
Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

∆ρ Άννα Νικολάου,  

Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

 

Εισαγωγή 

Η µελέτη πεδίου και η συµβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτέλεσε και 

αποτελεί αντικείµενο έρευνας από την παγκόσµια κοινότητα ερευνητών (Kent and Foskett, 

2000; Foskett, 1999; Chawla, 1998; Stimpson, 1995; Brunsden, 1987; Mackenzie and 

White, 1982). Αποτελεί µια από τις πιο ουσιώδεις και απολαυστικές µαθησιακές εµπειρίες 

των µαθητών/τριών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία τόσο στη µαθησιακή, όσο και στην 

προσωπική, συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η επαφή τους µε το εξωτερικό 

περιβάλλον συµβάλλει στη µάθηση µέσα από τις άµεσες εµπειρίες, µέσα από θέµατα της 

καθηµερινότητας και τη µελέτη πραγµατικών καταστάσεων της ζωής. Είναι βιωµατική 

µέθοδος που εφαρµόζεται για τη διδασκαλία και µάθηση περιβαλλοντικών θεµάτων και 

ζητηµάτων, καθώς και για τη µελέτη περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

 

Ορισµός της έννοιας 

Η έννοια «µελέτη πεδίου» αναφέρεται στη µετάβαση από τη θεωρητική µάθηση στα 

πλαίσια της σχολικής αίθουσας, στην εµπειρική µάθηση σε εξωτερικά µαθησιακά 

περιβάλλοντα-πεδία. Ο Garrison (1968) ερµηνεύει τη µελέτη πεδίου ως ένα διδακτικό µέσο 

το οποίο περιλαµβάνει ποικιλία στρατηγικών οι οποίες εµπλέκουν άµεσες εµπειρίες µε 

εξωτερικά περιβάλλοντα. Οι Archer & Dalton (1970) αναφέρονται στα λόγια του 

γεωγράφου Friedrich Ratzel (1844-1904), ο οποίος είπε ‘ταξίδεψα, σχεδίασα, περιέγραψα’ 

δίνοντας έµφαση στην παρατήρηση ως σηµαντικό στοιχείο της µελέτης πεδίου. 

Ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι εµπλεκόµενοι στη µελέτη πεδίου “όσο πιο παρατηρητικοί 

είναι, τόσα περισσότερα θα κατανοήσουν” (Archer & Dalton, 1970, p.11).  

 

Οι Lonergan and Andresen (1988) υποστηρίζουν ότι  η έννοια ‘πεδίο’ χρησιµοποιείται για 

να καλύψει κάθε δραστηριότητα σ’ ένα γνωστικό αντικείµενο (µάθηµα), όπου η µάθηση 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από την άµεση εµπειρία και πέρα από τα πλαίσια της 

σχολικής τάξης” (σ.624). Επιπρόσθετα, οι Higgins και Kirk (2006) αναγνωρίζουν ότι, “Το 



φυσικό περιβάλλον έχει χρηστική αξία και θεωρείται ως ‘ο χώρος εργασίας’ για την 

‘εκπαίδευση εκτός των πλαισίων της τάξης’” ( σ.321). Σύµφωνα µε τον Nundy (1998, σ. 1) 

“µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου οι µαθησιακοί στόχοι 

εξυπηρετούνται καλύτερα µέσα από τη µετακίνηση έξω από τη σχολική αίθουσα”. 

Συµπερασµατικά, η µελέτη πεδίου αποτελεί ένα διδακτικό και µαθησιακό µέσο, το οποίο 

ενθαρρύνει την άµεση επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον.  

    

Οι Dando και Wiedel (1971), εναλλακτικά, δίνουν µια διαφορετική διάσταση στην έννοια 

‘µελέτη πεδίου’, θεωρώντας το ως συνδυασµό δραστηριοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον 

και στο περιβάλλον της τάξης. Ισχυρίζονται ότι η µελέτη πεδίου “καθιστά τα παιδιά ικανά 

…να εφαρµόσουν στο πεδίο βασικές δεξιότητες και έννοιες που έχουν διδαχθεί στην τάξη” 

(σ.289). Ανάλογα οι Hart και Thomas (1986) σηµειώνουν ότι η µελέτη πεδίου αποτελεί 

“µια µελέτη η οποία γίνεται σε µεγάλο βαθµό στο πεδίο (η οποία περιλαµβάνει 

‘εσωτερική’ προετοιµασία και δραστηριότητες επέκτασης στην τάξη) και η οποία αναζητεί 

απαντήσεις σε σχετικά ερωτήµατα για τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι 

αλληλελπιδρούν µε τα εξωτερικά περιβάλλοντα στα οποία ζουν και εργάζονται” (σ.205). 

Πολλοί ερευνητές (Job, 1999; Smith, 1987; Lewis, 1975; Mand, 1967) υπογραµµίζουν τη 

χρήση του περιβάλλοντος, ως ένα ζωντανό εργαστήριο, για την επίτευξη των διδακτικών 

και µαθησιακών στόχων µέσα στο οποίο εµπλέκονται όλες οι αισθήσεις. Θεωρείται ως µια 

“επίσηµη διαδικασία µελέτης του περιβάλλοντος η οποία γίνεται έξω από τα πλαίσια της 

τάξης χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ως πηγή µάθησης” (Scott et al., 2006, σ.161).  

 

Ο Smith (1987) προσδίδει στην έννοια ‘µελέτη πεδίου’ τρεις διαστάσεις: α) Τις “υπαίθριες 

αναζητήσεις” ως µια προσέγγιση στο πεδίο η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

όπως χρήσης κανό, αναρρίχησης, κατασκήνωσης και γενικά δεξιότητες επιβίωσης µε 

σωµατικές απαιτήσεις για τα παιδιά. β) Στην “υπαίθρια εκπαίδευση” δίνοντας ένα 

ακαδηµαϊκό ρόλο στη µελέτη πεδίου όπου απαιτείται µια “πιο σκόπιµη χρήση των άµεσων, 

πρακτικών και κοινωνικών εµπειριών, προωθώντας την προσωπική και κοινωνική 

εκπαίδευση των µαθητών/τριών, και συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην κατανόηση 

συγκεκριµένων θεµάτων και ζητηµάτων” (σ. 210). γ) Στην “περιβαλλοντική εκπαίδευση” 

µέσω της οποίας θεωρεί τη µελέτη πεδίου, ως µια άµεση εµπειρία και διασύνδεση των 

µαθητών/τριών µε το περιβάλλον, δίνοντας έτσι µια περιβαλλοντική διάσταση 



στοχεύοντας στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος, της ευαισθητοποίησης και της δράσης 

για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.               

 

Πολλοί ερευνητές διαχωρίζουν την έννοια ‘µελέτη πεδίου’ από την έννοια ‘εκπαιδευτικές 

εκδροµές’. Η Bednarz (1999) θεωρεί ότι η εκπαιδευτική εκδροµή “συνήθως 

χρησιµοποιείται ως επιβράβευση για την καλή συµπεριφορά… σπάνια εξυπηρετεί ένα 

παιδαγωγικό σκοπό ή διασυνδέεται µε σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού 

Προγράµµατος… οι µαθητές/τριες δεν εµπλέκονται σε διανοητικές διαδικασίες κατά την 

επίσκεψη στον προορισµό και έτσι δε φτάνουν στη γνώση” (σ.164). Η θέση αυτή 

ενισχύεται από τον Foskett (1999) ο οποίος κάνει τη διάκριση µεταξύ των δύο εννοιών, 

θεωρώντας τη µελέτη πεδίου “ως µια ενέργεια η οποία λαµβάνει χώρα έξω από τα όρια της 

τάξης, η οποία παρέχει στους µαθητές/τριες εµπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες” (σ.190).  

