Βελτίωση του λεξιλογίου παιδιών Γυµνασίου µέσα από
µια γλωσσική παρέµβαση στο πλαίσιο ενός
προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1

Περίληψη
Στη δηµοσίευση παρουσιάζεται µια στοχευµένη γλωσσική παρέµβαση µε µαθητές Γυµνασίου
στο πλαίσιο ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για µία διδακτική
παρέµβαση στην κατεύθυνση της γλωσσικής διδασκαλίας µέσω του περιεχοµένου στο πλαίσιο
άτυπων µορφών εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ΚΠΕ Μακρινίτσας και
στόχευε στη δυνατότητα των παιδιών να αποδίδουν µε σαφέστερους τρόπους τη σηµασία µιας
έννοιας, να βελτιώσουν την ικανότητα περιγραφής των εξωτερικών χαρακτηριστικών, των
ιδιοτήτων και των χρήσεων ενός αντικειµένου, να αποδίδουν ολοκληρωµένους και πλήρεις
ορισµούς και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους σε λεξιλογικές ασκήσεις µέσα από ένα
ηµερήσιο πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στην παρέµβαση χρησιµοποιήθηκαν
παιδαγωγικοί µέθοδοι που εφαρµόζονται στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση όπως η
οµαδοσυνεργατική και η βιωµατική µάθηση. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας,
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου εντοπίστηκαν στα
παιδιά της πειραµατικής οµάδας.

0. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι προτάσεις για συνδυασµό της γλωσσικής
διδασκαλίας µε εκείνη άλλων γνωστικών αντικειµένων του σχολικού προγράµµατος,
καθώς η γλωσσική µάθηση διευκολύνεται, όταν εξυπηρετεί συγκεκριµένους
κοινωνικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς, δηλαδή όταν ο/η µαθητής/τρια αισθάνεται
ότι υπάρχει ένα νόηµα -και µάλιστα ενδιαφέρον- σε αυτό που µελετά. Σε αυτή την
περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο εύκολη η κατανόηση και αφοµοίωση τόσο
νέων εννοιών όσο και γλωσσικών δοµών και σχηµάτων (Ζάγκα, 2004).
Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ποικίλες θεωρίες σχετικά µε το
συνδυασµό της γλωσσικής διδασκαλίας µε άλλα αντικείµενα, ανάµεσα στις οποίες
είναι η διδασκαλία της γλώσσας µε βάση το περιεχόµενο και η πλαισιωµένη
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διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων. Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο θεωρίες είναι
λεπτές, καθώς η πρώτη αφορά τη χρήση υλικών και τεχνικών από άλλα αντικείµενα
ως µέσο για την ανάπτυξη γλωσσικών, γνωστικών και άλλων δεξιοτήτων, ενώ η
δεύτερη αφορά την προσαρµογή των κειµένων και τη χρήση οικείων τεχνικών στους
διδάσκοντες γλώσσα, ώστε η µάθηση να γίνει πιο εφικτή στους µαθητές
διαφορετικών επιπέδων (Brinton, Snow & Wesche, 1989). Η επιτυχία αυτού του
τρόπου διδασκαλίας οφείλεται, πέρα από την ύπαρξη αυθεντικών περιστάσεων
επικοινωνίας, και στις στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας στις οποίες στηρίζεται,
όπως η οµαδοσυνεργατική και η βιωµατική µάθηση (Crandall, 1992).
Η παρούσα έρευνα κινείται προς την κατεύθυνση της γλωσσικής διδασκαλίας µέσω
του περιεχοµένου, καθώς οι πρόσφατες θέσεις πρεσβεύουν ότι το λεξιλόγιο δεν
µπορεί να διδάσκεται αυτόνοµα, αλλά µέσα σε ένα συγκεκριµένο και ενδιαφέρον
συγκείµενο. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης γίνεται ακόµα πιο εύκολη µε τη
συνδροµή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία αφενός παρέχει ευκαιρίες
διαθεµατικής προσέγγισης των εννοιών, αφετέρου στηρίζεται σε βιωµατικές και
οµαδοσυνεργατικές στρατηγικές µάθησης, µοιράζεται δηλαδή την ίδια µεθοδολογία
µε τη γλωσσική διδασκαλία µέσω περιεχοµένου.
Η παρούσα έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2006 – 2007 στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Μακρινίτσας και στην οποία
συµµετείχαν Γυµνάσια διάφορων περιοχών που επισκέφτηκαν το Κέντρο, είχε ως
σκοπό την εκτίµηση της επίδρασης που ασκεί µια στοχευµένη διδακτική παρέµβαση
στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών µέσα από ένα πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για τη διερεύνηση του σκοπού της έρευνας τέθηκαν
επιµέρους στόχοι, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή της µέσω µεγαλύτερης
συστηµατοποίησης που προσφέρει η κατάτµηση ενός γενικού στόχου σε επιµέρους.
Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι να καταστήσει ικανούς τους µαθητές/τριες να :
•

αποδίδουν µε σαφέστερους τρόπους τη σηµασία µιας έννοιας

•

να βελτιώσουν την ικανότητα περιγραφής των εξωτερικών χαρακτηριστικών,
των ιδιοτήτων και των χρήσεων ενός αντικειµένου

•

να αποδίδουν ολοκληρωµένους και πλήρεις ορισµούς

•

να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους σε λεξιλογικές ασκήσεις

1. Θεωρητικό πλαίσιο
1.1. Στρατηγικές για τη διδασκαλία του λεξιλογίου
Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα αποτρέπουν την άµεση και αυτόνοµη
διδασκαλία του λεξιλογίου. Αντίθετα, προτείνονται στρατηγικές και τεχνικές µε τις

