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Η παροφςα φνοψθ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου WaterSTEAM ("Σοπίο, νερό και 

ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα κοινά: μεκοδολογία διδαςκαλίασ STEAM με βάςθ τθ φφςθ"), 

προκειμζνου να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα και τα κφρια πορίςματα τθσ ζρευνασ που 

περιζχονται ςτθ ςυγκεφαλαιωτικι ζκκεςθ τθσ Ζρευνασ (Research Synthesis Report). το 

πλαίςιο του ζργου διεξιχκθ ζρευνα μζςω ερωτθματολογίων μεταξφ εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ενδιαφερόμενων φορζων, ςε τζςςερισ 

ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ: Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Σουρκία. τόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν ο 

κακοριςμόσ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων, των ενδιαφερόντων και των ςτάςεων των 

μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν ςε ςχολικά μακιματα που 

ςχετίηονται με το STEAM και ςυνδζονται με τθν κφρια κεματικι του ζργου: το Σοπίο. Σο 

ερωτθματολόγιο που απευκφνκθκε ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ αποςκοποφςε ςτον 

κακοριςμό τθσ ςτάςθσ και του ενδιαφζροντόσ τουσ να ςυμμετζχουν ωσ εξωτερικοί ειδικοί 

ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ που προωκεί το ςχζδιο.  

Με ςτόχο τα παραπάνω, ςχεδιάςτθκαν και προωκικθκαν διαδικτυακά τρία 

ερωτθματολόγια. Σα ερωτθματολόγια μεταφράςτθκαν ςτισ αντίςτοιχεσ γλϊςςεσ και 

προωκθκικαν από τουσ ακόλουκουσ εταίρουσ του ζργου:  

 Prisma Κζντρο Αναπτυξιακϊν Ερευνϊν ςτθν Ελλάδα 

 Centre for Economic and Regional Studies ςτθν Ουγγαρία 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto per la bioeconomia ςτθν Ιταλία  

 International Council of Associations for Science Education ςτθν Σουρκία  

Σα διαδικτυακά ερωτθματολόγια ιταν διακζςιμα από τον Μάιο ζωσ τον Ιοφνιο του 2020 

και ςυμπλθρϊκθκαν ςυνολικά από 515 ςυμμετζχοντεσ ςτισ 4 χϊρεσ. Η ανάλυςθ των 

δεδομζνων που προζκυψαν ζγινε κυρίωσ με τθ χριςθ του Excel. Μετά τθ ςυλλογι και 

ανάλυςθ των δεδομζνων, καταρτίςτθκαν εκκζςεισ με βάςθ τα αποτελζςματα ςε κάκε χϊρα 

(Ελλάδα, Ουγγαρία και Ιταλία), εςτιάηοντασ ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε χϊρα 

για τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Με βάςθ τα πορίςματα των εκκζςεων ςε επίπεδο 

χωρϊν, καταρτίςτθκε μια ςυγκεφαλαιωτικι ζκκεςθ τθσ ζρευνασ, με κφριο ςτόχο τθν 

διεξοδικι επιςκόπθςθ των ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και ςτισ τζςςερισ 

χϊρεσ. Επιςθμάνκθκαν διαφορζσ και ομοιότθτεσ μεταξφ των αποτελεςμάτων ςτισ 

ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ και, επιπλζον, αναλφκθκαν τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία προκειμζνου 

να εντοπιςκοφν τρζχουςεσ και γενικζσ τάςεισ.  

 

 

 

 

 

 



Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα με ερωτηματολόγια 

 ΜΑΘΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 64 21 24 
ΟΤΓΓΑΡΙΑ 147 27 54 
ΙΣΑΛΙΑ 86 34 20 
ΣΟΤΡΚΙΑ 14 (4)* 24 
ΥΝΟΛΟ 311 82 122 
*: Λόγω του μικροφ αρικμοφ απαντιςεων, τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου για εκπαιδευτικοφσ ςτθν 

Σουρκία εξαιρζκθκαν από τθν ανάλυςθ  

 

τθν παροφςα ςφνοψθ παρουςιάηονται τα κφρια πορίςματα τθσ ςυγκεφαλαιωτικισ 

ζκκεςθσ, εςτιάηοντασ ςτισ τρεισ επιμζρουσ ομάδεσ-ςτόχουσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 

