχηματισμού/ των αλλαγών στην αυλή;
Απάντηση:

5. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο στην σημερινή/ τωρινή μορφή της αυλής;
Απάντηση:

6. Ποιο πιστεύτε πως είναι το αγαπημένο μέρος των παιδιών στη σημερινή/ τωρινή μορφή της αυλής;
Απάντηση:

7. Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί για τις αλλαγές που θα πραγματοποιούταν στην αυλή του σχολείου τους; Αν ναι σε ποια
φάση (φάση σχεδιασμού- φάση υλοποίησης);
Απάντηση:

8. Ακούσατε τις γνώμες/ απόψεις/ ιδέες/ προτιμήσεις τους για τις αλλαγές στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου
8α. Αν ναι, με ποιες πρακτικές υποστηρίξατε τα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους;
Απάντηση:
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9. Συμμετείχαν τα παιδιά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις αλλαγές;
9α. ΑΝ ναι πως;
9β. Αν όχι πως πιστεύετε πως θα μπορούσαν να συμμετάσχουν; Υπάρχουν πρακτικές και διαδικασίες που θα μπορούσαν
να υποστηρίξουν τη συμμετοχή τους;
Απάντηση:

10. Πιστεύετε πως το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ υποστηρίζουν, προωθούν
- την «ακρόαση» των ιδεών και απόψεων των παιδιών;
- με συγκεκριμένες προτάσεις και πρακτικές, τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις και προτιμήσεις τους;
-τη συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
Απάντηση:

9. Είστε έτοιμοι να μοιραστείτε την εξουσία, του να λαμβάνεται κάποιες αποφάσεις ως ενήλικες, μαζί με τα παιδιά;
9α. Αν ναι, πως;
9β. Αν όχι, γιατί;
Απάντηση:

10. Πιστεύετε πως η αυλή του νηπιαγωγείου θα ήταν διαφορετική εάν τα παιδιά είχαν συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης;
Απάντηση:
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Παράρτηµα 4. Χορήγηση Έγκριση χρήσης της κλίµακας POEMS (Τρίτο Στάδιο
της Έρευνας)
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Παράρτηµα 5. Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα (Τρίτο Στάδιο της Έρευνας)