οποίες ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου θα γίνεται έµµεσα και σφαιρικά µέσα από τη
διδασκαλία γλωσσικών και άλλων αντικειµένων, ώστε το λεξιλόγιο να τεθεί στο
κέντρο της γλωσσικής και µη διδασκαλίας ( Lewis 1993).
Οι πιο συχνά προτεινόµενες στρατηγικές διδασκαλίας του λεξιλογίου είναι:
Παρουσίαση των λέξεων σε συγκείµενο και ανάλυση του συγκείµενου: Η
επεξεργασία λέξεων σε πλούσιο συγκείµενο που παρέχεται από αυθεντικά κείµενα,
παρά σε αποµονωµένες στήλες λέξεων, µπορεί να οδηγήσει σε µια πιο ουσιαστική
διεύρυνση λεξιλογίου των µαθητών (National Reading Panel, 2000), καθώς εµπλέκει
τους µαθητές ενεργά στη χρήση των λέξεων αλλά και τη δηµιουργία συνδέσεων
ανάµεσά τους. Οι µαθητές δηλαδή συνήθως συµπεραίνουν τη σηµασία µιας λέξης
αναλύοντας και λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο που την περιβάλλει.
Παρουσίαση των λέξεων σε ποικίλα και πολλαπλά συγκείµενα: Μια από τις
στρατηγικές για αποτελεσµατική µάθηση λεξιλογίου είναι η παρουσίαση µιας λέξης σε
πολλά και διαφορετικά συγκείµενα, στα οποία αλλάζει και η σηµασία της (National
Reading Panel, 2000). Η στρατηγική αυτή δεν ταυτίζεται µε τη απλή επανάληψη της
λέξης, αλλά µε την παροχή ευκαιριών στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν ή να
συναντήσουν τη λέξη σε παραπάνω από ένα συγκείµενα (Stahl, 2005).
Χρήση λεξικού: Η χρήση του λεξικού διδάσκει τους µαθητές τις πολλαπλές σηµασίες
µιας λέξης, όπως επίσης και τη σηµασία της ορθής επιλογής µιας λέξης για την
απόδοση ενός νοήµατος
Καλλιέργεια της λεξικής επίγνωσης: Ένας πιο γενικός τρόπος διεύρυνσης του
λεξιλογίου των µαθητών είναι η καλλιέργεια της λεξικής επίγνωσης, της γνώσης,
δηλαδή, και του ενδιαφέροντος για τις λέξεις, κάτι που δεν µπορεί να ιδωθεί
αποµονωµένα αλλά που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην καθηµερινή εκπαιδευτική
πράξη (Scott & Nagy, 2004). Η λεξική επίγνωση µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από το
παιχνίδι λέξεων, την ενθάρρυνση για ικανή ανάγνωση και την έρευνα της καταγωγής
ή της ιστορίας των λέξεων.
Χρήση ενεργών και παραγωγικών διαδικασιών: Η παραγωγή γραπτού λόγου
είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους µε τον οποίο οι µαθητές
ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τις λέξεις και τις διάφορες σηµασίες τους µε έναν
ενεργό και παραγωγικό τρόπο. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι ένα πολύτιµο
εργαλείο µε το οποίο παρέχεται η ευκαιρία στους µαθητές να βελτιώσουν το λεξιλόγιο
µε το οποίο εκφράζονται, καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα των Curtis & Logo
(2001), ακόµα και οι πιο απρόθυµοι µαθητές κινητοποιούνται και παρουσιάζουν
σηµαντική βελτίωση στο λεξιλόγιο που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν.
Η καλύτερη απάντηση για τη διδασκαλία και µάθηση νέου λεξιλογίου είναι η
υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόηµα για τα παιδιά, καθώς οι εµπειρίες και η

πραγµατικότητα των µαθητών/ιών σε συνδυασµό µε την εις βάθος γλωσσική
ανάλυση που απαιτούν αυτές οι δραστηριότητες, είναι δυνατό να οδηγήσει τους/ις
µαθητές/ιες στη διατήρηση του καινούριου λεξιλογίου στη µακροπρόθεσµη µνήµη.
Όπως είναι εµφανές από τα παραπάνω, ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τη
διεύρυνση του λεξιλογίου όσο και για τη διατήρησή του έχει η χρήση του
συγκείµενου. Στην παρούσα έρευνα ως συγκείµενο χρησιµοποιήθηκαν κατεξοχήν
περιγραφικά κείµενα από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν
θέµατα σχετικά µε τα φυτά είτε αυτά χαρακτηρίζονται ως βότανα είτε ως
καλλωπιστικά, καθώς η περιγραφή αφενός αποτελεί ένα από τα βασικά κειµενικά
είδη, αφετέρου η θέση που κατέχει µέσα στο ∆ΕΠΠΣ είναι πολύ σηµαντική.
Επιπλέον, ο περιγραφικός λόγος είναι εκείνη η δοµή λόγου που επιτρέπει και
ταυτόχρονα απαιτεί τη χρήση ενός διευρυµένου λεξιλογίου και συνάµα, ως κειµενικό
είδος αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος.
Εξάλλου, σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ η διεπιστηµονική και
διαθεµατική προσέγγιση των θεµάτων της είναι εγγενής. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι
αντιφατική η διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων µέσα από την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, καθώς η τελευταία από τη φύση της και τη δοµή της εµπλέκει τους/ις
µαθητές/τριες στο περιβάλλον και είναι σε θέση να συνδράµει σε µια γλωσσική
διδασκαλία κατά την οποία οι έννοιες δε θα διδάσκονται άµεσα και αυτόνοµα αλλά
πάντα σε σχέση µε το συγκείµενο. Η σύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε
τα γνωστικά αντικείµενα, έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική (Braus and Wood,
1993; Cantrell et al, 1994), καθώς οι εκπαιδευτικοί εκπληρώνουν πολλαπλούς
στόχους µε αυτό τον τρόπο, χωρίς να αποδυναµώνεται το εκάστοτε γνωστικό
αντικείµενο (Lieberman, 1995) και εν προκειµένω η γλώσσα και ο εµπλουτισµός του
λεξιλογίου. Αντίθετα, παρατηρείται βελτίωση σε ό,τι αφορά ακόµη και την απόδοση
των

µαθητών

στα

επίσηµα

κριτήρια

αξιολόγησης,

σε

χώρες όπου

αυτά

εφαρµόζονται, όπως οι ΗΠΑ (Lieberman and Hoody, 1998). Τα στοιχεία αυτά
επαληθεύονται και στην έρευνα του SEER (2000), στην οποία εξετάστηκαν σχολεία
που χρησιµοποιούσαν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως πλαίσιο για τη διδασκαλία
του κάθε µαθήµατος και της γλώσσας σε σύγκριση µε σχολεία που δίδασκαν
αυτόνοµα το κάθε µάθηµα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι µαθητές της
πρώτης οµάδας, δηλαδή των σχολείων που εφάρµοζαν το διαθεµατικό πρόγραµµα,
παρουσίασαν καλύτερη βαθµολογία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους µαθητές. Τα
δεδοµένα αυτά ενισχύονται και από άλλες έρευνες, οι οποίες εξέταζαν την επίδραση
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ακαδηµαϊκή επίδοση και στις οποίες

σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων και ειδικότερα της ικανότητας παραγωγής προφορικού και
γραπτού λόγου των µαθητών που διδάσκονταν µε διαθεµατικό τρόπο σε σύγκριση µε
τα παιδιά που διδάσκονταν συµβατικά (Bartosh, 2003). Παρόµοια αποτελέσµατα
ανακύπτουν και από την έρευνα των Lieberman Hoody & Lieberman (2002), στην
οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 3500 µαθητές και η οποία διήρκεσε πάνω από
πέντε χρόνια. Η διαφορά που παρουσίασε η πειραµατική οµάδα, η οποία
διδάσκονταν

µε

διαθεµατικό

τρόπο

και

χρησιµοποιώντας

ως

µέσο

την

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, που διδάσκονταν
το κάθε µάθηµα αυτόνοµα, είναι στατιστικά σηµαντική, καθώς η επίδοση της
πειραµατικής οµάδας βελτιώθηκε κατά 40%, ενώ η επίδοση της οµάδας ελέγχου
µόλις κατά 5% σε ό,τι αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και άλλες
γλωσσικές δεξιότητες. Της τελευταίας έρευνας είχε προηγηθεί από τους ίδιους
ερευνητές ακόµα µία το έτος 2000, η οποία αφορούσε οχτώ σχολικές τάξεις που
πραγµατοποιούσαν περιβαλλοντικό πρόγραµµα ή που διδάσκονταν µε όχηµα την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και που διήρκεσε τρία χρόνια. Από την έρευνα αυτή
προέκυψε ότι τα σχολεία που εφάρµοζαν το πρόγραµµα σπουδών τους σε
συνδυασµό µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σηµείωσαν 76% µεγαλύτερη
απόδοση στο µάθηµα της Γλώσσας σε σχέση µε τα σχολεία που ακολουθούσαν το
παραδοσιακό πρόγραµµα σπουδών (Lieberman & Hoody, 2002).
2. Μέθοδος
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 2006 – 2007, και
συγκεκριµένα τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Ο τόπος της έρευνας ήταν το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Μακρινίτσας και συµµετείχαν σχολεία
διάφορων περιοχών που επισκέφτηκαν το Κέντρο, για να συµµετέχουν σε
πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Η Πηλιορείτισσα γιαγιά
θυµάται… βότανα διά πάσα νόσον». Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές και µαθήτριες
των δύο τελευταίων τάξεων του Γυµνασίου, ώστε να γίνει µια προσπάθεια εκτίµησης
της επίδρασης που έχει µια στοχευµένη διδακτική παρέµβαση στον εµπλουτισµό του
λεξιλογίου των παιδιών µέσα από ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η
διδακτική παρέµβαση πραγµατοποιήθηκε µε πέντε Γυµνάσια. Σε κάθε περίπτωση οι
µαθητές χωρίζονταν σε δύο οµάδες, από τις οποίες η µία αποτελούσε την
πειραµατική, η οποία υλοποίησε και την παρέµβαση, και η άλλη την οµάδα ελέγχου,
η οποία υλοποίησε απλώς το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης χωρίς
κάποια στοχευµένη γλωσσικά διδασκαλία. Και οι δύο οµάδες συµπλήρωναν το
αρχικό (pretest) και το τελικό ερωτηµατολόγιο (posttest), ενώ όλες οι διδακτικές

παρεµβάσεις έτυχαν παρακολούθησης από έναν από τους εκπαιδευτικούς του
Κ.Π.Ε, ο οποίος τηρούσε το πρωτόκολλο παρακολούθησης που σχεδιάστηκε ειδικά
για την έρευνα.

2.1. Το δείγµα της έρευνας
Το δείγµα της έρευνας συνολικά περιελάµβανε 112 µαθητές, 60 κορίτσια και
52 αγόρια, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ισοσταθµισµένο ως προς το φύλο
και να καταστεί δυνατή η αναζήτηση τυχόν διαφορών. Έγινε προσπάθεια να
διατηρηθεί η ισορροπία του δείγµατος ως προς το φύλο και µεταξύ των µαθητών της
κάθε τάξης ξεχωριστά.

2.2. Περιγραφή της διδακτικής παρέµβασης
Η διδακτική παρέµβαση σχεδιάστηκε, ώστε να συµβαδίζει µε το ηµερήσιο
πρόγραµµα του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας, δηλαδή από τις 8:30 πµ ως τις 14:30 µ.µ. Στην
πρώτη ενότητα γινόταν υποδοχή των παιδιών και, πριν οποιαδήποτε ενηµέρωση,
τους ζητούνταν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο (pretest), σκοπός του
οποίου ήταν η διερεύνηση των αρχικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Μετά τη
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, πραγµατοποιούνταν µια µικρή ενηµέρωση για
το θέµα των βοτάνων και οι µαθητές χωρίζονταν σε οµάδες µε τρόπο τυχαίο. Στη
συνέχεια οι οµάδες εργάζονταν µε τους εκπαιδευτικούς. Στο σηµείο αυτό ξεκινούσε
και το βασικό τµήµα της παρέµβασης µε την πειραµατική οµάδα κάθε σχολείου, όπου
τα παιδιά επεξεργάζονταν τα φύλλα εργασίας2.
Συγκεκριµένα τα παιδιά διάβαζαν κείµενα περιγραφικά (τρία στο σύνολό
τους), τα οποία είχαν ως θέµα το είδος της τριανταφυλλιάς. Επιλέχτηκε η περιγραφή
του συγκεκριµένου φυτού, επειδή, αν και είναι πολύ οικείο στα παιδιά, ταυτόχρονα
λίγα στοιχεία για αυτό είναι στην ουσία γνωστά, γεγονός που θεωρήθηκε ότι θα
κέντριζε το ενδιαφέρον των µαθητών και µαθητριών. Τα κείµενα διέφεραν µεταξύ
τους ως προς το µέγεθος, µε στόχο να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές ότι το είδος
της περιγραφής δεν καθορίζεται από την έκταση του κειµένου αλλά από
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως η παρουσίαση των αντικειµένων εκτός χρόνου,
η πολύ συχνή χρήση του ενεστώτα αλλά και η κυριαρχία του τρίτου ενικού
προσώπου, για την ανάδειξη του περιγραφόµενου αντικειµένου (Αρχάκης, 2005).
Κατόπιν µε την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τα παιδιά κάθε πειραµατικής οµάδας
2

Όλο το υλικό της έρευνας βρίσκεται στην πτυχιακή εργασία της Τσαβέ Πηνελόπης (2008) µε
επιβλέπουσες τις: Μαρία Παπαδοπούλου & Βάσω Παπαδηµητρίου.

