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Πεξίιεςε  

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέζα απυ ηζξ ζοκήεεζξ δναζηδνζυηδηεξ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ (ΠΔ). οιιεηείπακ 50 ιαεδηέξ/ηνζεξ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ απυ δφμ δζαθμνεηζηά ζπμθεία. 

Σμ πνχημ ζπμθείμ (Νάμνο) πναβιαημπμίδζε πνυβναιια ΠΔ δζάνηεζαξ 40 ςνχκ βζα ημ κενυ, εκχ ημ 

δεφηενμ ζπμθείμ (Καιακπάθα) παναημθμφεδζε πνυβναιια ΠΔ ζπεηζηά ιε ημ κενυ ζε ΚΠΔ, δζάνηεζαξ 

5 ςνχκ. Χξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ επζδυεδηε πνζκ ηαζ ιεηά 

ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Απυ ηδκ ακάθοζδ πνμηφπηεζ υηζ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, δ 

πθεζμρδθία ηςκ παζδζχκ έπεζ ιζα ζαθή πνμηίιδζδ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ηαζ ζηδ 

δζελαβςβή ημοξ ζημ πεδίμ ακηί ζημ ζπμθείμ, ηάηζ ημ μπμίμ επίζδξ ημοξ πνμηαθεί ηαζ ιεβαθφηενδ 

ζοκαζζεδιαηζηή εοπανίζηδζδ. Αηυιδ, ημοθάπζζημκ βζα ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ, ζημ πεδίμ ακηί βζα 

ημ ζπμθείμ θαίκεηαζ κα θεζημονβμφζακ πενζζζυηενμ ηαζ ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ.  
 

Abstract  

Present study focuses on elementary students‘ affective engagement to the natural environment during 

the ordinary activities of school-based environmental education (EE) projects. Two case studies, one 

from Naxos with 17 children of 5
th
 and 6

th
 grades and another from Kalampaka with 33 students of 6

th
 

grade was the sample of the study. Children from Naxos were engaged in a 40 teaching hour long 

module, while students from the second case study participated to a half-day long module about water 

to an Environmental Education Center. As a research tool was used a questionnaire that was 

administered before and after the teaching interventions. The analysis revealed that both before and 

after teaching the majority of students had a clear preference to active involvement activities and the 

conduction of them into the field rather than in the school, stimulating greater enjoyment. 

Furthermore, the field activities better motivated Kalampaka‘s students in their learning.  

 

 

Δηζαγσγή  

 

Ο υνμξ ‗ειπθμηή‘ (engagement) έπεζ πμθθμφξ μνζζιμφξ πνμενπυιεκμοξ ηυζμ απυ ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή υζμ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα. Γζα πανάδεζβια, ακαθένεηαζ ςξ „δέζκεπζε‟ 

(commitment), „ην λα είζαη ελεξγά αθνζησκέλνο (committed)‟ ή „ην λα αλακείμσ θάπνηνλ ή λα 

γίλσ απαζρνιεκέλνο‘ (Fredricks et al. 2004). Οζ δφμ ηεθεοηαίμζ μνζζιμί ααζίγμκηαζ ζηδ 

ζοιπενζθμνά, εκχ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ςξ „ην λα πξνζειθχσ ή ην λα εκπεξηέρσ‟ δίκεζ 

έιθαζδ ζημ ζοκαίζεδια (Fredricks et al. 2004). Παν‘ υθεξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ, 

ζηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία μ υνμξ ‗ειπθμηή‘ είκαζ ιζα πμθοδζάζηαηδ έκκμζα ηαζ εεςνείηαζ 

υηζ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ: (α) ηδ ζοιπενζθoνζηή (behavioral, π.ρ. πξνζπάζεηα, 

ζπκκεηνρή, θηι.), (α) ηδ βκςζηζηή (cognitive, π.ρ., απηνξχζκηζε, καζεζηαθνί ζηφρνη, θηι.) ηαζ 
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(β) ηδ ζοκαζζεδιαηζηή (affective, π.ρ., ελδηαθέξνλ, ζεηηθή ζηάζε, θηι.) (Fredricks et al. 2004, 

Appleton et al. 2006, Linnakylä & Malin 2008).  