Ιωάννινα __/__/____
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνουμε για την έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής
της Γκέσιου Γεωργίας, με επιβλέπουσα την κα. Σακελλαρίου Μαρία, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τίτλος έρευνας «Η παιδαγωγική αναδιαμόρφωση των υπαίθριων περιβαλλόντων του
νηπιαγωγείου σε τόπους μάθησης και παιχνιδιού μέσω συμμετοχικών προσεγγίσεων»
Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για την έρευνα και απαντούμε σε κάποιες πιθανές σας
ερωτήσεις.
Σκοπός της έρευνας και περιγραφή.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσουμε εάν και κατά πόσο οι υπαίθριοι χώροι των
νηπιαγωγείων μπορούν μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν
ως τόποι μάθησης και παιχνιδιού που θα διαπερνούν οριζόντια όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής
καθημερινότητας στο νηπιαγωγείο. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θεωρούμε ως μάθηση
στους υπαίθριους χώρους, τις μαθησιακές εμπειρίες που σχεδιάζονται για να προάγουν τη μάθηση
και το παιχνίδι και λαμβάνουν χώρα έξω από τα σχολικά κτίρια (ένας ορισμός που συμπεριλαμβάνει
τις δραστηριότητες που εκτυλίσσονται και στο χώρο της αυλής του νηπιαγωγείου). Ορισμένες από
αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να αφορούν τη μάθηση μέσα στα στοιχεία του περιβάλλοντος
φύσης αλλά μπορεί και όχι.
Διερευνώντας τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της επέκτασης των συμμετοχικών μεθόδων ως
εργαλείων για την ακρόαση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στη φάση της έρευνας όπου
προβλέπεται να συμμετέχουν τα παιδιά αξιοποιείται η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» που
συνδυάζει λεκτικές και οπτικές μεθόδους με στόχο «την ακρόαση των μικρών παιδιών αναφορικά
με την καθημερινή τους ζωή» με έμφαση στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου και τους χώρους
μάθησης και παιχνιδιού (Clark & Moss, 2010, σ. 13). Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» δίνει στα
παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν με διάφορους τρόπους αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές
«φωνές» ή γλώσσες των παιδιών.
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Τι συμπεριλαμβάνει η συμμετοχή του παιδιού μου;
Στη συγκεκριμένη έρευνα δίνουμε έμφαση στη διαδικασία ενεργητικής ακρόασης των παιδιών.
Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας (Clark, στο Dudek, 2005: 4-5)
στα πλαίσια εφαρμογής της προσέγγισης του Μωσαϊκού είναι:
•
Χρήση φωτογραφικών μηχανών: Τα παιδιά χρησιμοποιώντας κάμερες μιας χρήσης
απαθανατίζουν οτιδήποτε θεωρούν τα ίδια σημαντικό.
•
Περιηγήσεις στους χώρους του νηπιαγωγείου, η οποία εξετάζεται και καταγράφεται από
τα παιδιά.
•
Ζωγραφιές των παιδιών σχετικά με τους χώρους μάθησης και παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο
•
Δημιουργία χάρτη: ένας δισδιάστατος χάρτης , των περιοχών που εξετάζουμε, φτιαγμένος
από τις φωτογραφίες και ζωγραφιές των παιδιών.
•
Συνεντεύξεις:. Ολιγόλεπτες ημιδομημένες συνεντεύξεις με τα παιδιά, ένα ή σε ομάδες. Οι
συγκεκριμένες συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις νηπιαγωγούς.
Διατρέχει το παιδί μου κάποιο κίνδυνο από τη συμμετοχή του στην παρούσα έρευνα;
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τα στάδια της έρευνας που θα συμμετέχουν τα παιδιά θα
διεξαχθούν από τους νηπιαγωγούς της τάξης και ο ερευνητής θα λειτουργεί μόνο ως διευκολυντής
που συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς παρέχει στους/στις
εκπαιδευτικούς- ερευνητές την πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την πρακτική τους
Επίσης οι αρχές της συγκεκριμένης έρευνας βασίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20
Νοεμβρίου του 1989 σύμφωνα με την οποία ένα παιδί:

ΑΡΘΡΟ 12 Έχει το δικαίωµα να εκφράζει τη γνώµη του για τις αποφάσεις που αφορούν τη
ζωή του και οι απόψεις του πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 16 Έχει δικαίωµα σεβασµού στην ιδιωτική του ζωή.
ΑΡΘΡΟ 42 Έχει το δικαίωµα να γνωρίζει τα δικαιώµατά του.
Υπάρχει κάποιο όφελος αν το παιδί μου συμμετέχει στην παρούσα έρευνα;
Είναι γεγονός ότι την περίοδο της παιδικής ηλικίας, και ειδικά στα τα πρώτα στάδια της γνωστικής
ανάπτυξης καλώς σχεδιασμένοι και κατάλληλα οργανωμένοι υπαίθριοι χώροι διεγείρουν την
έμφυτη περιέργεια των παιδιών και τους προσφέρουν μία τεράστια ποικιλία εμπειριών και
ερεθισμάτων απ’ ότι εάν τα παιδιά βρισκόταν σε ένα σύνθετο κλειστό χώρο. Ωστόσο ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, η έλλειψη χώρων πρασίνου και η αστικοποίηση έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση
των παιδιών από την φύση και στον περιορισμό της μάθησης στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης
και των προκατασκευασμένων περιβαλλόντων. Η μάθηση και το παιχνίδι στους υπαίθριους
σχολικούς χώρους (π.χ. αυλή, σχολικοί κήποι) εξακολουθούν να είναι προσιτοί στα παιδιά
συγκαταλέγονται στις λίγες ευκαιρίες που έχουν πλέον τα παιδιά για να αλληλοεπιδράσουν με
χώρους εκτός της σχολικής αίθουσας (Malone and Tranter, 2003a). Η αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό θέμα προβληματισμού για τη βελτίωση του
ελληνικού σχολείου, το οποίο πρέπει να συντονισθεί με τις πολιτισμικές, κοινωνικές και
οικονομικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας
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Επιπλέον μέσω της ανάπτυξης ενός πλαισίου πολυ- μεθοδικού όπως προτείνει η προσέγγιση του
Μωσαϊκού προωθήσει την παιδαγωγική της ακρόασης των παιδιών. Μέσω της προσέγγιση του
Μωσαϊκού, η δυνατότητα στα παιδιά συνδυάζοντας λεκτικές και οπτικές μεθόδους να εκφράσουν
τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους συμμετέχοντας ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά
και στην έρευνα. Τα παιδιά θα γίνουν συμμέτοχοι στο πρόγραμμά και όχι απλώς αποδέκτες της
αλλαγής.
Ανωνυμία / προστασία προσωπικών δεδομένων
Διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα και της προστασίας, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί
βιντεοσκοπημένο ή ηχογραφημένο υλικό αλλά ούτε και φωτογραφίες των παιδιών που θα
συμμετέχουν.
Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω διευκρινίσεις;
Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Γκέσιου Γεωργία ερευνήτρια της παρούσας έρευνας και υπ. Διδάκτορα του, στο
τηλέφωνο
6983790535
ή
στέλνοντας
ηλεκτρονικό
μήνυμα
στη
διεύθυνση
georgia.gessiou@gmail.com
H συμμετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά εθελοντική. Αν αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να μη
λάβει μέρος ή να αποσυρθεί από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, δε θα υπάρξει καμία
επίπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα
διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που έχουν προαναφερθεί και τα πλήρη ονόματα των
παιδιών θα παραμείνουν απόρρητα σε κάθε περίπτωση.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας αυτή.