χώριζαν τα κείµενα σε τµήµατα δικαιολογώντας την επιλογή τους. Είναι αξιοπρόσεκτο
ότι δεν χώριζαν όλα τα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο τα κείµενα, γεγονός που
προκαλούσε έντονη συζήτηση µεταξύ τους και περαιτέρω µελέτη των κειµένων. Η
εκπαιδευτικός δεν έδινε την απάντηση η ίδια ακόµα και όταν αυτό της εζητείτο, αλλά
αντίθετα ενθάρρυνε τα παιδιά να ξαναδιαβάσουν το κείµενο, να ψάξουν για λέξειςκλειδιά, να παρατηρήσουν τη δοµή του και να εντοπίσουν τους άξονες περιγραφής,
να εντοπίσουν δηλαδή ποιο οργανωτικό πρότυπο ακολουθείται, αυτό της χωρικής
ακολουθίας (από πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα αριστερά κ.ά.), ή αυτό
λογικής ακολουθίας (όταν η περιγραφή γίνεται σε συµβολικό χώρο). Εφαρµοζόταν
δηλαδή κάθε φορά µια διδασκαλία οµαδοσυνεργατικού τύπου, ώστε να καταστεί
δυνατή η οικοδόµηση της γνώσης εκ µέρους των παιδιών και να αποφευχθεί η
απευθείας µετάδοση της πληροφορίας.

Έπειτα, απαντούσαν στις ερωτήσεις των

κειµένων, που ακολουθούσαν στις επόµενες σελίδες. Κατόπιν, τα παιδιά χωρίζονταν
σε υποοµάδες των δύο µαθητών και ανελάµβαναν να εντοπίσουν στη φύση το
βότανο που τυχαία επέλεγαν. Στο τέλος αυτής της φάσης, µοιράζονταν τα φύλλα
εργασίας που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για τη διδακτική παρέµβαση στο πεδίο.
Κατά τη δεύτερη ενότητα της παρέµβασης, τα παιδιά εξέρχονταν στο φυσικό
περιβάλλον και χωρισµένα στις υποοµάδες επιδίδονταν στο ‘Κυνήγι θησαυρού του
βοτάνου’, όπως ήταν και ο τίτλος των φύλλων εργασίας. Σύµφωνα µε τα φύλλα
εργασίας αναζητούσαν ένα συγκεκριµένο βότανο, για το οποίο τους είχαν δοθεί
κάποιες πληροφορίες από την εκπαιδευτικό, όπως σε τι χώµα αγαπά να φυτρώνει.
Αφού ανακάλυπταν το βότανό τους, συµπλήρωναν τα πεδία του φύλλου εργασίας
που προορίζονταν για το πεδίο και, όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία για όλες τις
υποοµάδες, ακολουθούσε η επιστροφή στο χώρο εργασίας του Κ.Π.Ε.
Τα συγκεκριµένα φύλλα εργασίας αποτελούνταν από ασκήσεις που
προορίζονταν για το πεδίο και από άλλες που η επεξεργασία τους απαιτούσε τη
χρήση λεξικών και άλλων επιστηµονικών εγχειριδίων, και άρα λοιπόν εργασία µέσα
στο κτίριο. Συγκεκριµένα, τα φύλλα εργασίας περιείχαν έξι ασκήσεις, από τις οποίες
µόνο η µία συµπληρωνόταν υποχρεωτικά στο πεδίο, οι δύο επόµενες προαιρετικά,
ενώ οι τρεις τελευταίες υποχρεωτικά στην τάξη. Στις ερωτήσεις αυτές οι µαθητές/τριες
µπορούσαν να απαντήσουν µόνοι τους αν ήθελαν, αν και υπήρχε η παραίνεση να
χρησιµοποιήσουν βιβλία βοτανικής, παραίνεση που όλα τα παιδιά ακολούθησαν.
Σκοπός της δεύτερης και τρίτης ερώτησης ήταν η εξοικείωση των παιδιών µε τέτοιου
είδους βιβλία, των οποίων τα κείµενα είναι συνήθως περιγραφικά.
Η τέταρτη ερώτηση δυσκόλευε αρκετά παιδιά, καθώς δε δινόταν η δυνατότητα
να χρησιµοποιήσουν λεξικό ή άλλου είδους βιβλίο. Αντίθετα, έπρεπε να οδηγηθούν
στη συγγραφή του ορισµού µε τη βοήθεια τόσο των ερωτήσεων που είχαν

προηγηθεί, και φυσικά ενθυµούµενοι τα περιγραφικά κείµενα που είχαν επεξεργαστεί
πριν την έξοδό τους στο πεδίο. Η πέµπτη ερώτηση απαιτούσε τη χρήση βιβλίου
βοτανικής και ως σκοπό είχε τον προβληµατισµό των παιδιών σχετικά µε το πλαίσιο
στο οποίο εκφέρονται οι διαφορετικές ονοµασίες των βοτάνων. Με τον τρόπο αυτό
γινόταν προσπάθεια να διαπιστωθεί εκ µέρους των µαθητών η σηµασία των
διαφορετικών ονοµασιών και να γενικευθεί η διαπίστωση αυτή σε όλους τους τοµείς
της καθηµερινότητάς τους, κάτι που επετεύχθη σε υψηλό βαθµό, καθώς τα παιδιά
άρχιζαν να επεκτείνουν το σκεπτικό της άσκησης και συνήθως να συζητούν για το
πώς αποκαλούν τους συµµαθητές τους σε ποικίλα περιβάλλοντα. Η έκτη ερώτηση
αφορούσε την εύρεση συνωνύµων για υπογραµµισµένες λέξεις µέσα σε προτάσεις
και προϋπέθετε τη χρήση λεξικού, αφού τα παιδιά συχνά συναντούσαν δυσκολίες
στις λεξιλογικές ασκήσεις.
Η τρίτη ενότητα της διδακτικής παρέµβασης, αφορούσε την εργασία των
παιδιών µε βιβλία βοτανικής και λεξικά, µε τα οποία οι µαθητές απαντούσαν στις
υπόλοιπες ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Ακολουθούσε συζήτηση ανάµεσα στα
παιδιά σχετικά µε την παρέµβαση και προχωρούσαν έπειτα στην προετοιµασία της
παρουσίασης της οµάδας τους, κατά την οποία παρουσίαζαν στους υπόλοιπους
συµµαθητές τους τόσο το υλικό µε το οποίο εργάστηκαν (φύλλα εργασίας,
σηµειώσεις κ.τ.λ) όσο και συνθέσεις ή σχέδια που δηµιουργούσαν. Όταν όλες οι
οµάδες είχαν παρουσιάσει το έργο τους, αποχωρούσαν από την κεντρική αίθουσα
του Κ.Π.Ε στις αίθουσες στις οποίες εργάζονταν, για να συµπληρώσουν το τελικό
ερωτηµατολόγιο (posttest), το οποίο ταυτιζόταν µε το αρχικό ερωτηµατολόγιο.
Σκοπός του τελικού ερωτηµατολογίου ήταν η διερεύνηση της πιθανής βελτίωσης του
λεξιλογίου των παιδιών κάθε πειραµατικής οµάδας και η σύγκρισή τους µε την
εκάστοτε οµάδα ελέγχου.
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παρακολούθησης για τις οµάδες που συµµετείχαν.