 

Η Kola-Olusanya (2005) αποδίδει στη µελέτη πεδίου τον όρο ‘ελεύθερη επιλογή του 

περιβάλλοντος µάθησης’, ο οποίος “χρησιµοποιείται για να περιγράψει εκτεταµένες 

περιβαλλοντικές εµπειρίες µάθησης καθοδηγούµενες από τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών/τριών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα έξω από τα επίσηµα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και δεν αναπτύσσονται ως µέρος του συνεχιζόµενου επίσηµου 

περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράµµατος” (σ.298). Ο Falk (2005) 

υποστηρίζει ότι η ελεύθερη επιλογή του περιβάλλοντος µάθησης “εµφανίζεται όταν τα 

άτοµα επιλέγουν και ασκούν έλεγχο στη µάθησή τους” (σ.270) σε πεδία έξω από τα όρια 

της παραδοσιακής σχολικής αίθουσας.  

 

Ο Knapp (1996) καθόρισε τη ‘µελέτη πεδίου’ ως “εκπαίδευση του χωρο-τόπου”. Οι 

µαθητές/τριες έρχονται σε άµεση επαφή µε χώρους ενδιαφέροντος, αλληλεπιδρούν µε τους 

χώρους αυτούς και µέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, ως µέρος του συστήµατος, 

µπορούν να κατανοήσουν ότι  οι ενέργειες και οι πράξεις τους, είτε θετικές, είτε αρνητικές, 

έχουν άµεση επίδραση στο σύστηµα.  

 

Η ‘µελέτη πεδίου’ ως όρος προβάλλεται µέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες από τους 

διάφορους ερευνητές. Παρόλα αυτά στο σύνολο τους οι ορισµοί παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά και στοιχεία, τα οποία ξεκαθαρίζουν τη συγκεκριµένη έννοια: α) 

συνδυάζει την εκπαιδευτική πράξη στη σχολική αίθουσα σε συνάρτηση µε την 



αλληλεπίδραση στο περιβάλλον, β) εισάγει εµπειρίες και καταστάσεις ζωής στη 

διδασκαλία και µάθηση, γ) επιδιώκει την υλοποίηση στόχων που συνεπάγονται εµπειρική 

µάθηση και περιβαλλοντική συνείδηση.  

 

Ερευνητικά αποτελέσµατα σχετικά µε τη µελέτη πεδίου 

Η µελέτη πεδίου, ως παιδαγωγική µέθοδος, αποτέλεσε αντικείµενο θέσεων και 

αντιπαραθέσεων αναφορικά µε τη συµβολή της στη διδασκαλία και µάθηση. Ερευνητικά 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν τη σηµαντική θέση της µελέτης πεδίου στην παιδαγωγική 

διαδικασία (Carlson, 2008; Storksdieck, 2006; Griffin, 2004; Rennie, 1999; Falk και 

Dierking, 1997; Hofstein και Rosenfeld, 1996; Orion και Hofstein, 1994; Flexer και Borun, 

1984). Ταυτόχρονα, έρευνες καταδεικνύουν ότι σε σύγκριση µε τη διδασκαλία και µάθηση 

στην παραδοσιακή τάξη, η µελέτη πεδίου καθιστά τους µαθητές/τριες “ενεργούς 

συµµέτοχους, παρά παθητικούς δέκτες, οι οποίοι ανταποκρίνονται ενεργά στις διάφορες 

µαθησιακές διαδικασίες των περιβαλλοντικών προγραµµάτων” (Rickinson, 2000, σ. 302). 

Η µάθηση µπορεί να επιτευχθεί είτε φυσικά και αυθόρµητα ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης των µαθητών/τριών µε το περιβάλλον (Maloof, 2006; Roberts, 2003; 

Kola-Olusanya, 2005; Knapp, 1996), είτε σκόπιµα αν ο/η εκπαιδευτικός προκαθορίσει 

στόχους οι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν στα διάφορα πεδία µελέτης (Barratt et al., 2007). 

Οι Knapp and Poff (2001) υποστηρίζουν ότι “Η εµπειρία η οποία είναι άµεση και 

διερευνητική θα διαρκέσει περισσότερο στη µνήµη σε σχέση µε ένα παθητικό πρόγραµµα 

στην τάξη” (σ. 63). Αυτή η άποψη υποστηρίζεται και από τους Higgins & Kirk (2006) οι 

οποίοι θεωρούν ότι η µελέτη πεδίου προσφέρει εµπειρίες σηµαντικές και αξέχαστες στους 

συµµετέχοντες. Οι Flexer & Borun (1984) συµφωνούν και υποστηρίζουν ότι η µελέτη 

πεδίου είναι “πολύ περισσότερο ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και δίνει περισσότερα 

ερεθίσµατα σε σχέση µε το µάθηµα στη σχολική αίθουσα…” (σ. 863). Ανάλογη είναι και η 

θέση των Mackenzie and White (1982) οι οποίοι τονίζουν ότι, “οι µαθητές/τριες που 

εµπλέκονται στη µελέτη πεδίου, η οποία είναι σκόπιµα διαµορφωµένη για να είναι 

ελκυστική δίνοντας τα κατάλληλα ερεθίσµατα, ξεπερνούν σε απόδοση τους µαθητές/τριες 

που εµπλέκονται σε παρόµοια, αλλά παθητική δουλειά στην τάξη” (σ.627).   

  

Μέσα από τους διδακτικούς της στόχους, η µελέτη πεδίου θεωρείται ότι αποτελεί µια 

εµπειρία γεµάτη κίνητρα για µάθηση η οποία υπηρετεί το διπλό σκοπό της µάθησης από τη 

µια και της διασκέδασης και ευχαρίστησης από την άλλη (Lai, 2000; Foley and Janikoun, 



1996). Οι µαθητές/τριες βιώνουν τον ενθουσιασµό µέσα από διάφορες πρακτικές στο πεδίο 

και εξερευνήσεις σε νέα, πολλές φορές άγνωστα περιβάλλοντα, εµπλέκονται σε φυσικές 

προκλήσεις και γενικά βιώνουν “στιγµές έντονων συναισθηµάτων που προκύπτουν από 

την επαφή µε το φυσικό κόσµο και από τις αποκαλύψεις που προκύπτουν από αυτή την 

επαφή τους οι οποίες κρύβουν βαθύτερα νοήµατα” (Job, 1996, σ.74). Όπως η Kola-

Olusanya (2005) σηµειώνει, είναι “σε αυτό το στάδιο της παιδικής ηλικίας που τα παιδιά 

καλλιεργούν το αίσθηµα της αγάπης για το φυσικό κόσµο και την αντίληψή τους για τις 

ανάγκες των άλλων” (σ.302). Παρόµοιες θέσεις έχουν εκφραστεί από πολλούς ερευνητές, 

οι οποίοι θεωρούν τις εµπειρίες έξω από τη σχολική αίθουσα ως πεδία τα οποία διεγείρουν 

την περιέργεια και την πνευµατικότητα των ατόµων, ως πεδία χαλάρωσης και απόλαυσης 

κατά την εκτέλεση γνωστικών διεργασιών µέσα σ’ αυτά (Falk, 2005; Heimlich et al., 2004; 

Brody et al.,2002).  