(δθλ. μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ). Σο ζργο WaterSTEAM 

ςτοχεφει ςυγκεκριμζνα ςτθν ζρευνα αναγκϊν ςε τρεισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (Ελλάδα, 

Ουγγαρία και Ιταλία), ωσ τισ μελλοντικζσ τοποκεςίεσ ενόσ πιλοτικοφ εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ με ςτόχο τθ δοκιμι τθσ προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ 

WaterSTEAM. Ωςτόςο, θ ομάδα των εταίρων του ζργου αποφάςιςε να διευρφνει τθν 

ζρευνα, διενεργϊντασ πειραματικι ζρευνα ςτθν οποία ςυμμετείχαν επίςθσ ςυμμετζχοντεσ 

από τθν Σουρκία.  

 

τόχοι τθσ ζρευνασ ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ 
Όπωσ προαναφζρκθκε, θ ζρευνα μζςω ερωτθματολογίων είχε τρία κφρια μζρθ, εςτιάηοντασ 

ςε τρεισ καλά κακοριςμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ. Όςον αφορά τουσ μακθτζσ, πρϊτον, 

αναδείχκθκαν οι αντιλιψεισ και οι γνϊςεισ τουσ ςε κζματα που ςχετίηονται με το Σοπίο, τον 

ρόλο του νεροφ ςτθ διαμόρφωςι του και τον τρόπο με τον οποίο τα παγκόςμια 

περιβαλλοντικά ηθτιματα ςυνδζονται με τθν προςταςία και τθ διαχείριςι του. Δεφτερον, 

αναδείχκθκε θ ςτάςθ τουσ ωσ προσ διαφορετικά ςτοιχεία τθσ προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ WaterSTEAM (ιδίωσ όςον αφορά το ενδιαφζρον τουσ για τθν ομαδικι 

εργαςία, τθν επιτόπια ζρευνα ςτο φπαικρο και τθ ςχζςθ διαφόρων ςχολικϊν μακθμάτων με 

τθ κεματικι του Σοπίου). Η εκπαιδευτικι μεκοδολογία WaterSTEAM υιοκετεί μια 

προςζγγιςθ STEAM βαςιςμζνθ ςτθ διερεφνθςθ, με επίκεντρο τον μακθτι, ενςωματϊνοντασ 

το ςτοιχείο τθσ κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για 

περιβαλλοντικά ηθτιματα, ενκαρρφνοντασ ζτςι τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν πλιρωσ ςτθν 

κοινωνικι και πολιτικι ηωι. Ενςωματϊνει μακιματα STEAM ςτο πλαίςιο τθσ προςταςίασ 

και διαχείριςθσ του Σοπίου, κακϊσ και του νεροφ ωσ ζνα ςτοιχείο που το διαμορφϊνει και 

το μεταμορφϊνει. Σζλοσ, θ ζρευνα επικεντρϊκθκε επίςθσ ςτο ενδιαφζρον των μακθτϊν για 

τθ χριςθ εργαλείων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ (τθν 

προθγοφμενθ εμπειρία των ςυμμετεχόντων όςον αφορά τθ χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων 

ΣΠΕ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, κακϊσ και ςτθν προκυμία τουσ να μάκουν 

περιςςότερα ςχετικά με αυτά τα εργαλεία). 



Σο ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςχεδιάςτθκε κατά τρόπο ϊςτε να 

αναδεικνφονται οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ, τα ενδιαφζροντα και οι ςτάςεισ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ προσ τρία κφρια κζματα. Πρϊτον 

(παρόμοια με τουσ μακθτζσ), θ ζρευνα είχε ςτόχο να αναδείξει τισ αντιλιψεισ και τισ 

γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το προτεινόμενο κζμα του ζργου (ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τα τοπία, τον ρόλο του νεροφ ςτθ διαμόρφωςι τουσ και τον τρόπο με τον 

οποίο τα παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα ςυνδζονται με τθν προςταςία και τθ 

διαχείριςι τουσ). Δεφτερον, αναδείχκθκε θ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν ζναντι τθσ 

προτεινόμενθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ WaterSTEAM (ιδίωσ θ εξοικείωςι τουσ όςον 

αφορά τθν προςζγγιςθ STEAM, τθ διερευνθτικι μάκθςθ και τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν 

από διαφορετικοφσ κλάδουσ). Σζλοσ, θ ζρευνα είχε ςτόχο να αναδείξει τθ ςτάςθ και το 

ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για τθ χριςθ εργαλείων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

(Augmented Reality (AR), ηθτϊντασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςθμειϊςουν τθν 

προθγοφμενθ εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων πλθροφορικισ και AR, 

κακϊσ και τθν προκυμία τουσ να μάκουν περιςςότερα ςχετικά με αυτά τα εργαλεία και να 

τα ενςωματϊςουν ςτθν πρακτικι τουσ διδαςκαλία).  

Σο ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ μεταξφ ενδιαφερόμενων φορζων προωκικθκε από τουσ 

εταίρουσ του ζργου ςε κάκε χϊρα, ςε φορείσ όπωσ επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, εκπαιδευτικζσ 

αρχζσ, ερευνθτικά ιδρφματα, πανεπιςτιμια, οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν με 

δράςθ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα κ.λπ.. τόχοσ του ερωτθματολογίου ιταν να κακορίςει 

τθ ςτάςθ και το ενδιαφζρον των φορζων αυτϊν ϊςτε να ςυμμετζχουν ωσ εξωτερικοί ειδικοί 

ςτθν εκπαιδευτικι μεκοδολογία που προωκεί το ζργο, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και προωκϊντασ τθ μελλοντικι ςυνεργαςία τουσ με τα ςχολεία.  

 

Κφρια αποτελζςματα τθσ ζρευνασ  
Μετά τθν ανάλυςθ των απαντιςεων, προκφπτουν αρκετά ςυμπεράςματα που πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ για τθν ανάπτυξθ μιασ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ για τθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Η μεκοδολογία WaterSTEAM κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ 

τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, κακϊσ και των εκπαιδευτικϊν. 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα, με βάςθ τθν ανάλυςθ των ςυγκεντρωτικϊν 

αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςτισ 4 χϊρεσ:  

 

1) Αντιλιψεισ για το Σοπίο: θ φφςθ κυριαρχεί  
Όςον αφορά τισ αντιλιψεισ των ςυμμετεχόντων για το Σοπίο, ςυμπεραίνουμε ότι ςε όλεσ 

τισ χϊρεσ οι μακθτζσ τείνουν να ςυνδζουν τα τοπία κυρίωσ με φυςικζσ περιοχζσ και ςυνικωσ 

τείνουν να μθν λαμβάνουν υπόψθ το αςτικό ι το δομθμζνο περιβάλλον ωσ τοπίο. Όςον 

αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ, φαίνεται ότι γενικά παρουςιάηουν μια ευρφτερθ κατανόθςθ 

τθσ ζννοιασ του Σοπίου (που δεν περιορίηεται αποκλειςτικά ςε φυςικζσ περιοχζσ). Ειδικά οι 

Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί φαίνεται να δζχονται ςχεδόν όλεσ τισ επιλογζσ που προςφζρει το 

ερωτθματολόγιο ωσ μζροσ ενόσ τοπίου, ςυμπεριλαμβανομζνων ςτοιχείων του δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ (όπωσ γζφυρεσ, δρόμοι, αποβάκρεσ ι και άνκρωποι) με τα οποία οι 



υπόλοιποι ερωτθκζντεσ γενικά δεν ςυμφϊνθςαν. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχουν βαςικζσ 

διαφορζσ ςτθν κατανόθςθ και τθν αντίλθψθ των τοπίων.  