2.3. Η συλλογή των δεδοµένων
Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το
ερωτηµατολόγιο, το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας
(Παράρτηµα).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων

Η κατηγοριοποίηση και η κωδικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών έγινε
ανάλογα µε το είδος των ερωτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία
τους. Σε ό,τι αφορά τις κλειστές ερωτήσεις, µπορούν να διακριθούν δύο κατηγορίες:
α) δύο που απαντιούνται µε ναι ή όχι και β) µια ερώτηση αντιστοίχισης. Πρέπει να
ειπωθεί ότι µετά τη σηµείωση του ναι ή όχι ακολουθούσε κενός χώρος, στον οποίο τα
παιδιά ανέπτυσσαν την αιτία της επιλογής τους και τη σκέψη τους. Στις ερωτήσεις της
πρώτης κατηγορίας αποδόθηκε ένας διαφορετικός αριθµός για το ναι και το όχι (1 και
2 αντίστοιχα), ενώ από αυτές καµία δε βαθµολογήθηκε. Για αυτό το λόγο η
επεξεργασία τους έγινε όχι µε το SPSS, αλλά µε περιγραφική στατιστική. Αντίθετα οι
απαντήσεις στην ερώτηση αντιστοίχισης βαθµολογήθηκαν ανάλογα µε το αν το κάθε
ζεύγος απαντήσεων ήταν σωστό. Ο ανώτατος βαθµός που µπορούσε να πετύχει
ένας/µια µαθητής/τρια στην ερώτηση αυτή ήταν το είκοσι (20), αφού κάθε σωστό
ζεύγος απαντήσεων βαθµολογήθηκε µε πέντε (5) µονάδες.
Όλες οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου βαθµολογήθηκαν, µε κριτήρια που τέθηκαν
για τις ερωτήσεις αυτές. Τα κριτήρια ορθότητας µιας απάντησης συνίσταντο στη
χρήση όσο το δυνατό πιο πλούσιου και εξειδικευµένου λεξιλογίου, στην τήρηση της
δοµής των περιγραφικών κειµένων και στην επιλογή κατάλληλου ύφους. Τα κριτήρια
βέβαια αυτά προσαρµόζονταν σε κάθε ερώτηση ανάλογα µε τις ειδικότερες ανάγκες.
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου βαθµολογήθηκαν µε διαφορετική κλίµακα η
καθεµία, καθώς για κάποιες ο βαθµός άριστης απόδοσης ήταν το δέκα (10) και για
κάποιες άλλες το είκοσι (20) ανάλογα µε τη βαρύτητά τους. Η κωδικοποίηση της
ανεξάρτητης µεταβλητής φύλο ακολούθησε απλή βαθµολόγηση. Για τη στατιστική
επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το SPSS 8. Στην έρευνα αυτή τα
δείγµατα ήταν ανεξάρτητα µεταξύ τους, καθώς κάθε µαθητής ανήκε σε µια
διαφορετική οµάδα. Για το λόγο αυτό εφαρµόστηκε το παραµετρικό κριτήριο t για δυο
ανεξάρτητα δείγµατα (Independent samples t-test). Με τη βοήθεια της βαθµολογικής
κλίµακας, δηµιουργήθηκε για κάθε µαθητή κάθε τάξης ένα ζευγάρι τιµών πριν και
µετά την διδασκαλία, που απετέλεσαν δύο συσχετισµένα δείγµατα, στα οποία τα
άτοµα που συγκρίνονται είναι τα ίδια. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ένας τρόπος, για
να εξεταστεί εάν µια διδασκαλία οδήγησε σε στατιστικά σηµαντική βελτίωση της
επίδοσης των µαθητών, στηρίζεται στην εφαρµογή του κριτηρίου t για δύο
συσχετισµένες οµάδες ή δείγµατα (paired samples t-test) (Lindemann-Matthies,
2002; Bartosh et al., 2006; Randler and Bogner, 2006).
Για την περιγραφή του δείγµατος
Όπως προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων το δείγµα
της έρευνας ακολουθεί την κανονική κατανοµή και δεν παρατηρούνται ακραίες τιµές,