 

Η µελέτη πεδίου ως µια εµπειρική πρακτική, “τονίζει τη σηµασία της µάθησης µέσα από 

την ανακάλυψη και την ενεργητική διερεύνηση” (Driver and Easley, 1978: σ.63). Οι 

Lonergan and Andresen (1988) αναφέρουν ότι , “η διδασκαλία στο πεδίο προσφέρει 

µοναδική ευκαιρία για εµπειρική µάθηση, µαζί µε όλες τις δυνατότητες που παρέχει για 

ανακάλυψη και ενεργό εµπλοκή σε µαθησιακές διαδικασίες” (σ. 7). Οι µαθητές/τριες 

εκτίθενται σε άµεσες εµπειρίες και άµεση επαφή µε πραγµατικές καταστάσεις σε 

πραγµατικά περιβάλλοντα έξω από τους περιορισµούς τις παραδοσιακής τάξης. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν το πεδίο “ως ένα µέσο που βοηθά τους µαθητές/τριες να 

κατανοήσουν τη θεωρία, εµβολιάζοντας την πραγµατικότητα στη διδασκαλία τους” (Scott 

et al.., 2006, σ.169), έτσι ώστε να αποκτήσει η θεωρία πραγµατικό περιεχόµενο.    

 

Ο Brunsden (1987) αναφέρει τα οφέλη της µελέτης πεδίου δηλώνοντας ότι αποτελεί: 

“Μια µέθοδο η οποία παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την 

συνετή χρήση των φυσικών πόρων; τη διαχείριση του περιβάλλοντος; την 

εκπαίδευση των νέων προς την κατανόηση των αναγκών των συνανθρώπων 

τους και τη γνώση για το πώς οι άνθρωποι στον πλανήτη ζουν. Συµβάλλει στην 

ανάπτυξη των προσωπικών αξιών των συµµετεχόντων, έτσι ώστε να γίνουν 

ικανοί ενεργοί πολίτες” (σ.206). 

 



Οι Palmberg & Kuru (2000) επαναλαµβάνουν τα ευρήµατα του Brunsden δηλώνοντας ότι 

οι µελέτες πεδίου, “έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους µαθητές/τριες βαθιά γνώση των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων, καθώς επίσης τους παρέχουν  τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

την αυτοπεποίθηση, την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, τις δεξιότητες υπεύθυνης 

δράσης στο περιβάλλον και τις κοινωνικές τους σχέσεις” (σ.33). Η Chawla (1998) τονίζει 

τη σηµασία των θετικών εµπειριών της παιδικής ηλικίας, κυρίως σε εξωτερικά 

περιβάλλοντα και φυσικά τοπία. Η µελέτη πεδίου προσφέρει ουσιαστικές προσωπικές 

εµπειρίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση χώρων, ιδεών και εννοιών 

ώστε να αναπτύξουν οι µαθητές/τριες το αίσθηµα της προσωπικής ευθύνης απέναντι στο 

περιβάλλον στο οποίο ζουν (Stimpson, 1995).  

 

Ο Miles (1991) αντιλαµβάνεται τις άµεσες εµπειρίες µε το περιβάλλον “ως το πιο σίγουρο 

µονοπάτι µέσα από το οποίο κατανοείται ο φυσικός κόσµος, τα προβλήµατα και τα 

διλήµµατα που προκύπτουν από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση µε αυτό” (σ.5). Επιτρέπει 

στους µαθητές/τρεις να βιώσουν φαινόµενα στο περιβάλλον και εποµένως να 

συνειδητοποιήσουν καλύτερα πως και γιατί τέτοια φαινόµενα είναι υπαρκτά. Σύµφωνα µε 

την Kola-Olusanya (2005) σε χώρους όπως τα Περιβαλλοντικά Κέντρα, οι µαθητές/τριες 

αναπτύσσουν “το σεβασµό για- και προσωπική σύνδεση µε- το φυσικό περιβάλλον” (σ. 

301). Επιπρόσθετα, οι “σηµαντικές περιβαλλοντικές εµπειρίες στην παιδική ηλικία 

µπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για να σκέφτεται το παιδί και να δρα για το 

περιβάλλον, να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία” (Hart και Nolan, 

1999, σ.30).       

     

Πέρα από τα πιο πάνω, µέσα από τη µελέτη πεδίου αναπτύσσονται σηµαντικές δεξιότητες 

στους µαθητές/τριες. Συµβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων επιβίωσης και στη 

δυνατότητα µεταφοράς των θεωρητικών ιδεών που δηµιουργούνται στην τάξη, σε 

ζητήµατα του πραγµατικού κόσµου όπως αυτά βιώνονται στο πεδίο µέσα από την άµεση 

παρατήρηση (Nundy; 1998, Mackenzie και White; 1982). Οι McPartland και Harvey 

(1987), συγκεκριµένα, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά, µέσα από τη µελέτη πεδίου, έχουν την 

ευκαιρία “µέσα από διάφορες τεχνικές να αναλύσουν τα διάφορα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα και να δράσουν για τα ζητήµατα αυτά. Το κλειδί στη συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της αναγνώρισης, ανάλυσης και επίλυσης προβληµάτων 

ανεξάρτητα, δηµιουργικά και πρακτικά” (σ.162). 



 

Επιπρόσθετα, οι McPartland and Harvey (1987) εκφράζουν την άποψη ότι “η µελέτη 

πεδίου αναπτύσσει στους µαθητές/τριες κοινωνικές δεξιότητες, όπως επίσης και την 

ικανότητα να εργάζονται συνεργατικά” (σ.162). Αυτή η άποψη ενισχύεται από τους Fuller 

et al. (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι λόγοι για τους οποίους “οι µαθητές/τριες έχουν 

την τάση να απολαµβάνουν τη µελέτη πεδίου οφείλονται στις ευκαιρίες που τους 

παρέχονται για να εργαστούν πιο στενά µε τους δασκάλους τους, στην ανάπτυξη τους 

αισθήµατος ότι αξίζουν ως άτοµα, ειδικά, όταν εργάζονται σε ένα αυθεντικό ζήτηµα, στην 

εµπλοκή τους σε πραγµατικές ερευνητικές διαδικασίες” (σ.94). Οι Gold et al. (1991) 

συµφωνούν µε τις παραπάνω δηλώσεις αναγνωρίζοντας τη συµβολή της µελέτης πεδίου 

στην κατάργηση των φραγµών στις σχέσεις µεταξύ των µαθητών/τριών και των δασκάλων 

τους, στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της ταυτότητας 

της οµάδας.  