Ο νυθμξ ημο ααειμφ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ημ ζπμθείμ αθθά ηαζ ηδ βκχζδ 

βεκζηυηενα είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. Οζ Linnakylä ηαζ Malin (2008) ζηδκ ένεοκά ημοξ ιε 

15πνμκμοξ Φζθακδμφξ ιαεδηέξ/ηνζεξ, ζδιεζχκμοκ υηζ εηείκμζ πμο είπακ ηδ ιεβαθφηενδ 

ειπθμηή ιε ημ ζπμθείμ είπακ ηαζ ηδκ ζζπονυηενδ αοημακηίθδρδ ηαζ αίζεδζδ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζηα ιαεδιαηζηά, αθθά ηαζ ημ ιζηνυηενμ άβπμξ, εκχ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε 

ηδ ιζηνυηενδ ειπθμηή ιε ημ ζπμθείμ είπακ ηαζ ηζξ πζμ αζεεκείξ πεπμζεήζεζξ βζα ημκ εαοηυ 

ημοξ. Ακηίεεηα, μ Abrahams (2009) ακαθένεζ υηζ ακ ηαζ δ πναηηζηή δμοθεζά ηςκ 

ιαεδηχκ/ηνζχκ ηαθθζενβμφζε ηδ αναποπνυεεζιδ ειπθμηή ημοξ, ςζηυζμ δεκ ήηακ 

απμηεθεζιαηζηή ζημ κα δδιζμονβήζεζ ηίκδηνα βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιεηά 

ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ή ιαηνμπνυεεζιμ εκδζαθένμκ βζα ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.  

Δπίζδξ, ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ (ΠΔ), απμηεθεί ιζα ελίζμο ζδιακηζηή έκκμζα, 

ηαεχξ δ ειπθμηή ηςκ πμθζηχκ ιε ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

βζα ηδκ επίθοζή ημοξ. Αηυια, εεςνείηαζ υηζ είκαζ εφπθαζηδ, ηαεχξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε ημ πθαίζζμ ηαζ επμιέκςξ οπυηεζηαζ ζε δζαθμνμπμζήζεζξ 

ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ (Fredricks et al. 2004). Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ κα 

επδνεαζηεί πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εκενβμφξ ειπθμηήξ ηαζ ζοιιεημπήξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εειάηςκ. Έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ επδνεαζιμφ ηδξ 

ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ηα πενζααθθμκηζηά εέιαηα είκαζ ηαζ δ επαθή ημοξ ιε ημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηάηζ ημ μπμίμ, ιαγί ιε ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ πνμξ πάνδ 

ημο πενζαάθθμκημξ, απμηεθμφκ ημοξ αηνμβςκζαίμοξ θίεμοξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ  

(δει. „about‟, „through‟ θαη „for the environment‟) (Cook 2008). 

Οζ Dettmann-Easler ηαζ Pease (1999) ζηδκ ενεοκδηζηή ημοξ ακαζηυπδζδ ακαθένμοκ 

υηζ δ ΠΔ δ μπμία βίκεηαζ ιυκμ ζημ ζπμθείμ έπεζ ιυκμ ιενζηή επζηοπία ηαζ υηζ δ ηαθφηενδ 

πνμζέββζζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εκκμζχκ ηαζ ηδξ ζοκαίζεδζδξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ είκαζ κα εκζςιαηςεμφκ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ζπμθείμο. Γζα πανάδεζβια, δ 

Palmer (1999) ζε ένεοκα ιε ιαεδηέξ/ηνζεξ εκκέα πςνχκ ανήηε υηζ μζ άιεζεξ ειπεζνίεξ ιε ηδ 

θφζδ είπακ πμθφ ηαθφηενεξ επζπηχζεζξ ζηδ ιεηέπεζηα ακάιεζλή ημοξ ζε δναζηδνζυηδηεξ 

πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ απυ υηζ είπε δ ηοπζηή εηπαίδεοζδ.  

ηδκ Δθθάδα, δ εθανιμβή ηδξ ΠΔ ιέζα απυ ηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ηονίςξ ιε 

ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ΠΔ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ, ζοκήεςξ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ 

εοέθζηηδξ γχκδξ (ΔΕ), ή/ηαζ ιε ηζξ επζζηέρεζξ ζηα Κέκηνα Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

(ΚΠΔ). ήιενα, θεζημονβμφκ 69 ΚΠΔ πμο πνμζθένμοκ πθήεμξ πνμβναιιάηςκ δζάνηεζαξ απυ 

ιζζή έςξ ηέζζενζξ διένεξ ηαζ ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ μζημκμιζηέξ, πμθζηζζιζηέξ, ημζκςκζηέξ 

ηαζ ζζημνζηέξ υρεζξ ημο πενζαάθθμκημξ. Έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ/ηνζχκ Α/ειζαξ 

ηαζ Β/ειζαξ εηπαίδεοζδξ επζζηέπηεηαζ ηα ΚΠΔ ηάεε πνυκμ.  