Σα αποτελζςματα επίςθσ δείχνουν μια ξεκάκαρθ κυριαρχία τθσ φφςθσ όςον αφορά τθν 

αξιολόγθςθ των τοπίων, διαμορφϊνοντασ μια πολφ ιςχυρι ςφνδεςθ μεταξφ του φυςικοφ 

κάλλουσ και των τοπίων. Ωςτόςο, μια ενδιαφζρουςα παρατιρθςθ είναι ότι ςχεδόν οι μιςοί 

από τουσ μακθτζσ βρίςκουν χαμθλι ι ακόμθ και κακόλου ςφνδεςθ μεταξφ του 

πολιτιςμοφ/κλθρονομιάσ και των τοπίων — και αυτι είναι μια τάςθ που διαπιςτϊνεται ςε 

όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ζρευνασ. Πρόκειται ςίγουρα για ζνα ςθμείο που πρζπει να τονιςκεί 

περαιτζρω (επίςθσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ).  

 

2) Μζτριεσ γνϊςεισ για κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο 
Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ανάλυςθσ ιταν θ ανάδειξθ των υφιςτάμενων γνϊςεων των 

ςυμμετεχόντων ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το Σοπίο. Δεδομζνου ότι το ζργο 

WaterSTEAM κα προςφζρει μια μεκοδολογία που κα επικεντρϊνεται ςε κζματα που 

ςχετίηονται με το τοπίο και το νερό, θ κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των 

κενϊν ςε γνϊςεισ μεταξφ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ.  

Γενικά, ςφμφωνα με τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, καταγράφεται μζτρια γνϊςθ για κζματα 

που ςχετίηονται με το τοπίο τόςο μεταξφ των μακθτϊν όςο και μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. 

Σα τρία περιςςότερο γνωςτά κζματα για τουσ μακθτζσ είναι οι «επιπτϊςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 

παρζμβαςθσ ςτα τοπία», οι «επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα τοπία» και θ «διαφορά 

μεταξφ φυςικϊν και τεχνθτϊν τοπίων». Ωςτόςο, ακόμθ και ςε αυτά τα κζματα, περίπου το 

ζνα τρίτο των μακθτϊν ανζφεραν μόνο μερικζσ ι κακόλου γνϊςεισ. Όςον αφορά τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, μια ςθμαντικι διαφορά ςε ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα των μακθτϊν 

είναι ότι οι «επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα τοπία» δεν αναφζρκθκε μεταξφ των 

τριϊν περιςςότερο γνωςτϊν κεμάτων. 

Εξετάηοντασ τθν ανάλυςθ ανά χϊρα, μπορεί να διαπιςτωκεί ότι οι Ζλλθνεσ και Ιταλοί 

μακθτζσ διακζτουν ςθμαντικά περιςςότερεσ γνϊςεισ ςε πολλά από τα κζματα που 

αναφζρονται ωσ επιλογζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τριϊν περιςςότερο γνωςτϊν 

κεμάτων). Είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ «κλιματικι αλλαγι» είναι ο πιο γνωςτόσ όροσ. Επίςθσ, 

καταγράφθκαν ςθμαντικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν «προςταςία του τοπίου» και τθ 

«βιϊςιμθ ανάπτυξθ». Ο οριςμόσ τθσ διαχείριςθσ τοπίου είναι περιςςότερο ι λιγότερο 

γνωςτόσ μεταξφ των ερωτθκζντων, με εξαίρεςθ τουσ Οφγγρουσ φοιτθτζσ, οι οποίοι 

παρουςίαςαν ςθμαντικό χάςμα ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ.  

Δεδομζνου ότι θ μεκοδολογία κα δοκιμαςτεί πιλοτικά ςε τρεισ χϊρεσ, είναι ςθμαντικό να 

αναδειχκοφν επίςθσ οι διαφορζσ μεταξφ των διαφορετικϊν ομάδων μακθτϊν από τισ 

ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Οι διαφορζσ αυτζσ οφείλονται κατά πάςα πικανότθτα ςτισ διαφορζσ 

του ςυςτιματοσ και των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ δευτεροβάκμιασ (εκνικισ) ςχολικισ 

εκπαίδευςθσ. 