Σακελλαρίου Μαρία

Οι υπεύθυνοι της έρευνας
Γκέσιου Γεωργία

Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Υπ. Διδάκτορας
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα. Το παιδί μου διατηρεί το
δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Παράρτηµα 7. Οδηγός Συνέντευξης Γονέα- Πριν την έναρξη της Συµµετοχικής
Έρευνας Δράσης (Τρίτο Στάδιο της Έρευνας)
1. Ηλικία:
2. Φύλο:
3. Σύνθεση οικογένειας (γονείς, ηλικία αδελφών, σε
ποια τάξη φοιτούν, µένουν άλλοι στο σπίτι)
4. Επάγγελµα:
5. Ασχολίες των γονέων:

1.

2.

6. Από όσα κάνει το παιδί σας στο νηπιαγωγείο τι του αρέσει περισσότερο(τι µεταφέρει για
δραστηριότητες, προβληµατίζεται για κάτι…) και τι αρέσει σε εσάς;

3.

7. Από τα σχολεία στα οποία είχατε υπάρξει σαν µαθητής/τρια, θυµάστε κάποιο συγκεκριµένο αύλειο
χώρο που έχει µείνει στη µνήµη σου, και γιατί;

4.

8. Σαν µαθητής/τρια θυµάστε ορισµένες σχολικές δραστηριότητες που εξελισσόταν στους εξωτερικούς
χώρους; Αν ναι, ποια ήταν η εντύπωσή σου γι’ αυτές;

5.

9. Ποιες ήταν οι εµπειρίες σας µε το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους όταν ήσασταν µαθητής/τρια;

10. Πιστεύτε πως το παιχνίδι των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους (πχ γειτονιά, πάρκο, παραλία) είναι
σηµαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού και γιατί;

11. Πόσο συχνά παίζει το παιδί σας έξω;

12. Τι παιχνίδια/ δραστηριότητες επιλέγει όσο είναι έξω;

13. Πόσο συχνά παίζεται µε το παιδί σας έξω;
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14. Αν µπορούσατε να µου κατονοµάσετε τρεις λόγους για τους οποίους βγαίνετε µε τα παιδιά έξω, ποιοι
θα ήταν αυτοί;

15. Πιστεύτε πως η επαφή των παιδιών µε τους εξωτερικούς χώρους του νηπιαγωγείου είναι σηµαντική
για την ανάπτυξή τους; και γιατί;
16. Μέχρι τώρα συµµετείχατε σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου; Μπορείτε να µου δώσετε κάποια
παραδείγµατα;
17. Ποια είναι η γνώµη σας για την αυλή του σχολείου;

18. Ποιο είναι το αγαπηµένο σας σηµείο στην αυλή και ποιο του παιδιού σας;