 

Η µελέτη πεδίου συµβάλλει, επίσης, στη διαµόρφωση περιβαλλοντικά εγγράµµατων 

µαθητών/τριών. Μέσα από τη γνώση η οποία πηγάζει από την εµπειρία σε εξωτερικά 

περιβάλλοντα, τα παιδιά ως µελλοντικοί πολίτες παίζουν ενεργό ρόλο στην προστασία του 

περιβάλλοντος λαµβάνοντας τεκµηριωµένες αποφάσεις και αναλαµβάνοντας δράσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον (UNESCO–UNEP, 1991). Ο Gilbertson (1991) προτείνει ότι 

προγράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν εµπειρίες µέσα στο πεδίο συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη του περιβαλλοντικού γραµµατισµού των παιδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, 

σύµφωνα µε τους Stables & Bishop (2001), “ο περιβαλλοντικός γραµµατισµός να 

συµβάλει στην αύξηση της ανάγκης για προστασία του κόσµου µε ένα τρόπο που µόνα 

τους τα συµβατικά µοντέλα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δε µπορούν. Αν 

αποδεχτούµε ότι το περιβάλλον µπορεί να ιδωθεί ως κείµενο, µπορούµε να το 

µελετήσουµε διαβάζοντάς το αισθητικά” (σ.95).  

 

Έρευνες, ταυτόχρονα, έχουν δείξει ότι “δε µαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι αυθόρµητα από τo 

άµεσο περιβάλλον και ότι πολλά από αυτά που θα θέλαµε οι µαθητές/τριες να µάθουν, να 

µην είναι τόσο προφανή ή ξεκάθαρα γι’ αυτούς” (Brody, 2005, σ. 604). Επιπρόσθετα, 

εκπαιδευτικοί και µαθητές/τριες βλέπουν τη µελέτη πεδίου ως µια δικαιολογία για να 

βγουν έξω από την τάξη για σκοπούς χαλάρωσης και διασκέδασης, παρά ως µια σηµαντική 

µαθησιακή επιλογή (Carlson, 2008; Brigham και Robinson, 1992). Έρευνες έχουν δείξει, 



επίσης, ότι η προσοχή και η συγκέντρωση των µαθητών/τριών διασπάται σε νέα 

περιβάλλοντα, υπάρχει πρόβληµα πειθαρχίας, και ελάχιστη ενέργεια αποµένει για τη 

γνωστική διαδικασία (Carlson, 2008; Orion και Holfstein, 1994; Kubota και Olstad, 1991; 

Falk, 1983). Ταυτόχρονα, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η µάθηση µέσα στο πεδίο 

είναι κατάλληλη για τις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου (Carlson, 2008; Poudel et 

al.., 2005; Spector και Gibson, 1991). Οι Falk και Balling (1982)  αναφέρουν ότι για τα 

µικρά παιδιά η εµπειρία στο πεδίο “είναι κάτι το άγνωστο, τους αποσπά την προσοχή µε 

αποτέλεσµα να µην µαθαίνουν τόσο εύκολα όσο αναµένεται να µαθαίνουν” (σ.8).  

 

Η µελέτη πεδίου, όµως, δεν παύει να αποτελεί µια αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδο, 

σε σύγκριση µε άλλες παιδαγωγικές µεθόδους που εφαρµόζονται στα πλαίσια της τυπικής 

εκπαίδευσης.  Μέσα από τη σωστή οργάνωση µπορεί να συµβάλλει στη γνωστική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών/τριών και στην ανάπτυξη σηµαντικών 

δεξιοτήτων. Όπως υποστηρίζει η Παπαδηµητρίου (2002), η χρήση του περιβάλλοντος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, πέρα από την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το περιβάλλον, 

συνδέεται µε προσδοκίες για την επίτευξη γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο 

µάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων, που δεν µπορούν να επιτευχθούν µε παραδοσιακές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας και µάθησης µέσα στην τάξη. 

 

Προβλήµατα και πρακτικές δυσκολίες κατά την εφαρµογή της µελέτης πεδίου 

∆υστυχώς, κάποιες ανησυχίες εκφράζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς και κάποια 

προβλήµατα και πρακτικές δυσκολίες εµφανίζονται, που εµποδίζουν και δυσχεραίνουν την 

προσπάθεια αποτελεσµατικής εφαρµογής της µελέτης πεδίου (Boardman, 1974; Yates and 

Robertson, 1968; Edynbry, 1967). Ένα ζήτηµα που τίθεται είναι η αναστάτωση που 

προκαλείται στο σχολείο, καθώς και η γενικότερη διατάραξη της εύρυθµης λειτουργίας 

του. Όταν οι εκπαιδευτικοί θέλουν να εφαρµόσουν την παιδαγωγική µέθοδο της µελέτης 

πεδίου πρέπει να προβούν στις κατάλληλες ρυθµίσεις, ενηµερώνοντας έγκαιρα τον/την 

διευθυντή/τρια για να κάνει ανάλογες διευθετήσεις στο σχολείο, τροποποιώντας το 

σχολικό πρόγραµµα, ώστε η απουσία του/της εκπαιδευτικού να µην έχει σηµαντική 

επίπτωση στην οµαλή λειτουργία του σχολείου.  

 

Η πίεση του χρόνου αποτελεί επιπλέον εµπόδιο για την οργάνωση της µελέτης πεδίου, 

αφού οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη υπερφορτωµένοι µε διδακτέα ύλη που πρέπει να 



καλύψουν (Dettmann και Pease 1999, σ. 38). Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν πολύ χρόνο 

στο σχεδιασµό, την προετοιµασία και οργάνωση της µελέτης πεδίου, καθώς και στην 

ενηµέρωσή τους για τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται µε την παιδαγωγική αυτή 

µέθοδο (Boardman, 1974; Smith, 1999; Munowenyu, 2003). Ο Boardman (1974) ενισχύει 

τα πιο πάνω και επισηµαίνει ότι “η επιλογή του πεδίου και η προετοιµασία των 

δραστηριοτήτων στο πεδίο συνήθως γίνονται στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών” 

(σ.163).  

 

Ένας ακόµα ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της µελέτης 

πεδίου αποτελεί ο µεγάλος αριθµός των µαθητών/τριών στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να διαχειριστούν µια οµάδα 25-30 µαθητών/τριών στην τάξη, πράγµα πολύ 

δύσκολο γι’ αυτούς στο πεδίο (Boardman, 1974). Ο Jenkins (1994) παρατηρεί ότι η 

αποτελεσµατικότητα της µελέτης πεδίου επηρεάζεται όταν ο αριθµός των µαθητών/τριών 

είναι µεγάλος” (σ.144). Μια µεγάλη, σε αριθµό, τάξη δεν αποτελεί οµάδα, αλλά πλήθος. 

Το πλήθος δεν έχει σαφείς κανόνες συµπεριφοράς και τα µέλη του δεν έχουν καµιά 

αίσθηση της ευθύνης µεταξύ τους µε αποτέλεσµα οι µεγάλες τάξεις µπορεί να 

παρουσιάσουν ιδιαίτερα προβλήµατα πειθαρχίας (McGee, 1991 όπως παρατίθεται στον 

Jenkins, 1994, σ.148). Αν αυτό το ζήτηµα δεν αντιµετωπιστεί, τότε ο µεγάλος αριθµός των 

µαθητών/τριών στο πεδίο, ‘το πλήθος’ µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα 

πειθαρχίας, δίνοντας εσφαλµένη εικόνα ότι η µελέτη πεδίου παιδαγωγικά είναι 

αναποτελεσµατική (Jenkins, 1994). 