 



3) Τψθλά επίπεδα ενδιαφζροντοσ και περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, αλλά χαμθλι 

προςωπικι ςφνδεςθ 
Αν και οι γνϊςεισ για κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο είναι μζτριεσ, εντοπίηεται 

ςθμαντικό ενδιαφζρον για μάκθςθ και διδαςκαλία ςχετικά με τα τοπία. Σα ςυγκεντρωτικά 

ςτοιχεία καταγράφουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν, ιδίωσ όςον αφορά τθν κλιματικι 

αλλαγι. Σο λιγότερο δθμοφιλζσ κζμα μεταξφ των μακθτϊν είναι θ ιςτορία των υδάτινων 

ςτοιχείων, ωςτόςο ακόμα και ςτθν περίπτωςθ αυτι ςχεδόν οι μιςοί από τουσ ερωτθκζντεσ 

κα ενδιαφζρονταν να μάκουν γι’ αυτό. Όςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ, αν και 

προζρχονται από διαφορετικοφσ κλάδουσ, δείχνουν μεγάλο ενδιαφζρον για τθν κλιματικι 

αλλαγι, τα προβλιματα που ςυνδζονται με τα τοπία και τα οφζλθ τθσ διαχείριςθσ του 

τοπίου.  

Σο ενδιαφζρον για μάκθςθ και διδαςκαλία ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το τοπίο 

μπορεί επίςθσ να οφείλεται ςτθν ιςχυρι περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν. Σόςο τα ςυγκεντρωτικά όςο και τα ςτοιχεία ανά χϊρα καταδεικνφουν 

ζντονο ενδιαφζρον για τα παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα.  Η ςυντριπτικι πλειοψθφία 

των ερωτθκζντων ςυμφωνεί ότι οι άνκρωποι κα πρζπει να ενδιαφζρονται περιςςότερο για 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ότι οι ίδιοι κα ικελαν να κάνουν περιςςότερα για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και των τοπίων. Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ, είναι ςθμαντικό να επιςθμανκοφν αυτά τα κζματα (προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και παγκόςμια περιβαλλοντικά ηθτιματα), κακϊσ αυτά μποροφν να 

προκαλζςουν ςε μεγάλο βακμό το ενδιαφζρον των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

Παρά τθν ιςχυρι περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςωπικι ςφνδεςθ των ερωτθκζντων με τα 

τοπία ςτθν περιοχι τουσ χαρακτθρίηεται μάλλον ωσ χαμθλι ι μζτρια. Είναι αξιοπερίεργο το 

γεγονόσ ότι μόνο το ζνα τζταρτο των μακθτϊν επιςκζπτονται υδάτινεσ επιφάνειεσ 

(ποταμοφσ, λίμνεσ, τθ κάλαςςα) ςυχνά για τθν παρατιρθςθ τθσ φφςθσ. Σο ποςοςτό είναι 

λίγο υψθλότερο όταν πρόκειται για επιςκζψεισ για αναψυχι, ωςτόςο ακόμθ και ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ ςχεδόν οι μιςοί από τουσ μακθτζσ επιςκζπτονται επιφάνειεσ νεροφ μόνο 

ςπάνια ι και ποτζ. Επιπλζον, προκφπτει ότι μόνο λίγοι μακθτζσ διαβάηουν ςχετικά με τθ 

φφςθ και τθν επιςτιμθ, επιςκζπτονται ζνα επιςτθμονικό κζντρο ι μια προςτατευόμενθ 

περιοχι. Σελευταία ςτθ λίςτα με προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, θ επίςκεψθ ςε ζνα 

υδραγωγείο είναι ςαφϊσ θ δραςτθριότθτα που θ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν ζχει κάνει 

ποτζ. Η προςωπικι ςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν με τα τοπία τθσ περιοχισ τουσ ιταν αρκετά 

παρόμοια με εκείνθ των μακθτϊν. Γενικά, θ μεκοδολογία WaterSTEAM κα πρζπει να ζχει 

ωσ ςτόχο να ενκαρρφνει τόςο τουσ μακθτζσ όςο και τουσ εκπαιδευτικοφσ να γνωρίςουν (και 

να ςυνδεκοφν με) το τοπικό περιβάλλον τουσ και τα τοπία τθσ περιοχισ τουσ καλφτερα. 