που θα µπορούσαν να µην επιτρέψουν την εφαρµογή ενός παραµετρικού κριτηρίου.
Επίσης είναι οµοιογενές, γεγονός που επιτρέπει τη γενίκευση των συµπερασµάτων.
Από τα αποτελέσµατα επίσης φαίνεται ότι η διακύµανση και η τυπική απόκλιση είναι
ανάλογες. Οι µέσοι όροι επιδόσεων των δύο φύλων δεν εµφανίζουν καµία διαφορά,
τόσο όταν εξετάζονται συνολικά (t=0,287, p>0,1) όσο και όταν εξετάζονται ξεχωριστά
οι δύο µεγάλες οµάδες της έρευνας. (Πειραµατική οµάδα: t=0,532, p>0,1) και (Οµάδα
ελέγχου: t=1,285, p>0,1). Εξαιτίας λοιπόν της έλλειψης στατιστικά σηµαντικών
διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα τα αποτελέσµατα στη συνέχεια οµαδοποιούνται
όλα µαζί.
Για τις ερωτήσεις που βαθµολογούνται…
Η βαθµολόγηση κάθε ερώτησης του ερωτηµατολογίου οδηγεί σε ένα συνολικό
άθροισµα για κάθε µαθητή/τρια, άθροισµα που µπορεί να φτάσει τις εκατό µονάδες
ως άριστα. Το συνολικό άθροισµα του/ης κάθε µαθητή/τρια εξετάστηκε τόσο στο
αρχικό ερωτηµατολόγιο όσο και στο τελικό, ώστε να καταστεί δυνατή όχι µόνο η
διερεύνηση της βελτίωσης του λεξιλογίου για τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας και
της οµάδας ελέγχου αλλά και η σύγκριση των δύο οµάδων ως προς τη συνολική τους
επίδοση. Παρακάτω λοιπόν θα αναλυθούν τα συνολικά αποτελέσµατα για την
πειραµατική οµάδα, την οµάδα ελέγχου και για τη συνολική επίδοση µεταξύ τους,
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδοµένων µε το paired
samples t-test. Με αυτό το test δηµιουργούνται ζεύγη τιµών για κάθε παιδί και γίνεται
σύγκριση της µεταβολής της τιµής πριν και µετά την παρέµβαση, ώστε να εκτιµηθεί
αν η βελτίωση είναι στατιστικά σηµαντική. Να διευκρινιστεί ότι στο paired samples ttest τα δύο δείγµατα είναι απολύτως εξαρτηµένα, καθώς τα άτοµα που συµµετέχουν
είναι ακριβώς τα ίδια.
3.2. Πειραµατική οµάδα
Από τη στατιστική επεξεργασία της βαθµολογίας των παιδιών της
πειραµατικής οµάδας πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση φαίνεται ότι τα
περισσότερα παιδιά βελτιώνουν τη βαθµολογία τους, βελτίωση στατιστικά σηµαντική
(t=14,716, p<0,001). Όπως φαίνεται στο γράφηµα 1, δηµιουργήθηκαν για το άριστα
(100) του ερωτηµατολογίου πέντε υποκατηγορίες βαθµών. Η πρώτη υποκατηγορία
περιλαµβάνει τους µαθητές που πήραν από 0 ως 20 µονάδες, η δεύτερη είναι εκείνη
των µαθητών που βαθµολογήθηκαν από 21 ως 40 µονάδες και η τρίτη περιλαµβάνει
τα παιδιά που πέτυχαν από 41 ως 60 µονάδες. Η τέταρτη υποκατηγορία αφορά τους
µαθητές/τριες που κινήθηκαν ανάµεσα στις 61 ως τις 80 µονάδες και τέλος η πέµπτη
αφορά εκείνους που βαθµολογήθηκαν από 81 ως 100 µονάδες.
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Γράφηµα 1: Μεταβολή της επίδοσης των µαθητών/τριών και των δύο
οµάδων
3.3. Οµάδα ελέγχου
Από τη στατιστική επεξεργασία της βαθµολογίας των παιδιών της οµάδας
ελέγχου πριν και µετά την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράµµατος φαίνεται
ότι τα περισσότερα παιδιά βελτιώνουν τη βαθµολογία τους, βελτίωση που είναι
στατιστικά σηµαντική (t=10,462, p<0,001). Όπως φαίνεται και στο γράφηµα 2, οι
πέντε

υποκατηγορίες
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το
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του

ερωτηµατολογίου

διατηρήθηκαν και για τη βαθµολόγηση των παιδιών της οµάδας ελέγχου.
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Γράφηµα 2: Μεταβολή της επίδοσης των µαθητών/τριών και των δύο
οµάδων
3.4. Σύγκριση της µεταβολής της επίδοσης των δύο οµάδων
Η υπόθεση της έρευνας είναι ότι το λεξιλόγιο των παιδιών είναι δυνατό να
εµπλουτιστεί µέσα από µια διδακτική παρέµβαση στο πλαίσιο ενός προγράµµατος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για να διαπιστωθεί αν επαληθεύεται αυτή η υπόθεση,
γίνεται σύγκριση της βελτίωσης της επίδοσης ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και
την οµάδα ελέγχου, όπου υπολογίζεται η διαφορά της βαθµολογίας του αρχικού και
τελικού ερωτηµατολογίου και όχι οι συνολικοί βαθµοί των µαθητών/τριών. Έτσι, ο

µέσος όρος βελτίωσης της πειραµατικής οµάδας φθάνει το 14,65, ενώ εκείνος της
οµάδας ελέγχου φθάνει τις 6,80 µονάδες. Στη συνέχεια στις διαφορές αυτές
εφαρµόζεται το κριτήριο t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, από το οποίο διαφαίνεται ότι
υπάρχει στατιστικά πολύ σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες (t=6,553,
p<0,001). Όπως φαίνεται και στο τρίτο γράφηµα, δηµιουργήθηκαν έξι διαστήµατα
µεταβολής της επίδοσης, για να οµαδοποιηθούν τα παιδιά της κάθε οµάδας –
πειραµατικής και ελέγχου- ανάλογα µε τη διαφορά βαθµολογίας στο αρχικό και το
τελικό ερωτηµατολόγιο. Από τα αποτελέσµατα αυτά δεν είναι δύσκολο να καταλάβει
κανείς ότι η βελτίωση της επίδοσης των παιδιών είναι γεγονός και για τις δύο οµάδες,
µε σαφές όµως προβάδισµα της πειραµατικής οµάδας. Ειδικότερα, τα παιδιά της
πειραµατικής οµάδας βελτιώνονται κατά πολύ περισσότερες µονάδες από τα παιδιά
της οµάδας ελέγχου, κάτι που δικαιολογεί και τον µεγαλύτερο µέσο όρο.
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Γράφηµα 3: Μεταβολή της επίδοσης των µαθητών/τριών και των δύο οµάδων
Για τις ερωτήσεις που δε βαθµολογούνται…
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη
συλλογή των δεδοµένων περιείχε ερωτήσεις που µπορούσαν να βαθµολογηθούν
αλλά και άλλες που δεν επιδέχονταν βαθµολόγηση. Για την επεξεργασία των
δεύτερων έγινε ποιοτική ανάλυση των µεταβλητών, εκλαµβάνοντας τα δεδοµένα της
έρευνας ως κατηγορικές µεταβλητές. Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων έγινε µε τη
µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis) (Βάµβουκας, 1998). Η µέθοδος
αυτή είναι κατάλληλη για επεξεργασία ποιοτικού υλικού και αποσκοπεί στο
µετασχηµατισµό ποιοτικών δεδοµένων σε ποσοτικά και συνεπώς µετρήσιµα. Οι
απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές σε κάθε ερώτηση, λοιπόν, δηµιουργούν µια
εξαρτηµένη µεταβλητή που αποτελεί στοιχείο διερεύνησης. Για τις ερωτήσεις αυτές