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή 

ιαεδηχκ/ηνζχκ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ ιε ημ πενζαάθθμκ, ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ 

ΠΔ ηαζ πςξ αοηή επδνεάγεηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοκδεζζιέκςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ιε ημ πενζαάθθμκ πνμζεββίζηδηε 

ιέζα απυ (α) ηζξ  πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ πεδίμ ηαζ ζημ 

ζπμθείμ, (α) ηα ζοκαζζεήιαηα, (β) ηα πνμζςπζηά ηίκδηνα ηαζ (δ) ηζξ πμζμηζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ 

ειπεζνζχκ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενβαζία ζημ πεδίμ ηαζ ζημ ζπμθείμ.  Με αάζδ θμζπυκ ηα 

παναπάκς, μζ ενεοκδηζηέξ ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ ηαηεφεοκακ ηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ μζ ελήξ:  

1. Πμζα είκαζ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ 

ιαεδηχκ/ηνζχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα ΠΔ;  

2. Πχξ δ πενζααθθμκηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ακαπηφζζεηαζ ιέζα απυ ηζξ 

ζοκήεεζξ εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ΠΔ;  
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Μεζνδνινγία έξεπλαο  

 

Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο  

 

Σα δεδμιέκα πμο πανμοζζάγμκηαζ εδχ απμηεθμφκ ιένμξ ιεβαθφηενδξ ένεοκαξ ζηδκ μπμία 

έβζκε πνήζδ πμθθαπθχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ιεθεηήεδηακ δφμ πενζπηχζεζξ δδιυζζςκ 

δδιμηζηχκ ζπμθείςκ, εκυξ κδζζχηζηδξ, αβνμηζηήξ πενζμπήξ (Βίβινο Νάμνπ) ηαζ εκυξ 

δπεζνςηζηήξ, διζαζηζηήξ πενζμπήξ (Καιακπάθα Σξηθάισλ). Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζε ηνεζξ 

θάζεζξ ηαζ είπε ηαεανά πεζναιαηζηυ ζπεδζαζιυ (pre/post research design) πςνίξ μιάδα 

εθέβπμο ηαζ βζα ηζξ δφμ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ. ηδκ πνχηδ θάζδ έβζκε δ επίδμζδ ηςκ 

ηθζιάηςκ, ζηδ δεφηενδ θάζδ έθααακ πχνα μζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ μζ μπμίεξ είπακ ζημπυ 

κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα ηαηακμήζμοκ εέιαηα ζπεηζηά ιε ημ κενυ ηαζ ζηδκ ηνίηδ 

θάζδ έβζκε ηαζ πάθζ δ επίδμζδ ηςκ ίδζςκ ηθζιάηςκ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ακ οπάνπμοκ 

αθθαβέξ ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ζπεηζηά ιε ηα οπυ ελέηαζδ εέιαηα.  

 

Σα εξγαιεία έξεπλαο  

 

Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ πενζεθάιαακε 

ηυζμ ακμζπημφ υζμ ηαζ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ (5-βάζκηα Likert-type). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ παζδζχκ πνδζζιμπμζήεδηε ηθίιαηα 

24 ενςηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ηζξ ζοκήεεζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα ζημ ζπμθείμ ηαζ ζημ πεδίμ (18 εξσηήζεηο), ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ (2 

εξσηήζεηο) ηαζ ηα ηίκδηνα (4 εξσηήζεηο). Ζ επίδμζδ ηςκ ηθζιάηςκ έβζκε απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ηάλδξ ηαζ βζα ημ θυβμ ημο υηζ ηα παζδζά ήηακ ελμζηεζςιέκα ιε αοημφξ δεκ 

οπήνπε μ θυαμξ ημο άβκςζημο ενεοκδηή, ακηζζηαειίγμκηαξ έηζζ ηα ιεζμκεηηήιαηα 

αλζμπζζηίαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο πμο ζοπκά ειθακίγμκηαζ, υπμο ηα οπμηείιεκα ηδξ 

ένεοκαξ δζζηάγμοκ ή απμθεφβμοκ κα δχζμοκ αθδεζκέξ απακηήζεζξ.  

 

Ζ Αλάιπζε  

 

Γζα ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ζηζξ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηε 

ημ θμβζζηζηυ θφθθμ Excel υπμο εζζήπεδζακ υθεξ μζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ζε ηάεε ιζα 

ενχηδζδ, ηςδζημπμζήεδηακ ηαζ δδιζμονβήεδηακ ακαθοηζημί πίκαηεξ. ηδ ζοκέπεζα, βζα ηάεε 

ενχηδζδ, υθεξ μζ ζοκαθείξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ μιαδμπμζήεδηακ ηαζ 

ηαηδβμνζμπμζήεδηακ. Γζα ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεςκ, πνδζζιμπμζήζαιε ημ Marginal Homogeneity Test, 

ηαεχξ είπαιε μκμιαζηζηή ηθίιαηα ιε πενζζζυηενεξ απυ δφμ ηαηδβμνίεξ (multinomial). Γζα 

ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ sign test, ηαεχξ δ ηθίιαηα 

ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ήηακ ζεζνμεεηζηή (ordinal). Σμ επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 

ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μνίζηδηε ημ 0.05 (p<0.05).  