 

4) Ελλείψεισ ςε γνϊςεισ ςχετικζσ με τθ μεκοδολογία 
Η μεκοδολογία WaterSTEAM κα υιοκετιςει μια διαδραςτικι προςζγγιςθ STEAM με βάςθ 

τθ διερεφνθςθ και επίκεντρο τον μακθτι. Θα ενςωματϊςει μακιματα STEAM ςτο πλαίςιο 

τθσ προςταςίασ και τθσ διαχείριςθσ του τοπίου. Είναι ςαφζσ ότι θ προςζγγιςθ STEAM 

ενιςχφει και ενκαρρφνει τθ ςφνδεςθ μεταξφ των διαφόρων ςχολικϊν μακθμάτων. Ωςτόςο, 

κατά τθν ανάλυςθ των ςχζςεων μεταξφ κεμάτων που ςχετίηονται με τοπία και ςχολικϊν 



μακθμάτων, τα αποτελζςματα κατζδειξαν τθ γεωγραφία ωσ το μάκθμα με τθ μεγαλφτερθ 

ςχζςθ με όλα τα προτεινόμενα κζματα, προςδιορίηοντασ επίςθσ διαφορζσ μεταξφ των 

χωρϊν. Σόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ιταλία, θ κυριαρχία τθσ Γεωγραφίασ μεταξφ των 

ςχολικϊν μακθμάτων ιταν χαμθλότερθ και υπιρχαν κζματα όπου θ Γεωγραφία ιταν μόνο 

θ δεφτερθ ι ακόμθ και θ τζταρτθ επιλογι ςτθ λίςτα. Ωςτόςο, ςτθν Ουγγαρία θ κυριαρχία 

τθσ Γεωγραφίασ μεταξφ των προτεινόμενων μακθμάτων είναι αδιαμφιςβιτθτθ, 

λαμβάνοντασ τουλάχιςτον το ιμιςυ των ςυνολικϊν ψιφων ςε ςχζςθ με κάκε προτεινόμενο 

κζμα. 

Είναι επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ να αναλυκεί ςε ποιο βακμό οι εκπαιδευτικοί είναι 

εξοικειωμζνοι με τθν προςζγγιςθ STEAM. Όπωσ δείχνουν τα αποτελζςματα, υπάρχει 

ςθμαντικό κενό γνϊςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ιδίωσ ςτθν Ουγγαρία. Ωσ εκ τοφτου, 

δεν αποτελεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι ελάχιςτοι από αυτοφσ ζχουν ιδθ χρθςιμοποιιςει ι 

εφαρμόςει τθν προςζγγιςθ STEAM. Επιπλζον, οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αιςκάνονται καλά προετοιμαςμζνοι για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ μεκοδολογίασ. Αυτό 

επιβεβαιϊνεται από τθν ζλλειψθ εμπειρίασ και ικανοτιτων των εκπαιδευτικϊν και, ωσ εκ 

τοφτου, θ μεκοδολογία WaterSTEAM κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν.  

Ακόμθ και αν το ίδιο το STEAM δεν είναι γνωςτό ι δεν χρθςιμοποιείται ευρζωσ, θ 

προθγοφμενθ εμπειρία και θ εξοικείωςθ με άλλεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ μπορεί να 

αποτελζςει καλι αφετθρία. Όπωσ φαίνεται από τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα, οι 

εκπαιδευτικοί ζχουν μεγαλφτερθ εμπειρία ςτθ διδαςκαλία με βάςθ project και τθ 

διερευνθτικι μάκθςθ (Inquiry Based Learning), αν και εξακολουκεί να είναι μάλλον μζτρια. 

Καταγράφεται μεγάλθ εμπειρία ςτθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν να τθροφν τισ προκεςμίεσ 

και να επικοινωνοφν προφορικά τισ ιδζεσ τουσ. Μικρότερθ εμπειρία των εκπαιδευτικϊν 

καταγράφεται όςον αφορά τθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν να εργάηονται ςε ομάδεσ 

(ομαδικι εργαςία) και τθ ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. Ελάχιςτθ εμπειρία 

αναφζρκθκε ςε ότι αφορά τθ διενζργεια επιτόπιασ ζρευνασ. Σα παραπάνω ςυνάδουν με τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθν εμπειρία τουσ ςτθν ομαδικι εργαςία και τθν 

επιτόπια ζρευνα. Ωσ εκ τοφτου, θ μεκοδολογία WaterSTEAM κα πρζπει να δϊςει ζμφαςθ 

ςτθν ζρευνα και τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν επιτόπου ςτο χϊρο, κακϊσ θ επιτόπια ζρευνα 

μπορεί να είναι μια πολφ καλι πρακτικι εμπειρία μάκθςθσ για τουσ μακθτζσ.  