αποδεικνύεται από την επεξεργασία τους ότι υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά ειδικά
την πειραµατική οµάδα, καθώς το ποσοστό των παιδιών που χρησιµοποιούν λεξικό
και που γνωρίζουν διαφορετικές ονοµασίες του βοτάνου αυξάνεται µε το πέρας της
διδακτικής παρέµβασης.
Για το πρωτόκολλο παρατήρησης…
Συγκρίνοντας την πειραµατική µε την οµάδα ελέγχου ως προς την πρώτη
γενική κατηγορία ‘Λειτουργία των οµάδων’ είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η πρώτη
οµάδα τοποθετείται από τους παρατηρητές σε καλύτερο επίπεδο κάτι που ισχύει και
για τη δεύτερη γενική κατηγορία ‘Εφαρµογή ∆ραστηριοτήτων’. Σε όλα τα πεδία
παρατηρείται µια υπεροχή της πειραµατικής οµάδας σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου,
η οποία ερµηνεύεται τόσο απ΄τη βαθµολογία όσο και από τις γραπτές σηµειώσεις
των παρατηρητών. Οι σηµειώσεις αυτές, σε ό,τι αφορά την πειραµατική οµάδα,
επικεντρώνονται στην ύπαρξη ενός συγκεκριµένου στόχου και τη λειτουργία των
παιδιών σε ένα καθορισµένο πλαίσιο, ως στοιχείων που διευκολύνουν τόσο τη
λειτουργία της οµάδας όσο και την εφαρµογή των δραστηριοτήτων.
4. Συµπεράσµατα - Συζήτηση
∆ιεύρυνση του λεξιλογίου µέσω περιεχοµένου
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, όλοι οι µαθητές που συµµετείχαν στο
πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διεύρυναν το λεξιλόγιο τους.

Παρόλα

αυτά η επίδοση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας, δηλαδή των παιδιών που
συµµετείχαν στη στοχευµένη γλωσσικά διδακτική παρέµβαση, έχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Το γεγονός οφείλεται στην
επιτυχία του συνδυασµού της γλωσσικής διδασκαλίας µε την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση. Με αυτή τη µέθοδο, ο γλωσσικός προσανατολισµός κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνέδραµε ιδιαίτερα
στο να σηµειώσουν οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας καλύτερα αποτελέσµατα σε
σχέση µε τους µαθητές/ιες της οµάδας ελέγχου
∆ιεύρυνση του λεξι λογίου µέσα από περιγραφικά κείµενα
Όλοι/ες οι µαθητές/ιες βελτιώνουν το λεξιλόγιό τους µέσα από τις
περιγραφικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Παρόλα αυτά η
επίδοση των µαθητών/ιών της πειραµατικής οµάδας, δηλαδή των παιδιών που
συµµετείχαν

στη

διδακτική

παρέµβαση

στο

πλαίσιο

του

προγράµµατος

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε
την οµάδα ελέγχου. Το στοιχείο αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά της πειραµατικής
οµάδας στο πλαίσιο της διδακτικής παρέµβασης ήλθαν σε επαφή µε περιγραφικά

κείµενα

τα

οποία

επεξεργάστηκαν

και

ανέλυσαν

χρησιµοποιώντας

την

οµαδοσυνεργατική µέθοδο. ∆ηλαδή, µέσα από µια οµαδοσυνεργατική καθοδήγηση
τα παιδιά επεξεργάστηκαν τα κείµενα χωρίς απευθείας µετάδοση της πληροφορίας
εκ µέρους της καθηγήτριας αλλά µε συλλογική αλληλεπικοινωνία και εργασία. Η
διαδικασία αυτή είναι και το πλαίσιο ανάπτυξης του λόγου και της σκέψης (Bershon,
1995), κάτι που βοήθησε στην οικοδόµηση και επέκταση της γνώσης σχετικά µε τη
δοµή των περιγραφικών κειµένων αλλά και στη διεύρυνση του λεξιλογίου µέσα από
αυτά. Εκτός όµως από τη ωφέλεια που αποκόµισαν τα παιδιά από την επαφή τους
µε τα περιγραφικά κείµενα σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι διάβασαν τέτοιου είδους
κείµενα σε επιστηµονικά βιβλία και λεξικά, αφού, όπως φαίνεται και από τη
βιβλιογραφία, η χρήση επιστηµονικών βιβλίων και λεξικών, όπως και περιγραφικού
λόγου, βοηθά στη διεύρυνση του λεξιλογίου και για αυτό το λόγο προτείνεται η
χρησιµοποίησή τους (Czerniak, 2004).
Εµπλουτισµός του λεξιλογίου µέσα από ασκήσεις και παράλληλη
χρήση λεξικών
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, όλοι οι µαθητές αλλά κυρίως αυτοί
της πειραµατικής οµάδας, κατάφεραν να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους µέσα από
ασκήσεις συνωνύµων. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει, καθώς µετά την διδακτική
παρέµβαση οι µαθητές/ιες κατάφεραν να συµπληρώσουν µε µεγαλύτερη ευστοχία τις
δύο ασκήσεις του ερωτηµατολογίου, που ήταν λεξιλογικής φύσης, καθώς η µία
αφορούσε αντιστοίχιση λέξεων µε τη σηµασία τους και η δεύτερη την εύρεση
συνωνύµων µιας λέξης που τους δινόταν σε συγκεκριµένο πλαίσιο. Πρέπει βέβαια να
ειπωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης οι µαθητές/ιες είχαν το
δικαίωµα να χρησιµοποιούν λεξικά για την υλοποίηση αυτών των ασκήσεων, όταν
ένιωθαν ότι χρειάζονται µια παραπάνω βοήθεια.
Αυτή η επιλογή αλλά και οι λεξιλογικές ασκήσεις όπως τα συνώνυµα,
οδήγησαν στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών που συµµετείχαν στη
διδακτική παρέµβαση, κάτι που φαίνεται και από τις απαντήσεις των παιδιών. Πιο
συγκεκριµένα, εµφανίζεται σε κάποιες περιπτώσεις εντυπωσιακή βελτίωση στις
απαντήσεις των παιδιών, µέχρι και είκοσι µονάδες συνολικά, δηλαδή και στις δύο
ερωτήσεις.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαφαίνεται ότι είναι δυνατός ο
εµπλουτισµός του λεξιλογίου των µαθητών στο πλαίσιο που περιγράφηκε, καθώς
µέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται σε κατεξοχήν
µεθόδους οµαδοσυνεργατικής και βιωµατικής µάθησης, είναι δυνατή η παρακίνηση
µαθητών που στο παραδοσιακό σχολείο δεν µπορούν να αποδώσουν µέσα στο