 

Ο µεγάλος αριθµός µαθητών/τριών δηµιουργεί προβλήµατα ελέγχου και οργάνωσης της 

οµάδας, ανεπάρκεια στην εποπτεία, αλλά κυρίως επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας και µάθησης στο πεδίο (Jenkins, 1994; Kent et al.1997; May, 1999; 

Munowenyu, 2003). Συγκεκριµένα, ο Jenkins (1994) αναφέρει ότι: “όταν το µέγεθος της 

οµάδας µεγαλώνει, είναι δύσκολο να ξεκαθαριστούν και να εφαρµοστούν κανόνες και 

νόρµες, και µεγαλώνουν οι πιθανότητες για δηµιουργία προβληµάτων πειθαρχίας” (σ.144). 

Οι Kent et. al. (1997) προσθέτουν ότι “…οι µεγάλοι αριθµοί στις οµάδες… έχουν αρνητική 

επίδραση στην προσοχή και συγκέντρωση των µαθητών/τριών” (σ.326).  

 

Πέρα όµως από τα πιο πάνω, τα ζητήµατα ασφάλειας των µαθητών/τριών αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρµογή της µελέτης πεδίου. Η λήψη των απαραίτητων 



µέτρων ελέγχου στο προκαταρκτικό στάδιο της προετοιµασίας της µελέτης πεδίου είναι 

σηµαντική για τη µείωση ενδεχόµενων κινδύνων.  

 

Η έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης έχει αναγνωριστεί ως ένας ακόµα παράγοντας που 

αποθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς να εφαρµόσουν τη µελέτη πεδίου (Boardman, 1974; 

Gold et al.1991; Kent et al.,1997). Οι οικονοµικού πόροι των σχολείων είναι συνήθως 

περιορισµένοι και συνήθως ένα µέρος του κόστους το επιβαρύνονται οι γονείς (Jenkins, 

1994).  

 

Σχεδιασµός της µελέτης πεδίου 

Ο σωστός σχεδιασµός και η οργάνωση της δοµής της µελέτης πεδίου επιλύουν πολλά, αν 

όχι όλα, τα προβλήµατα και τις πρακτικές δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν κατά την 

πορεία εφαρµογής της. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει µια σειρά από στάδια που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η εκπαιδευτικός και αφορούν την κοινοποίηση της πρόθεσή του/της για την 

εφαρµογή της, την προετοιµασία της, την αξιοποίησή της στη µαθησιακή διαδικασία, στην 

ερµηνεία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων και στην ανατροφοδότητση και αξιολόγησή 

της (Boud et al., 1985; Couch, 1986; Lonergan & Andresen, 1988; Gold et al., 1991; 

Turton, 1996; Foley & Janikoun, 1996; Kent et al, 1997) 

 

Ενηµέρωση και Προετοιµασία 

Από τη στιγµή που η µελέτη πεδίου θεωρείται δαπανηρή, αλλά και επίπονη στη διεξαγωγή 

της, επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε λεπτοµερή και ενδελεχή προετοιµασία 

της. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποσαφηνίσουν το θέµα της 

µελέτης πεδίου, να ξεκαθαρίσουν τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα που 

στοχεύον να επιτύχουν και να καθορίσουν συγκεκριµένους στόχους (Lonergan & 

Andresen, 1988; Gold et al., 1997). Κατά την προετοιµασία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη ορισµένα βασικά στοιχεία που θα τους καθοδηγήσουν στην επιτυχή 

εφαρµογή της µεθόδου αυτής. Τα fieldwork. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται 

διαγραµµατικά στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα (Σχεδ.1): 

 

 

 

 



 

 

 

 Εκπαιδευτικός 
Εξασφάλιση άδειας: διευθυντή/τρια 

                    Καθοδήγηση: Μελέτη σχετικών εντύπων του Υπουργείου,  
Κατευθυντήριες γραµµές από ειδικούς  

             Οργάνωση του πεδίου µελέτης: οικονοµικά ζητήµατα, 
                                                            µεταφορά, ασφάλεια, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  

                                     διατροφή, κλπ.  
Αναγνώριση/Επαφή µε το πεδίο: επίσκεψη στο πεδίο,                                      

                  εκτίµηση επικινδυνότητας 
             Ενηµέρωση συνοδού και βοηθών: επεξήγηση του σκοπού και 

των αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, κατανοµή  
                      ευθυνών 

 

    
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
                                                                                                  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

  
                                                                                   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
                           Εκπαίδευση/Ενηµέρωση                                      
                    Ανάπτυξη δεξιοτήτων: εξάσκηση                   Επιστολή συγκατάθεσης: εξασφάλιση     
                   στο σχολείο σε δεξιότητες που θα                                               από γονιό ή κηδεµόνα  
   αναπτυχθούν στο πεδίο                                                                    Επαρκής γραπτή πληροφόρηση :     

Κατανόηση του σκοπού  της           ∆ιευθέτηση συνάντησης µε γονείς όταν  
µελέτης πεδίου: σκοποί και στόχοι     θεωρηθεί απαραίτητο: συζήτηση πάνω  

                  Κανόνες ασφάλειας και σωστής                      σε οργανωτικά θέµατα, απαντήσεις σε  
                   συµπεριφοράς: να αναπτυχθούν ανησυχίες των γονιών 

   πρότυπα σωστής συµπεριφοράς και  
     πειθαρχίας για την ασφάλεια των  
         µαθητών/τριών          

        
Μαθητές/τριες                               Γονείς 
 

 

 

Σχεδιάγραµµα 1: Ενηµέρωση και Προετοιµασία για µελέτη πεδίου 

 

Σύµφωνα µε το Σχεδ.1 οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από τον/την 

διευθυντή/τρια. Ταυτόχρονα, πρέπει να συµβουλεύονται το αρµόδιο τµήµα του 

Υπουργείου Παιδείας και να καθοδηγούνται από ειδικούς για την πολιτική και τους 

κανονισµούς που πρέπει να ακολουθούν για την αποτελεσµατική διεξαγωγή της µελέτης 

πεδίου (Thomas, 1990; Gold et al., 1991).  

 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι της προετοιµασίας είναι η εκ των προτέρων επίσκεψη στο πεδίο 

µελέτης ώστε να έρθουν σε πρώτη επαφή οι εκπαιδευτικοί µε αυτό και να εξοικειωθούν µε 

το χώρο. Έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν υλικό και πληροφορίες για το πεδίο 

ενδιαφέροντος, χάρτες και οδηγούς που θα χρειαστούν κατά την µελέτη πεδίου µε τους 

µαθητές/τριες (Thomas, 1990; Bland et al., 1996). Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να 



εκτιµήσουν τα επίπεδα επικινδυνότητας του πεδίου ώστε να µπορούν να λάβουν τα 

απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια των µαθητών/τριών. Όπως οι Kent et al. (1997) 

αναφέρουν, “µια επίσηµη και τεκµηριωµένη εκτίµηση του κινδύνου είναι ζωτικής 

σηµασίας” (σ. 321). Η εκτίµηση της επικινδυνότητας βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

προετοιµάσουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές λεπτοµέρειες και να αναζητήσουν σηµεία 

επαφής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως κοντινά νοσοκοµεία, κλινικές, τηλέφωνα 

έκτακτης ανάγκης κλπ.  