 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε  

 

ηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Νάμνο) δ δζδαηηζηή πανέιααζδ έβζκε ζηα πθαίζζα ηδξ 

εοέθζηηδξ γχκδξ, είπε ζοκμθζηή δζάνηεζα πενίπμο 40 δζδαηηζηέξ χνεξ ζε δζάζηδια 4 ιδκχκ 

(Φεβξνπάξηνο-Μάηνο) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ πνχημ ενεοκδηή, μ μπμίμξ είπε ηδκ 

εοεφκδ βζα ηζξ ηάλεζξ Δ΄ ηαζ Σ΄. ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ 

είπακ ηδκ εοηαζνία κα ακαγδηήζμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνήζεζξ ημο κενμφ, ηυζμ ζημ 

δζαδίηηομ υζμ ηαζ άθθεξ δθεηηνμκζηέξ ηαζ έκηοπεξ πδβέξ ηαζ κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ ηαίνζα 

ζδιαζία ημο βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ 
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ηδκ έθθεζρδ ή ηδκ ηαηή ημο πμζυηδηα. Δπίζδξ, έβζκε επίζηερδ πεδίμο ιζζήξ διέναξ ζε οπυ 

ηαηαζηεοή θνάβιαηα, ζηζξ δδιμηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαεανζζιμφ κενμφ ηαζ ζε έκα οβνυημπμ. 

Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ενβάζηδηακ ζε μιάδεξ, πανμοζίαγακ ηζξ ενβαζίεξ πμο είπακ ακαθάαεζ είηε 

ιε power point είηε ιε ηαιπθυ πανμοζίαζδξ ηαζ έηακακ ηαηαζηεοέξ (π.ρ. πδξνειεθηξηθφ 

εξγνζηάζην, λεξφκπιν, θηι).  

Ζ δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Καιακπάθα) αθμνμφζε δφμ Σ΄ ηάλεζξ ζηζξ μπμίεξ δ 

δζάνηεζα ηδξ πανέιααζδξ ήηακ ιυκμ 5 δζδαηηζηέξ χνεξ ζε δζάζηδια δφμ διενχκ (Ηνχληνο) 

ηαζ δζελήπεδ απυ ημκ 2
μ
 ηαζ 3

μ
 ενεοκδηή, μζ μπμίμζ ήηακ ηαζ μζ οπεφεοκμζ εηπαζδεοηζημί ηςκ 

ηάλεςκ. Πενζεθάιαακε ακαηεθαθαίςζδ ααζζηχκ εκκμζχκ βζα ημ κενυ (ν θχθινο ηνπ, ε 

δηαρείξηζή θαη νη πεξηπηψζεηο θαηαζπαηάιεζεο – 45΄), ηαεχξ ηαζ επίζηερδ ζημ ΚΠΔ Αβζάξ 

Λάνζζαξ υπμο παναημθμφεδζακ πνυβναιια ζπεηζηυ ιε ημ κενυ («Σν Γέιηα ηνπ πνηακνχ 

Πελεηνχ» - 4 Υ 45΄).   

 

Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε  

 

ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 50 ιαεδηέξ/ηνζεξ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ. Ζ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ 

ακά ζπμθείμ, ηάλδ ηαζ θφθθμ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ 1
δξ

 

πενίπηςζδξ ήηακ απυ αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ 

βμκέςκ ήηακ παιδθυ (απφθνηηνη δεκνηηθνχ), εκχ δ ιέζδ αηαδδιασηή ημοξ επίδμζδ ήηακ 

ιέηνζα, πςνίξ κα ζδιαίκεζ αοηυ υηζ δεκ οπήνπακ ηαζ παζδζά ιε ηαθέξ επζδυζεζξ. Ακάθμβδ ήηακ 

ηαζ δ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηδξ 

2
δξ

 πενίπηςζδξ.   