19. Έχετε κάποιο φόβο ή ανησυχία σχετικά µε το παιχνίδι των παιδιών στο χώρο της αυλής;

20. Θα θέλατε να αλλάξει η αυλή; Αν ναι, τι αλλαγές θα προτιµούσατε να γίνουν;

21. Θα θέλατε να συµµετάσχετε στη διαδικασία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των αλλαγών/
αναδιαµόρφωσης της αυλής; Αν ναι, µπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγµατα;

22. Πιστεύετε πως τα παιδιά µπορούν να συµµετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες; Αν ναι µπορείτε να
µου δώσετε ένα παράδειγµα;

23. Πιστεύεις πως η συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση θα βοηθούσε προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν ορισµένες αλλαγές στην αυλή;

Σας ευχαριστώ πολύ!
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Παράρτηµα 8. Οδηγός Συνέντευξης Γονέα- Μετά την ολοκλήρωση της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης (Τρίτο Στάδιο της Έρευνας)
1. Ποιες αλλαγές παρατηρήσατε στην αυλή;

2. Ποιο είναι το αγαπηµένο σας σηµείο στην αυλή και ποιο του παιδιού σας µετά τις
αλλαγές;

3. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του παιδιού σας σχετικά µε τις αλλαγές.

4. Έχετε κάποιο φόβο ή ανησυχία σχετικά µε τις αλλαγές στο χώρο της αυλής

5. Διακρίνατε στοιχεία που να υποδηλώνουν την ταυτότητα των παιδιών στην αυλή; Αν ναι,
ποια;

6. Συµµετείχατε στη διαδικασία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των αλλαγών; Αν ναι,
πως;

6.1 Πιστεύετε πως είναι απαραίτητη η συµµετοχή των γονέων για την υλοποίηση ΝΑΙ
αλλαγών;
6.2 Οι πρακτικές συνεργασίας που αξιοποιήθηκαν σας Καθόλου Λίγο Αρκετ
βοήθησαν;(έντυπο
ενηµέρωσης,
συνεντεύξεις,
ά
ενηµέρωση δια ζώσης κατά την άφιξη και αναχώρηση
από το νηπιαγωγείο κ.α.)
7. Ποιες πιστεύετε πως είναι οι βασικότερες δυσκολίες για την εφαρµογή αλλαγών
αυλή;

ΟΧΙ
Πάρα
πολύ

στην

8. Ποια θετικά και ποια αρνητικά στοιχεία διακρίνεται όσον αφορά την καθηµερινότητα του
παιδιού σας στο σχολείο µετά τις αλλαγές;

9. Τι αλλαγές θα θέλατε να πραγµατοποιηθούν στο δεύτερο στάδιο αλλαγών;
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Παράρτηµα 9. Οδηγός Συνέντευξης Παιδιών- Πριν και µετά της Συµµετοχικής
Έρευνας Δράσης (Τρίτο Στάδιο της Έρευνας)
Συνεντεύξεις:. Ολιγόλεπτες ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε τα παιδιά, ένα ή σε οµάδες.
Πριν την έναρξη της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου σηµείο στο σχολείο; Γιατί;
Ποιο σηµείο στο σχολείο σου αρέσει λιγότερο; Γιατί;
Τι σου αρέσει περισσότερο στην αυλή; Γιατί;
Τι σου αρέσει λιγότερο; Γιατί;
Τι σου αρέσει να παίζεις στην αυλή;
Τι θα ήθελες να αλλάξεις στην αυλή ;
Τι θα άλλαζες στο νηπιαγωγείο σου αν αποφάσιζες µόνος/η σου;
Πιστεύεις πως οι κυρίες σου ξέρουν καλύτερα τι σου αρέσει να κάνεις περισσότερο από όλα;
Ποιος παίρνει τις αποφάσεις στο νηπιαγωγείο;
Τι αποφάσεις παίρνεις µαζί µε τις κυρίες σου και τι µόνος/η σου;
Ποιο συχνά που παίρνεις µόνος σου αποφάσεις στο νηπιαγωγείο ή στο σπίτι;