 

Κατά την προετοιµασία της µελέτης πεδίου, ένα πολύ σηµαντικό θέµα που θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη από τους/τις εκπαιδευτικούς είναι ο κώδικας συµπεριφοράς των 

µαθητών/τριών. Το θέµα της πειθαρχίας και τα πρότυπα συµπεριφοράς που πρέπει να 

έχουν οι µαθητές/τριε είναι σηµαντικό να ρυθµιστούν µέσω ενός κώδικα συµπεριφοράς 

(Thomas, 1990; Foley και Janikoun, 1996). Αυτός ο κωδικός µπορεί να περιλαµβάνει 

κανόνες και κανονισµούς που ενθαρρύνουν τον αµοιβαίο σεβασµό ανάµεσά τους, αλλά  

και το σεβασµό του περιβάλλοντος στο οποίο η µελέτη πεδίου θα διεξαχθεί. Αυτός ο 

κώδικας συµπεριφοράς µπορεί να προετοιµαστεί σε συνεργασία µε τα παιδιά και να 

ακολουθείται στο πεδίο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν προβλήµατα πειθαρχίας που θα 

µπορούσαν πιθανότατα να προκύψουν. 

 

Κατά την προετοιµασία της µελέτης πεδίου είναι επίσης σηµαντικό να ενηµερώνονται οι 

γονείς των µαθητών/τριών. Πρέπει να δίνονται λεπτοµερείς πληροφορίες στους γονείς που 

να δικαιολογούν γιατί η µελέτη πεδίου αποτελεί µια αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδο, 

µαζί µε µια σαφή περιγραφή των σκοπών και των στόχων και των επιδιωκόµενων 

µαθησιακών αποτελεσµάτων της δράσης των παιδιών τους στο πεδίο. Οι πληροφορίες 

µπορούν να δοθούν είτε γραπτώς µέσω επίσηµης επιστολής από το σχολείο ή µέσω 

οργανωµένης συνάντησης µε τους γονείς. Η επιστολή συγκατάθεσης πρέπει να 

περιλαµβάνει το χώρο/πεδίο προς µελέτη, τις λεπτοµέρειες και το κόστος του ταξιδιού, τα 

είδη ένδυσης και εξοπλισµού που θα χρειαστεί το παιδί, και να συνοδεύεται από ένα 

ερωτηµατολόγιο για την κατάσταση υγείας του (Bland et al., 1996; Turton, 1990; Foley 

and Janikoun, 1996). Το ερωτηµατολόγιο πρέπει να συµπληρώνεται και η επιστολή να 

υπογράφεται από το γονέα/κηδεµόνα. Η συνάντηση µε τους γονείς συστήνεται ειδικά αν τα 

παιδιά τους δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία µε την τεχνική αυτή γιατί δίνεται η ευκαιρία 



για συζήτηση και επίλυση ερωτηµάτων των γονέων σε σχέση µε τη µελέτη πεδίου 

(Thomas, 1990; Turton, 1996).  

 

Η προετοιµασία των µαθητών/τριών για τη µελέτη πεδίου θεωρείται πολύ σηµαντική. Τα 

ευρήµατα των Orion & Hofstein (1994) παρουσιάζουν ότι η µαθησιακή επίδοση των 

µαθητών/τριών επηρεάζεται σηµαντικά από το βαθµό και το είδος της προετοιµασίας τους. 

Για να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της µάθησης, οι µαθητές/τριες πρέπει να έχουν επαρκή 

ενηµέρωση πριν από τη διενέργεια της µελέτης στο πεδίο. Καταρχήν, πρέπει να γνωρίζουν 

τον γενικό σκοπό και τους στόχους της µελέτης πεδίου, και να είναι ενήµεροι για το πεδίο 

που πρόκειται να επισκεφτούν (Lonergan and Andresen, 1988).  

 

Η ενηµέρωση των µαθητών/τριών πρέπει να περιλαµβάνει την πρακτική εξάσκηση των 

µαθητών/τριών για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων πεδίου πριν την επίσκεψη 

στο πεδίο. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο πεδίο είναι πολύ σηµαντικός για να αναλώνεται 

στην επεξήγηση τεχνικών, γι’ αυτό η προετοιµασία των παιδιών στην τάξη ή στη σχολική 

αυλή είναι σηµαντική ώστε οι µαθητές/τριες να επικεντρώνονται στους στόχους της όλης 

εµπειρίας που θα έχουν στο πεδίο. (Kent et al., 1997; Gold et al., 1991). Κατά την 

προετοιµασία για το πεδίο, οι µαθητές/τριες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 

τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκπεραιώσουν σωστά 

και αποτελεσµατικά τις δραστηριότητές τους στο πεδίο, ειδικά όταν πρόκειται για άγνωστα 

και δύσκολα περιβάλλοντα. (Kent et al., 1997; Lonergan and Andresen, 1988). 

 

Εµπλοκή στη µαθησιακή διαδικασία στο πεδίο 

Αυτό το στάδιο της προετοιµασίας για τη µελέτη πεδίου σχετίζεται µε την επιλογή των 

κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας και µάθησης. Υπάρχει πληθώρα στρατηγικών που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πεδίο. Σύµφωνα µε τον Foskett (1997):  

“ Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι καµία στρατηγική δεν αποτελεί από µόνη της 

τη ‘σωστή’ στρατηγική, γιατί η επιλογή της εξαρτάται από ένα µεγάλο φάσµα 

παραγόντων που σχετίζονται µε το περιεχόµενο, τους εκπαιδευτικούς στόχους, το 

περιβάλλον διδασκαλίας, τις διαθέσιµες πηγές, και τη δοµή του συνόλου της 

τάξης”  (σ.193).  

 



Πολλοί ερευνητές συµφωνούν µε την πιο πάνω θέση και υποστηρίζουν ότι η επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στο πεδίο µελέτης βασίζεται σε πολλούς 

παράγοντες: στους σκοπούς και στόχους της µελέτης πεδίου, στο ίδιο το πεδίο το οποίο 

επιλέγεται προς µελέτη, στη διάρκεια της µελέτης πεδίου, στις προηγούµενες εµπειρίες των 

εκπαιδευτικών και µαθητών/τριών, στη διδακτέα ύλη, στην ηλικία και το µέγεθος της 

οµάδας των µαθητών/τριών που θα συµµετέχουν στη µελέτη πεδίου (Bland et al., 1996; 

Kent et al., 1997). Οι εκπαιδευτικοί, επιπρόσθετα, πρέπει να προετοιµάσουν το 

υποστηρικτικό υλικό για τη µελέτη στο πεδίο όπως τα φύλλα εργασίας, τους οδηγούς και 

χάρτες που θα χρησιµοποιηθούν, τον εξοπλισµό και τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν, 

όπως επίσης και τα άλλα υλικά τα οποία θεωρούνται σηµαντικά για την αποτελεσµατική 

διεξαγωγή της µελέτης πεδίου (Thomas, 1990; Foley and Janikoun, 1996). 