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ παζδζχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ βζα ηζξ 

δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ (Γξαθήκαηα 1), παναηδνμφιε υηζ αοηέξ ζαθχξ ηθίκμοκ πνμξ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ [(Α) ρξήζε νξγάλσλ, (Β) ζεκεηψζεηο θαη κηθξέο 

εξγαζίεο, (Γ) εξγαζία ζε νκάδεο] ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ πζμ παεδηζηήξ ζοιιεημπήξ [(Γ) 

παξαηήξεζε, (Δ) ρξήζε νξγάλσλ απφ άιινπο, (Σ) νδεγίεο πξνο άιινπο, (Ε) νκηιίεο απφ 

εηδηθνχο/δαζθάινπο]. Ζ ηάζδ αοηή ζζπφεζ ηυζμ υηακ ηα παζδζά είκαζ ζημ πεδίμ (Γξάθεκα 1α) 

υζμ ηαζ υηακ είκαζ ζημ ζπμθείμ (Γξάθεκα 1β), υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πμο 

ιεθεηήζαιε (Νάμνο θαη Καιακπάθα). Δπζπθέμκ, μζ παναηδνμφιεκεξ αοηέξ δζαθμνέξ ζηζξ 

πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ηαζ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, 

πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ ηάζδ αοηή είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ ηαζ ζηαεενή. Ακηίεεηα, δεκ 

παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία μφηε ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ μφηε βζα ηζξ ιδ εκενβμφ, ηυζμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Νάλμο υζμ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ 

ηδξ Καθαιπάηαξ. Σμ ηεθεοηαίμ 

ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ υηζ δ 

δζδαηηζηή πανέιααζδ δεκ επδνέαζε 

ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ, αθμφ 

αοηέξ ήηακ ήδδ ζαθχξ ηαζ εκηυκςξ 

οπέν ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ 

ζοιιεημπήξ. 

ζμκ αθμνά ηχνα ηζξ 

πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ημκ 

ηυπμ δζελαβςβήξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ (βι. Πίλαθα 2), δζαπζζηχκμοιε υηζ ζηδκ ζοκηνζπηζηή 

ημοξ πθεζμρδθία ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηδξ ένεοκαξ, μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ έπμοκ εεηζηυ 

πνυζδιμ, πνάβια ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζαθήξ πνμηίιδζδ ζηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ ζημ πεδίμ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Νάλμο, δ παναηήνδζδ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ μζ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ζοιιαεδηέξ 

ημοξ πνζκ ηδ δζδαζηαθία, ήηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ακαθένεδηακ απυ ημοξ 

Πίνακασ 1: Κατανομι δείγματοσ ανά μελζτθ 

περίπτωςθσ, τάξθ και φφλο (N=50).  

 Νάξοσ  Καλαμπάκα   

 5θ  6θ   6θ, (α) 6θ, (β)  φνολο 

Αγόρια   1 5  9 7 22 

Κορίτςια 6 5  8 9 28 

φνολο  7 10  17 16 50 
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ιαεδηέξ/ηνζεξ ςξ μζ πζμ πνμηζιχιεκεξ κα βίκμκηαζ ζημ πεδίμ. Ακηίεεηα, μζ μδδβίεξ πνμξ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ, ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηαζ δ πνήζδ μνβάκςκ απυ άθθμοξ, πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία, 

ήηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ εηείκεξ πμο μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πνμηζιμφζακ πενζζζυηενμ κα βίκμκηαζ 

ζημ ζπμθείμ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηζξ δφμ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ οπάνπεζ 

ιζα πθήνδξ ακηζζηνμθή ζηζξ πνμηζιήζεζξ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Έηζζ, βζα ηδ πνήζδ 

μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ άθθμοξ, εκχ ανπζηά ηα παζδζά εεςνμφζακ υηζ είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα βίκμκηαζ ζημ ζπμθείμ (-0.18), ιεηά ηδ δζδαζηαθία εεςνμφκ υηζ είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα βίκμκηαζ ζημ πεδίμ (0.09), εκχ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ζοιααίκεζ 

αηνζαχξ ημ ακηίεεημ (0.18, -0.21).  

 

 
 

 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Βαειυξ πνμηίιδζδξ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ δ παναηήνδζδ είκαζ ηαζ πάθζ δ πζμ πνμηζιδηέα 

δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ πεδίμ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.23, 0.16). 

Ακηίεεηα, δ πνήζδ μνβάκςκ απυ ημοξ ίδζμοξ, ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηαζ δ ενβαζία ζε μιάδεξ, 

πνζκ ηδ δζδαζηαθία, είκαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ  

βζα ημ ζπμθείμ. Οζ δφμ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ πμο πανμοζζάγμοκ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ 

ακαηνμπή ζηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ιε ηδκ πνχηδ κα βίκεηαζ πζμ 

πνμηζιδηέα βζα ημ ζπμθείμ, εκχ δ δεφηενδ ημ ακηίεεημ.   