 

5) Διατιρθςθ αποςτάςεων από τα εργαλεία ΣΠΕ 
Όςον αφορά τθ ςτάςθ ζναντι των προτεινόμενων ςτοιχείων τθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ, φαίνεται ότι οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί γενικά ζχουν πολφ κετικι 

ςτάςθ. Οι περιςςότεροι από τουσ ερωτθκζντεσ διλωςαν ότι επικυμοφν να εργαςτοφν ωσ 

μζλθ μιασ ομάδασ, και επιβεβαίωςαν επίςθσ ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ κακιςτοφν τα 

επιςτθμονικά μακιματα ςτο ςχολείο πιο ενδιαφζροντα. Αυτό ςθμαίνει ότι πιςτεφουν ότι 

υπάρχει αυξανόμενθ ανάγκθ για νζεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Από τθν 

άλλθ πλευρά, υπάρχει κάποια ζλλειψθ εξοικείωςθσ με τθν εφαρμογι των προτεινόμενων 

εργαλείων.  



Όςον αφορά τθν εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ διαφορετικϊν εργαλείων πλθροφορικισ και AR, 

φαίνεται ότι εκτόσ από τθ χριςθ smartphones και tablet, οι μακθτζσ είναι επίςθσ 

εξοικειωμζνοι με τα περιςςότερα εργαλεία του Office (όπωσ το Word ι το Power Point), 

ενϊ οι εκπαιδευτικοί είναι ωσ επί το πλείςτον εξοικειωμζνοι με τθν επεξεργαςία κειμζνου, 

τα φφλλα εργαςίασ του Excel και λογιςμικά παρουςίαςθσ. Αντίκετα, ελάχιςτθ εμπειρία 

αναφζρκθκε ςτθ χριςθ εφαρμογϊν γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν (GIS) και χωροευαίςκθτων 

παιχνιδιϊν (LBG). Παρόλο που οριςμζνοι από τουσ μακθτζσ ζχουν ιδθ παίξει 

χωροευαίςκθτα παιχνίδια, καταφράφεται προφανισ ζλλειψθ γνϊςθσ ςτθ χριςθ των 

διακζςιμων πλατφορμϊν για τθν ανάπτυξθ τζτοιων παιχνιδιϊν. Επιπλζον, όταν ερωτικθκαν 

ςχετικά με το ενδιαφζρον τουσ για τθ μάκθςθ ι τθ διδαςκαλία με χριςθ αυτϊν των 

εργαλείων, οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν μζτριο (ι ακόμθ και χαμθλό) 

ενδιαφζρον.  

Ωςτόςο, το μζτριο αυτό ενδιαφζρον μπορεί να οφείλεται ςτθν ζλλειψθ εξοικείωςθσ με 

αυτά τα εργαλεία (και τον φόβο του άγνωςτου). Σα εργαλεία αυτά με τθν πρϊτθ ματιά 

μποροφν να φαντάηουν ωσ κάτι δφςκολο που απαιτεί προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

προγραμματιςμοφ, ωςτόςο όλα τα προτεινόμενα εργαλεία μποροφν να εφαρμοςτοφν 

εφκολα με μικρι περίοδο εξοικείωςθσ. Σα αποτελζςματα αυτά επιβεβαιϊνουν ότι τα 

εργαλεία ΣΠΕ πρζπει να ειςαχκοφν ςτισ τάξεισ με εφκολο και διαςκεδαςτικό τρόπο, 

προκειμζνου να αυξθκεί ςθμαντικά το ενδιαφζρον για τθν εφαρμογι αυτϊν των εργαλείων. 