Μετά την ολοκλήρωση της Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης
(1)
Σου αρέσει η αυλή του σχολείου σου;
(2)
Ποιο είναι το αγαπηµένο σου σηµείο στην αυλή; Γιατί;
(3)
Ποιο σηµείο της αυλής σου αρέσει λιγότερο;
(4)
Τι σου αρέσει να παίζεις στην αυλή;
(5)
Η αυλή έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό;
(6)
Μπορείς να µου πεις τι αλλαγές υπάρχουν;
(7)
Σου αρέσουν οι αλλαγές αυτές;
(8)
Ποιος πήρε την απόφαση για να κάνει αυτές τις αλλαγές;
(9)
Ποιος έκανε τις αλλαγές;
(10)
Τι άλλο θα ήθελες να κάνουµε στην αυλή;
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Παράρτηµα 10. Οδηγός Συνέντευξης των εκπαιδευτικών µετά την ολοκλήρωση της
Συµµετοχικής Έρευνας Δράσης (Τρίτο Στάδιο της Έρευνας)
1. Το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος πραγµατοποιήθηκαν στην αυλή του σχολείου σας κάποιες αλλαγές. Μπορείτε να
µου αναφέρετε/ περιγράψετε τις αλλαγές αυτές;
Απάντηση:

2. Γιατί πήρατε την απόφαση να προβείτε στις συγκεκριµένες αλλαγές;

3. Τι αισθήµατα σας προκαλεί η αυλή του νηπιαγωγείου πλεόν;

4. Ποιο πιστεύτε πως είναι το αγαπηµένο µέρος των παιδιών στη σηµερινή/ τωρινή µορφή της αυλής;

5. Ποιο είναι το αγαπηµένο σας σηµείο στην σηµερινή/ τωρινή µορφή της αυλής;

6. Ποιους σκοπούς πιστεύετε πως εξυπηρετούσε η σχολική αυλή πριν την παρέµβαση και ποιους τώρα;

7. Παρέχει η σχολική αυλή ευκαιρίες για παιχνίδι ελεύθερο ή οργανωµένο; Αν Ναι, περιγράψτε τις δυνατότητες

8. Ο εξωτερικός χώρος είναι οργανωµένος σε σαφώς καθορισµένες περιοχές. Αν ναι µπορείτε να µου αναφέρετε τις
περιοχές δραστηριοτήτων που υπάρχουν
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9. Χρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο αναλυτικό
πρόγραµµα; Αν Ναι, θα µπορούσατε να αναφέρετε 2 παραδείγµατα:

1.

10. Θα σας παρουσιάσω περιληπτικά ορισµένους σκοπούς που η σχολική αυλή µπορεί να εξυπηρετεί. Διαχωρίστε
τους πέντε, που ανταποκρίνονται καλύτερα στους δικούς σας σκοπούς. Πρώτα τον ποιο σπουδαίο, µετά το λιγότερο
σπουδαίο κ.ο.κ.
Διάλειµµα
Διασκέδαση
Χαλάρωση
Γνωστική- Ακαδηµαϊκή Ανάπτυξη
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη
Κοινωνική Αλληλεπίδραση
Παιχνίδια αδρής κινητικότητας
Περιβαλλοντική Διαχείρηση

2.

11. Σε τι ποσοστό του συνολικού χρόνου παραµονής τους στο σχολείο παραµένουν τα παιδιά στο χώρο της αυλής
(ανά εβδοµάδα) µετά τις παρεµβάσεις στην αυλή; Υπήρχει διαφορά σε σχέση µε το πόσο χρόνο περνούσατε έξω πριν
τις αλλαγές;

3.

12. Άλλαξε η ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για τις οργανωµένες δραστηριότητες στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους µετά τις παρεµβάσεις;

4.

13. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια των αλλαγών και αφού ολοκληρώθηκαν

1.