οβηνζηζηά ηχνα βζα ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ ςξ πνμξ ημκ ηυπμ δζελαβςβήξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ ηαζ ζηζξ δφμ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ 

ηα παζδζά πενζζζυηενμ επζεοιμφκ αοηέξ κα θαιαάκμοκ πχνα ζημ πεδίμ. Δπίζδξ, ηυζμ ζημ 

πεδίμ υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ ηα παζδζά πνμηζιμφκ πενζζζυηενμ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ 

ζοιιεημπήξ απυ αοηέξ ηδξ παεδηζηήξ ζοιιεημπήξ. Σα εεηζηά πνυζδια ηςκ Μ.Ο. ζηζξ 

ιεηααθδηέξ αοηέξ δζαηδνμφκηαζ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ 

πνμηίιδζδ αοηή δεκ άθθαλε. Χζηυζμ, οπάνπεζ ιζα οπμπχνδζδ ηδξ πνμηίιδζδξ αοηήξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ βζα ημ ζπμθείμ, ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, δ μπμία ιάθζζηα 

είκαζ ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. 

(α) Βαθμόρ πποηίμηζηρ δπαζηηπιοηήηων ζηο ΠΔΓΙΟ  

(β) Βαθμόρ πποηίμηζηρ δπαζηηπιοηήηων ζηο ΣΧΟΛΔΙΟ 

Ππιν  Μεηά  

*** 
* 

** 

** 

*** 

*** 

*** ** 

** 

Δκενβυξ ζοιιεημπή  

[Α]: Υνήζδ μνβάκςκ απυ ημοξ ίδζμοξ  

[Β]: διεζχζεζξ ηαζ ενβαζίεξ 

[Γ]: Δνβαζία ζε μιάδεξ  

Μδ εκενβυξ ζοιιεημπή  

[Γ]: Παναηήνδζδ 

[Δ]: Υνήζδ μνβάκςκ απυ άθθμοξ 

[Σ]: Οδδβίεξ πνμξ άθθμοξ  

1=Καευθμο – 5=Πάνα πμθφ  

*p<0.05, **p<0.01, ***p=0.001 
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Πίλαθαο 2: Μέζμζ υνμζ (Μ) ηαζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ (SD) ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.   

 Νάμνο (n=17)   Καιακπάθα (n=33)   χλνιν   

 M SD  M SD  M SD 

Μεηαβιεηέο   

Π

ξ

η

λ  

Μ

εη

ά 

Π

π

ιν  

Μ

ε

η

ά 

 

Π

ξ

η

λ

  

Μ

εη

ά 

Π

π

ιν  

Μ

ε

η

ά 

 

Π

ξη

λ  

Μ

εη

ά 

Π

πι

ν  

Μ

εη

ά 

1. ρεηηθή πξνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ 
[α]

:                

(i) παναηήνδζδ  .21 .25 .44 .44  .23 .16 .33 .43  .23 .16 .33 .43 

(ii) πνήζδ μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ ημοξ ίδζμοξ  .06 .06 .47 .21  .04 -.04 .35 .32  .04 -.04 .35 .32 

(iii) πνήζδ μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ άθθμοξ  -.18 .09 .54 .36  .09 .11 .30 .30  .09 .11 .30 .30 

(iv) ηνάηδια ζδιεζχζεςκ ηαζ βνάρζιμ ιζηνχκ ενβαζζχκ  .03 .08 .38 .41  .01 .04 .31 .28  .01 .04 .31 .28 

(v) δυζζιμ μδδβζχκ ζε άθθμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ  .18 -.21 .33 .34  .07 .04 .15 .24  .07 .04 .15 .24 

(vi) ενβαζία ζε μιάδεξ   .04 .08 .22 .25  -.04 .03 .27 .34  -.04 .03 .27 .34 

(vii) παναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ / μιζθζχκ απυ εζδζημφξ  .03 -.06 .28 .36  -.09 .12 .31 .34  -.09 .24 .31 .34 

1.α. πεηζηή πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ 

ζοιιεημπήξ ζε πεδίμ ή ζπμθείμ 
[α]

   

.04 .08 .22 .14  -.01 .01 .21 .22  -.01 .01 .21 .22 

1.α. πεηζηή πνμηίιδζδ ζημ ΠΔΓΗΟ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

εκενβμφξ ζοιιεημπήξ έκακηζ ηςκ παεδηζηχκ 
[β]

   

.13 .28 .23 .22  .18 .06 .25 .20  .16 .14 .24 .23 

1.β. πεηζηή πνμηίιδζδ ζημ ΥΟΛΔΗΟ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

εκενβμφξ ζοιιεημπήξ έκακηζ ηςκ παεδηζηχκ 
[β]

   

.14 .25 .20 .31  .27 .16* .21 .19  .22 .19 .21 .24 

2. πλαηζζεκαηηθή ππεξνρή 
[δ]

    .12 .19 .45 .40  .29 .24 .38 .37  .29 .24 .38 .37 

3. ρεηηθή πξνηίκεζε θηλήηξσλ 
[ε]

:                

(i) «Μαεαίκς πζμ εφημθα ηαζ πζμ βνήβμνα»   -.03 -.09 .48 .38  .15 .33 .47 .64  .15 .33 .47 .64 

(ii) «Πενκάς εοπάνζζηα ιε ημοξ θίθμοξ ιμο»   .18 -.06 .39 .44  .27 .17 .48 .50  .27 .17 .48 .50 

[α]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ δ δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = πνμηίιδζδ δ δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ ΠΔΓΗΟ.  