πλαίσιο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται, πέρα από
την χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία που έχει αναλυθεί εκτενέστερα στο θεωρητικό
πλαίσιο, και στη δυνατότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να συνδέει τη γνώση
των µαθητών/ιών µε την άµεση πραγµατικότητά τους, στοιχείο που οδηγεί στην
αύξηση του ενδιαφέροντος εκ µέρους όλων των µαθητών και ειδικά εκείνων που
θεωρούνται κακοί, καθώς µε αυτόν τον τρόπο βρίσκουν µια καινούρια θέση στο
εκπαιδευτικό έργο και απεγκλωβίζονται από τα στερεότυπα που έχουν δηµιουργήσει
οι άλλοι ή και οι ίδιοι για τον εαυτό τους και για τη µαθησιακή διαδικασία.
∆εν µπορεί βέβαια να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση
αποτελεί πανάκεια και τη λύση σε κάθε δυσκολία που µπορεί να προκύψει κατά τη
διδασκαλία του λεξιλογίου. Όπως εξάλλου αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, η γνώση
του λεξιλογίου είναι κάτι που δεν µπορεί να επιτευχθεί από κανέναν στον ύψιστο
βαθµό. Είναι κάτι που επεκτείνεται και βαθαίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου
και περιλαµβάνει πολλά περισσότερα από την απλή χρήση των λέξεων µέσα σε
προτάσεις (Diamond & Gutlohn, 2006). Παρόλα αυτά, κάθε διδακτική πρόταση που
αποµακρύνεται από µεθόδους εγκλωβισµού της γλώσσας και της διδασκαλίας της σε
αποστειρωµένα περιβάλλοντα, όπως καµιά φορά είναι η σχολική τάξη, κινείται προς
την σωστή κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, αλλά και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
της έρευνας, υποστηρίζεται ότι η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση ωφέλησε την
πλειοψηφία των µαθητών και οδήγησε στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου τους, αφού
έλαβε υπόψη παραπάνω από έναν τύπο νοηµοσύνης. Ενώ δηλαδή κατά τη
διδασκαλία των γλωσσικών µαθηµάτων λαµβάνεται υπόψη και καλλιεργείται
περισσότερο η γλωσσική νοηµοσύνη, στη συγκεκριµένη περίπτωση η διδακτική
παρέµβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε περικλείοντας και τη χωρική, την κινητική
αλλά και τη νατουραλιστική νοηµοσύνη (Gardner, 1993), προσεγγίζοντας έτσι
περισσότερους µαθητές, που σε διαφορετική περίπτωση ίσως θα τηρούσαν µια
αδιάφορη και παθητική στάση.
Ακριβώς αυτή την παθητικότητα, που αποτελεί πρόβληµα στη διδασκαλία του
λεξιλογίου, µπόρεσε να καταπολεµήσει η διδασκαλία του λεξιλογίου σε συνδυασµό
µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς η τελευταία δίνει πολλές ευκαιρίες
ενεργής

συµµετοχής,

τις

οποίες

οι

περισσότεροι/ες

µαθητές/ιες

άδραξαν,

ανεξαρτήτως φύλου, όπως εξάλλου καταδεικνύει και η στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσµάτων. Με όχηµα λοιπόν τις νέες τάσεις στη διδασκαλία της γλώσσας
γενικότερα και του λεξιλογίου ειδικότερα σε συνδυασµό µε την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και τις διαθεµατικές προοπτικές που από τη φύση της προσφέρει,
κατέστη δυνατή η διεύρυνση του λεξιλογίου των παιδιών της Β’ και Γ’ Γυµνασίου

µέσα

από

µια

διδακτική
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στο
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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ΠΑΡ ΑΡΤ ΗΜ Α: ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ Τ ΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤ ΗΜ ΑΤ ΟΛΟΓΙΟ
Στοιχεία µαθητή
Όνοµα Μαθητή

Αγαπητή µαθήτρια / µαθητή…
Οι παρακάτω ερωτήσεις δεν αποτελούν µέρος κάποιου σχολικού µαθήµατος

και

δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγησή σου. Σε παρακαλώ να τις
απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις µε όσο πιο µεγάλη προσοχή διαθέτεις, ώστε να
διαπιστωθεί εάν η πειραµατική διδασκαλία που θα γίνει είναι αποτελεσµατική
και

σε

ποιο

βαθµό.

Ευχαριστώ

προκαταβολικά

για

το

ενδιαφέρον

και

τη

συµµετοχή σου.

Απάντησε σε όλα τα παρακάτω…

Έχεις ξανακούσει τη λέξη βότανα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ:
Τι πιστεύεις ότι σηµαίνει ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έχεις ψάξει ποτέ στο λεξικό τη σηµασία της λέξης ‘βότανο’; ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ:
Πότε και για ποιο λόγο;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρακάτω δίνεται η εικόνα ενός βοτάνου.

χαμομήλι

Ας την παρατηρήσουµε.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του βοτάνου που βλέπεις ( δηλαδή, του χαµοµηλιού);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γνωρίζεις µήπως κάποιες από τις ιδιότητες του;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πώς χρησιµοποιούµε το συγκεκριµένο βότανο;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γνωρίζεις άλλες ονοµασίες για το χαµοµήλι;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ:
Ποιες και από πού τις έµαθες;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μπορείς τώρα να δώσεις έναν ορισµό για τα βότανα;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Να αντιστοιχίσεις τον κάθε τρόπο παρασκευής των βοτάνων µε τη σηµασία του.
α) έγχυμα
β) αφέψημα
γ) κατάπλασμα
δ) βάμμα
ε) σιρόπι

1. Βράσιμο του ξυλώδους βοτάνου σε πολύ χαμηλή φωτά για μία ώρα περίπου
2. Εμβάπτιση του αποξηραμένου ή νωπού βοτάνου σε οινόπνευμα
3. Ανάμειξη χυμού βοτάνου με μέλι ή ζάχαρη
4. Παραμονή του βοτάνου σε νερό που δε βράζει για δέκα λεπτά
5. Τοποθέτηση του βρασμένου βοτάνου με γάζα στην πάσχουσα περιοχή

Μπορείς να σκεφτείς και άλλες λέξεις που να µπορούν να αντικαταστήσουν το ρήµα στην πρόταση που
ακολουθεί; Αν ναι, να τις σηµειώσεις δίπλα στα βελάκια.

Το βότανο

βγαίνει στο έδαφος