 

Ερµηνεία και παρουσίαση αποτελεσµάτων 

Η ερµηνεία και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων αποτελούν ένα σηµαντικό στάδιο κατά 

την εφαρµογή της µελέτης πεδίου, το οποίο όµως συνήθως παραµελείται. Η εµπειρία στο 

πεδίο η οποία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων σε περιορισµένο χρόνο, δεν 

ευκολύνει τους µαθητές/τριες να συνδέσουν αυτά που µαθαίνουν στο πεδίο µε τη θεωρία 

που πλαισιώνει τη συγκεκριµένη εµπειρία   (Pearson& Smith, 1985). Η ερµηνεία και η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους.    

 

Καταρχήν, η ερµηνεία και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι σηµαντικό να γίνονται 

αµέσως µετά την εµπειρία των µαθητών/τριών στο πεδίο, “δεδοµένου ότι η  µνήµη 

εξασθενίζει µε το πέρασµα του χρόνου και οι πληροφορίες που αποκτούν συγχέονται µε 

µεταγενέστερα γεγονότα και πληροφορίες” (Kent et al., 1997, σ: 322). Η ερµηνεία και 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους Lonergan & Andresen (1988) µπορούν 

να γίνονται αµέσως µετά από κάθε δραστηριότητα στο πεδίο. Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν την πορεία: ‘προετοιµασίας-εκτέλεση, δραστηριότητας-ερµηνείας 

αποτελεσµάτων’ στο σύνολο της εµπειρίας στο πεδίο (Kent et al., 1997; Pearson & Smith, 

1985; Lonergan & Andresen, 1988). Αυτό το είδος της ερµηνείας και παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων καταλαµβάνει πολύ από τον πολύτιµο χρόνο στο πεδίο και η σκέψη των 

µαθητών/τριών διακόπτεται συνεχώς, γι’ αυτό προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου η µελέτη 

πεδίου διαρκεί περισσότερο από µια µέρα, ώστε η ερµηνεία των αποτελεσµάτων να γίνεται 

τα απογεύµατα, όπου τα παιδιά µπορούν να ανακαλέσουν τις πληροφορίες εύκολα. 



 

Η ερµηνεία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων µπορεί να περιλαµβάνουν συζήτηση µε 

τους µαθητές/τριες µέσα από ανοικτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες απαιτούν την έκφραση 

συλλογισµού, αιτιολόγησης και επιχειρηµατολογίας στις απαντήσεις τους (Leat and 

Kinnimment, 2000). Τα ερωτήµατα που θα τεθούν, να συνδέονται µε τους στόχους της 

µελέτης πεδίου και τις εµπειρίες των µαθητών/τριών. Σε αυτό το πλαίσιο οι µαθητές/τριες 

θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τη µαθησιακή τους εµπειρία στο πεδίο και να 

κάνουν συνδέσεις µε προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις, δηµιουργώντας παράλληλα τις 

προϋποθέσεις για την κατάκτηση της νέας γνώσης. Αυτή η διαδικασία αναδεικνύει τη 

σηµασία της µεταγνώσης, η οποία µεταφράζεται ως µαθαίνω πώς να µαθαίνω, και ως 

µεταφορά της γνώσης (Leat and Kinninment, 2000). 

 

Υπάρχει, ωστόσο, µια σειρά από άλλες δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ερµηνεία 

και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η χρήση εκθέσεων, σηµειώσεων στο πεδίο και 

σχεδιαγραµµάτων βοηθούν τους µαθητές/τριες να αναθεωρήσουν τις µαθησιακές τους 

εµπειρίες.  

 

Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση 

Η ανατροφοδότηση συµβάλλει στην εκτίµηση των δυνατών και αδύνατων σηµείων της 

διδασκαλίας και µάθησης στο πεδίο. Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι αµφίδροµη. Οι 

µαθητές/τριες, από τη µια, µπορούν να δώσουν πολύτιµες πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς για τη µαθησιακή τους εµπειρία, τι τους άρεσε και τι όχι, και να 

προτείνουν τρόπους βελτίωσης. Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, µπορούν να βοηθήσουν 

τους µαθητές/τριες να ενισχύσουν τις µαθησιακές τους εµπειρίες και να βελτιώσουν την 

ποιότητα της εργασίας τους στο πεδίο, επισηµαίνοντας τα θετικά και αρνητικά σηµεία της 

όλης διαδικασίας µάθησης, προτείνοντας παράλληλα τρόπους βελτίωσης της εργασίας των 

µαθητών/τριών (Kent et al., 1997).  

 

Η αξιολόγηση αποτελεί, εν κατακλείδι, ένα πολύτιµο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τα επίπεδα µάθησης των µαθητών/τριών στο πεδίο και να 

επιβεβαιώσουν ότι η διδασκαλία τους ικανοποίησε τους σκοπούς και στόχους που έχουν 

τεθεί. Οι Lonergan & Andresen (1988) επισηµαίνουν ότι η αξιολόγηση µπορεί να 

επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι αθροιστική, διαµορφωτική ή και τα 



δύο. Υποστηρίζουν ότι “η αξιολόγηση είναι σωστό να γίνεται στο πεδίο ώστε να έχει 

εγκυρότητα” (ό.π., σ.75). Μπορεί επίσης να έχει τη µορφή έκθεσης η οποία θα ετοιµαστεί 

από τους µαθητές/τριες. Η οργάνωση της έκθεσης µετά τη µελέτη πεδίου θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει την όλη περιγραφή της εµπειρίας στο πεδίο, την καταγραφή, ανάλυση και 

ερµηνεία αποτελεσµάτων (Thomas, 1990) όπως αυτά “πηγάζουν από τις δικές τους 

παρατηρήσεις ή τα δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί” (σ.324). Οι µαθητές/τριες, ως 

µέρος της αξιολόγησής τους, µπορούν να ετοιµάσουν φακέλους, ηµερολογιακές 

καταγραφές και άρθρα, µέσα από τα οποία να περιγράφεται η εργασία τους στο πεδίο µέσα 

από φωτογραφικό υλικό, χάρτες, πληροφορίες και λεπτοµέρειες.   

 

Η αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει ως ένα µέσο µέσα από το οποίο γίνεται παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων της µελέτης πεδίου στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους 

αρµόδιους φορείς και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (Foley and Janikoun, 1996) δίνοντας την 

ευκαιρία στους µαθητές/τριες να αναπτύξουν τις δεξιότητες παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων ως µέρος της τελικής τους αξιολόγησης (Kent et al., 1997). 

 

 



Παράδειγµα µελέτης πεδίου:  

Θέµα: Η γειτονιά του σχολείου µας 

Στόχοι: Οι µαθητές/τριες να: 

• γνωρίσουν τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το σχολείο τους. 

• αναγνωρίσουν ότι οι γειτονιές ως µικρότερα συστήµατα µιας πόλης πρέπει να 

αναπτύσσονται µε γνώµονα την αειφορία σε κοινωνικό, οικονοµικό, 

περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο.   