[α]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ πμο βίκμκηαζ ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ 

ζοιιεημπήξ πμο βίκμκηαζ ζημ ΠΔΓΗΟ.  

[β]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ΔΝΔΡΓΟΤ ζοιιεημπήξ, 1 = πνμηίιδζδ δναζηδνζμηήηςκ ΜΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ζοιιεημπήξ.  

[δ]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = αζζεάκμιαζ πζμ εοπάνζζηα ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = αζζεάκμιαζ πζμ εοπάνζζηα ζημ ΠΔΓΗΟ.  

[ε]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = ζημ ΠΔΓΗΟ.  

* = p > .05, ** = p> .001 
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Γξάθεκα 2: Καηδβμνίεξ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ημ ηζ είκαζ ενβαζία ζημ πεδίμ.  

 

πεηζηά ηχνα ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ, αοηά θαίκεηαζ κα πενκμφκ πζμ 

εοπάνζζηα ημ πεδίμ ηαζ αοηυ είκαζ πζμ λεηάεανμ βζα ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ, ηυζμ πνζκ 

υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.29, 0.24). Χζηυζμ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ηίκδηνα ηςκ 

παζδζχκ, υπμο βζα ηα ιεκ παζδζά απυ ηδ Νάλμ θαίκεηαζ υηζ ηα αοηά θεζημονβμφκ ηαθφηενα ζημ 

ζπμθείμ, εκχ ακηίεεηα βζα ηα παζδζά απυ ηδκ Καθαιπάηα υηζ θεζημονβμφκ πενζζζυηενμ ζημ 

πεδίμ. ηδκ ίδζα πενίπηςζδ (Καιακπάθα) έπμοιε ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ αολμιεζχζεζξ ζηζξ 

πνμηζιήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, ιε ημ ηίκδηνμ ηδξ εοημθυηενδξ ηαζ βνδβμνυηενδξ ιάεδζδξ 

κα εκζζπφεηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.33), εκχ ημ ηίκδηνμ ηδξ εοπάνζζηδξ πανέαξ κα ιεζχκεηαζ 

(0.17). Παν΄ υθεξ, υιςξ, αοηέξ ηζξ εκαθθαβέξ ζηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, δεκ 

παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, βζα 

ηαιζά απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ηα ζοκαζζεήιαηα ή ηα ηίκδηνα ηςκ  παζδζχκ ηαζ ζηζξ δφμ 

πενζπηχζεζξ πμο ελεηάζαιε.  

ζμκ αθμνά ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ, πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία, βζα ημ ηζ είκαζ 

ενβαζία ζημ πεδίμ (Γξάθεκα 2), ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Νάλμο θαίκεηαζ κα ηονζανπεί ιζα 

ζοκαζζεδιαηζηή πνμζέββζζδ (π.ρ., „πεξλάσ/αηζζάλνκαη σξαία‟) εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Καθαιπάηαξ ηονζανπεί δ βκςζηζηή πνμζέββζζδ (π.ρ., „λα καζαίλσ πνιιά‟). Μεηά ηδ 

δζδαζηαθία, ζηα παζδζά ηδξ Νάλμο ακηζζηνέθεηαζ δ ηαηάζηαζδ, υπμο επζηναηεί ηαζ εηεί δ 

βκςζηζηή εεχνδζδ ηδξ ενβαζίαξ ζημ πεδίμ, εκχ ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ ελαημθμοεμφκ, 

έζης ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ, κα δζαηδνμφκ ηδκ ανπζηή βκςζηζηή πνμζέββζζδ. Αηυιδ, δ 

ζοιπενζθμνζηή ακηίθδρδ (π.ρ., λα θάλνπκε θαζαξηφηεηα) πμο οπήνπε πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία 

ζηδκ Καθαιπάηα, ελαθακίγεηαζ ιεηά απυ αοηή ηαζ ειθακίγεηαζ ζηδκ Νάλμ. Δπίζδξ, δ 

δζαδζηαζηζηή ακηίθδρδ (π.ρ.,ζα θαηαγξάθσ, ζα εξεπλψ) ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ 

ιυκμ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία. Ζ πενζααθθμκηζηή δζάζηαζδ (π.ρ., λα κειεηάκε δψα & θπηά), 

οπάνπεζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ζοκήεςξ 

ζοκοπάνπεζ ιε άθθεξ ακηζθήρεζξ, ηονίςξ βκςζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ. Χζηυζμ, δ 

ακάθοζδ έδεζλε υηζ δεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ 

παζδζχκ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ζπεηζηά ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ ενβαζία ζημ 

πεδίμ.  

Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ ακηίθδρδ ηςκ 

παζδζχκ βζα ηδκ ενβαζία ζημ πεδίμ είπε πμθθαπθέξ ή ζοκδοαζηζηέξ ζδιαζίεξ (π.ρ., „παίδσ κε 

ηνπο θίινπο κνπ θαη καζαίλσ θαηλνχξηα πξάγκαηα‟), οπμδεζηκφμκηαξ βζα ιζα αηυιδ θμνά υηζ 

μζ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ ‗ειπθμηήξ‘ δεκ είκαζ απμιμκςιέκμζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά δοκαιζηά 

αθθδθμζπεηζγυιεκμζ (Fredricks et al. 2004).  

 

 

 

N
 

Τι είναι επγαζία ζηο πεδίο  

Ππιν  Μεηά  

[Α]: οιπενζθμνζηή ακηίθδρδ   

[Β]: Γκςζηζηή ακηίθδρδ  

[Γ]: οκαζζεδιαηζηή ακηίθδρδ  

[Γ]: Πενζααθθμκηζηή ακηίθδρδ  

[Δ]: Γζαδζηαζηζηή ακηίθδρδ  

[Σ]: Σεπκμηεκηνζηή ακηίθδρδ  
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πκπεξάζκαηα  

 

Απυ ηα παναπάκς εονήιαηα, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ηαζ 

ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πμο ιεθεηήζαιε, δεκ άθθαλε ζδιακηζηά, υπςξ εα ήηακ ημ επζεοιδηυ, 

ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ημοξ ιε ημ πενζαάθθμκ. Χζηυζμ, δζαθάκδηακ μνζζιέκεξ 

εκεαννοκηζηέξ πνμμπηζηέξ ηαζ ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

πνμβναιιάηςκ ΠΔ, υπςξ:  

 Σα παζδζά ηαζ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηυζμ ζημ πεδίμ υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ πνμηζιμφκ 

ζαθχξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ. Δπμιέκςξ, ηέημζμο είδμοξ 

δναζηδνζυηδηεξ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ΠΔ χζηε κα 

πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ ηαζ κα εκενβμπμζμφκ ηα ηίκδηνά ημοξ.  ιςξ, 

αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ δ δζαθαζκυιεκδ πνμηίιδζδ κα ιδκ 

είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά δ ιυκδ επζθμβή ημοξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ, ιδ εκενβέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ π.π. ημ βνάρζιμ (Abrahams 2009).  

 Ζ πνμηίιδζδ, αηυια ηαζ βζα ηα παζδζά ηδξ αβνμηζηήξ πενζμπήξ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ 

πεδίμ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή οπενμπή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ επζαεααίςζε ηδκ ακάβηδ 

εκζςιάηςζήξ ημοξ ζηα πνμβνάιιαηα ΠΔ. Χζηυζμ, δεκ εα πνέπεζ κα αβκμείηαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ μζ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ ζηδ θφζδ, ζδζαίηενα ζε ιζηνή δθζηία ηαζ εηηυξ 

ζπμθείμο, είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ. Δκδεπμιέκςξ, ιάθζζηα, δ ηοπζηή εηπαίδεοζδ κα ιδκ 

ιπμνεί κα έπεζ μοζζαζηζηή επίδναζδ ζηα εκδυιοπα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ βζα ημ 

πενζαάθθμκ (Palmer 1999).  

 Ζ ενβαζία ζημ πεδίμ έδεζλε, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ, υηζ 

θεζημονβμφκ ηαθφηενα ηαζ πενζζζυηενμ ηα ηίκδηνα. Οζ πζεακμί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ 

ηεθεοηαίμ δεκ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδ Νάλμ είκαζ: (α) ηα παζδζά εηεί είπακ ηδκ εοηαζνία κα 

ειπθαημφκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ 

(π.ρ., ςάμηκν ζην δηαδίθηπν), μπυηε δ έλμδμξ ζημ πεδίμ δεκ ήηακ μφηε δ πνχηδ μφηε δ ιυκδ 

‗θεζημονβία‘ εηηυξ επίζδιμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, ηαζ (α) ημ ζπμθείμ ηδξ Νάλμο 

ήηακ ζε αβνμηζηή πενζμπή, μπυηε δ επαθή ιέζς ημο ζπμθείμο, ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, 

δεκ ήηακ ηάηζ κέμ βζ‘ αοηά.   
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