 

6) υνεργαςία με εξωτερικοφσ ειδικοφσ 
Σα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου των ενδιαφερόμενων φορζων αφοροφν τθ 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ εξωτερικϊν ειδικϊν ςτθν εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ που ςχετίηεται με το Σοπίο ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αν 

και θ ςφνκεςθ των ενδιαφερόμενων φορζων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο διαφζρει 

από χϊρα ςε χϊρα, παρατθρείται ότι εν γζνει δραςτθριοποιοφνται ςε περιβαλλοντικά 

ηθτιματα (προςταςία, ςχεδιαςμόσ, ζρευνα και ακτιβιςμόσ), ενϊ ςχεδόν οι μιςοί 

ςυμμετζχοντεσ ενδιαφζρονται επίςθσ για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ 

κετικι ςτάςθ τουσ απζναντι ςε ηθτιματα που ςχετίηονται με το Σοπίο και τθν προτεινόμενθ 

μεκοδολογία δεν προκαλεί ζκπλθξθ.  

Όςον αφορά τουσ τομείσ ενδιαφζροντόσ τουσ (πολφ παρόμοια με τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ ςτα ςχολεία), θ κλιματικι αλλαγι αξιολογικθκε ωσ το πλζον ςθμαντικό κζμα για τθ 

δραςτθριότθτα των ςυμμετεχόντων φορζων, ακολουκοφμενθ από τον ρόλο του νεροφ ςτθ 

διαμόρφωςθ του τοπίου και τα οφζλθ τθσ διαχείριςθσ του τοπίου. Σο λιγότερο ενδιαφζρον 

μεταξφ των ερωτθκζντων καταγράφθκε για τθν ιςτορία των υδάτινων ςτοιχείων.  

Σα αποτελζςματα δείχνουν ότι θ ςυμμετοχι εξωτερικϊν ειδικϊν ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ δεν αποτελεί καινοτομία, κακϊσ περίπου οι μιςοί ςυμμετζχοντεσ ζχουν ιδθ 

ςυνεργαςτεί με ςχολεία, αλλά ο αρικμόσ αυτόσ παρουςιάηει διακυμάνςεισ μεταξφ των 

χωρϊν. Όταν οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ, θ ςυνθκζςτερθ 

ςυμμετοχι τουσ αφορά τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων ςτο πλαίςιο ςχολικϊν 

project. υνικωσ οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ επικεντρϊνονται ςτο κζμα τθσ προςταςίασ του 



περιβάλλοντοσ, αλλά και θ διαχείριςθ των υδάτων καταγράφεται επίςθσ ωσ ςθμαντικι 

κεματικι.  

Παρά το γεγονόσ ότι καταγράφεται ςθμαντικι προθγοφμενθ εμπειρία μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων, ςτθν πλειοψθφία τουσ δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν προςζγγιςθ STEAM, 

και τα αποτελζςματα αποκαλφπτουν ζνα υφιςτάμενο κενό γνϊςεων ςχετικά με αυτζσ τισ 

εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ. Ωςτόςο αυτό δεν προκαλεί μεγάλθ ζκπλθξθ, δεδομζνου ότι οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν επίςθσ ζλλειψθ γνϊςεων.  

Με βάςθ τα παραπάνω, βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μεκοδολογίασ είναι θ ςυνεργαςία οριςμζνων 

από τουσ φορείσ που ανταποκρίκθκαν με τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, επιτρζποντάσ 

τουσ να παρουςιάηουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και να ςυνεργάηονται με τα ςχολεία ςε 

οριςμζνα κζματα. Οι φορείσ αυτοί κα μποροφςαν να ενεργοφν ωσ εξωτερικοί ειδικοί, 

προςφζροντασ απαντιςεισ και ζμπνευςθ ςε κζματα που ςυνάδουν με τισ κακθμερινζσ τουσ 

εργαςίεσ. Σα αποτελζςματα επιβεβαίωςαν ότι αυτό φαίνεται εφικτό: θ πλειονότθτα των 

ςυμμετεχόντων από ενδιαφερόμενουσ φορείσ ςυμφϊνθςε ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ κα 

πρζπει να δϊςει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ του Σοπίου και ότι οι ειδικοί 

ςε ςχετικά κζματα κα πρζπει να ςυνεργάηονται με τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και να 

ςυμβάλλουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 