14. Ποιος ήταν ο ρόλος σας όταν τα παιδιά βρίσκονται έξω στην αυλή πριν την παρέµβαση και ποιος είναι τώρα;
(επιλέξτε πέντε µε σειρά προτεραιότητας, από το 1 ποιο σηµαντικό έως το 5 λιγότερο σηµαντικό)
Πριν τις αλλαγές
Μετά τις αλλαγές
Καθοδηγητικός

Καθοδηγητικός

Υποστηρικτικός

Υποστηρικτικός

Εµψυχωτής

Εµψυχωτής

Παρατηρητής

Παρατηρητής

Συµβουλευτικός

Συµβουλευτικός
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Συντονιστικός

Συντονιστικός

Ανατροφοδοτικός

Ανατροφοδοτικός

Διδακτικός

Διδακτικός

Διαµεσολαβητικός

Διαµεσολαβητικός

Επίβλεψη- Εποπτεία

Επίβλεψη

Άλλο:

Άλλο:

2.

15. Προσφέρει η σχολική αυλή ηµι-ιδιωτικές περιοχές όπου τα παιδιά µπορούν να παίξουν µόνα ή µε κάποιο φίλο;

3.

16. Ο εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου και ο εξοπλισµός προσφέρονται για:
Παιχνίδια αδρής κινητικότητας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δραµατικό παιχνίδι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και ενασχόληση µε στοιχεία της φύσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

17. Διαχειρίζεστε τον εξοπλισµό του αύλειου χώρου µε τρόπο που να ενθαρρύνει την αυτονοµία των παιδιών; Αν ναι
δώστε µου ένα παράδειγµα

18. Είναι κατά τη γνώµη σου αναγκαία η ύπαρξη παιχνιδοκατασκευών;

19. Η διαµόρφωση της αυλής σας δίνει την αίσθηση της παιδικής χαράς , ενός παιδότοπου;

20. Περνώντας κάποιος έξω από την αυλή του σχολείου σας, θα µπορούσε να παρατηρήσει στοιχεία που φανερώνουν
την ταυτότητα της τάξης σας; (π.χ. υλικό από διάφορες δραστηριότητες και πρότζεκτ). Μπορείτε να δώσετε ένα
παράδειγµα;

21. Υπάρχουν απαγορευµένες περιοχές στην αυλή για τα παιδιά; Αν ναι, σε σχέση µε πριν (πριν την παρέµβαση)
πόσο συχνά αναγκάζεστε να τις επισηµαίνεται στα παιδιά;
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22. Ποιοι ήταν οι φόβοι και οι ανησυχίες σχετικά µε το παιχνίδι των παιδιών στην αυλή και πως αυτοί επηρεάστηκαν
από την νέα διαµόρφωση της αυλής

23. Ποιοι συµµετείχαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις αλλαγές που θα γινόταν, στη φάση του
σχεδιασµού;

24. Ποιοι συµµετείχαν στη διαδικασία του µετασχηµατισµού/ των αλλαγών στην αυλή;

25. Τα παιδιά είχαν ενηµερωθεί για τις αλλαγές που θα πραγµατοποιούταν στην αυλή του σχολείου τους; Αν ναι σε
ποια φάση (φάση σχεδιασµού- φάση υλοποίησης);

26. Ακούσατε τις γνώµες/ απόψεις/ ιδέες/ προτιµήσεις των παιδιών για τις αλλαγές στους εξωτερικούς χώρους του
σχολείου. Αν ναι, µε ποιες πρακτικές υποστηρίξατε τα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους;

27. Συµµετείχαν τα παιδιά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις αλλαγές; ΑΝ ναι πως;

28. Συµµετείχαν τα παιδιά στη διαδικασία υλοποίησης των αλλαγών; ΑΝ ναι πως;

29. Μπορείτε να µου αναφέρετε νέους τρόπους µε τους οποίους έχετε µάθει να αξιοποιείτε την αυλή µε τα παιδιά
µέσα από τη συµµετοχή σας στην έρευνα δράσης;
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30. Ποιες αλλαγές θα θέλατε να γίνουν, σε δεύτερο στάδιο στο χώρο της αυλής;

31.
Μέσα από την εµπειρία της έρευνας δράσης πως αντιλαµβάνεστε πλέον τη “µάθηση στους εξωτερικούς
χώρους”;

32. Μπορείτε να µου περιγράψετε µία ενδεικτική διαµόρφωση µιας εξωτερικής αίθουσας σε περιοχές;

33. Εκτός από τις αλλαγές στα χωρικά στοιχεία της αυλής παρατηρήσατε και αλλαγές στην παιδαγωγική
προσέγγιση της αυλής κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης;
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