• κατανοήσουν ότι η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος της γειτονιάς 

γύρω από το σχολείο τους, προϋποθέτει τη συµµετοχή όλων, σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο που θα διασφαλίζουν στη γειτονιά και κατ’ επέκταση στην πόλη 

τους ένα αειφόρο µέλλον.    

• εντοπίζουν στοιχεία µη-αειφόρου ανάπτυξης στη γειτονιά γύρω από το σχολείο 

τους που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους και των κατοίκων της περιοχής. 

• εισηγούνται τρόπους βελτίωσης του περιβάλλοντος της γειτονιάς γύρω από το 

σχολείο τους.  

• συµµετέχουν σε δραστηριότητες που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στο σχολείο/ στη γειτονιά/ στην κοινότητά/ στην πόλη.  

• αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών µέσων (βιντεοκάµερα, φωτογραφική 

µηχανή, δηµοσιογραφικό κασετόφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής). 

• ασκηθούν στην παιδαγωγική µέθοδο της µελέτης πεδίου έχοντας ως πεδίο 

διερεύνησης τη γειτονιά γύρω από το σχολείου τους.  

Τάξη στην οποία µπορεί να εφαρµοστεί: Γ΄- Στ΄ δηµοτικού  

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται: 

• Χάρτης της γειτονιάς που βρίσκεται το σχολείο 

• Έντυπο σηµειώσεων 

• Αυτοκόλλητες κάρτες τριών χρωµάτων: πράσινο, κίτρινο, κόκκινο 

 

 

 

Χρονική διάρκεια: 2-4 διδακτικές περίοδοι   

Περιγραφή: 

 

Στάδιο 1 



Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός δίνει στις οµάδες των µαθητών/τριών ένα χάρτη (Α3 ή Α2 

µέγεθος κόλλας), ο οποίος παρουσιάζει τους δρόµους της γειτονιάς στην οποία βρίσκεται 

το σχολείο και τη θέση που βρίσκεται το συγκεκριµένο κτήριο πάνω στο χάρτη. Στο χάρτη 

υπάρχουν βέλη τα οποία δείχνουν τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει κάθε οµάδα 

µαθητών/τριών στο πεδίο µελέτης.  Επίσης, δίνεται σε κάθε οµάδα µαθητών ένα έντυπο 

σηµειώσεων και αυτοκόλλητες κάρτες τριών διαφορετικών χρωµάτων – πράσινο, κίτρινο 

και κόκκινο. Επεξηγείται στους µαθητές/τριες που παραπέµπει το χρώµα της κάθε κάρτας:  

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, οι µαθητές/τριες ενηµερώνονται ότι θα δραστηριοποιηθούν έξω από τα 

πλαίσια του σχολείου, έχοντας ως πεδίο εργασίας τους τη γειτονιά γύρω από αυτό. 

Καλούνται στις οµάδες τους, να κινηθούν στη γειτονιά έξω και γύρω από το σχολείο, 

Είδος περιβάλλοντος: ________________ 
Γιατί είναι βιώσιµο; 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Βιώσιµο περιβάλλον – ένα περιβάλλον 
το οποίο συµβάλλει θετικά στην 

κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη, και στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος της γειτονιάς 
γύρω από το σχολείο. 

 

Χρειάζεται βελτίωση – ένα περιβάλλον 
το οποίο χρειάζεται να βελτιωθεί ώστε 

να συµβάλλει στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, 

και στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος της γειτονιάς γύρω από 

το σχολείο. 
 

Είδος περιβάλλοντος:________________ 
Ποια στοιχεία του χρειάζονται βελτίωση; 
Γιατί; 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

Μη βιώσιµο περιβάλλον – ένα 
περιβάλλον το οποίο συµβάλλει 

αρνητικά στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική 

ανάπτυξη, και στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος της 

γειτονιάς γύρω από το σχολείο. 

Είδος περιβάλλοντος:__________________ 
Ποια στοιχεία το καθιστούν µη-βιώσιµο;  
Γιατί; 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 



ακολουθώντας την κατεύθυνση που προτείνεται από τα βέλη, και να κάνουν τις 

παρατηρήσεις τους για το περιβάλλον της περιοχής µελέτης τους. Τοποθετούν τις 

αυτοκόλλητες κάρτες πάνω στο χάρτη σύµφωνα µε το χρώµα στο οποίο ανταποκρίνεται το 

περιβάλλον το οποίο µελετούν κατά τη µετακίνησή τους στη γειτονιά, και συµπληρώνουν 

την κάρτα µε στοιχεία που θεωρούν σηµαντικά, όπως αυτά πηγάζουν από τη συζήτηση 

στην οµάδα και τις παρατηρήσεις που κάνουν κάθε φορά στο περιβάλλον που συναντούν. 

Κάθε οµάδα µπορεί να έχει τη φωτογραφική της µηχανή ή το δηµοσιογραφικό 

µαγνητοφωνάκι της για τη συλλογή πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής. Μπορούν 

να φωτογραφήσουν και να θέσουν ερωτήµατα σε κατοίκους της περιοχής µελέτης για 

ζητήµατα που τους προβληµατίζουν, καταγράφοντας στο έντυπο σηµειώσεων που τους 

έχει δοθεί, όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία θεωρούν σηµαντικά για να στηρίξουν 

κατά πόσο θεωρείται βιώσιµο ή µη βιώσιµο το περιβάλλον αυτό. Ενδεικτικές ερωτήσεις 

που µπορούν να θέσουν οι µαθητές/τριες για ένα συγκεκριµένο περιβάλλον το οποίο 

παρατηρούν στη γειτονιά του σχολείου τους, όπως για παράδειγµα ο χώρος πρασίνου (ή 

διάφοροι τύποι κτηρίων στην περιοχή, ή χώροι δηµοσίων υπηρεσιών, ή η ύπαρξη 

πεζοδροµίων, ποδηλατοδρόµων κλπ), είναι οι ακόλουθες: 

1. Πώς επηρεάζει ο χώρος πρασίνου την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στη γειτονιά 

σας; 

2. Τι προϋπήρξε στο σηµείο όπου βρίσκεται ο χώρος πρασίνου;  

3. Πώς κρίνετε τη δηµιουργία χώρου πρασίνου στη γειτονιά σας;  

4. Ποιοι συνέβαλαν ώστε να δηµιουργηθεί ο χώρος πρασίνου στη γειτονιά σας; (π.χ. 

οι κάτοικοι, οι αρµόδιοι φορείς, µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί κλπ) Ποιοι 

επιπρόσθετοι φορείς θα µπορούσαν να συµβάλουν στη δηµιουργία του και πώς;   

5. Ποια είναι η προσφορά του χώρου πρασίνου στο κοινωνικό, οικονοµικό, 

πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς; 

6. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτού του χώρου πρασίνου; Ποια είναι αυτά και 

πώς µπορούν να επιτευχθεί η βελτίωση αυτή;   

 

Στάδιο 2: 

Στη συνέχεια, οι µαθητές/τριες επιστρέφουν στην τάξη για να επεξεργαστούν όλες τις 

πληροφορίες που έχουν συλλέξει στο πεδίο µελέτης τους, έτσι ώστε να εξάγουν 

συµπεράσµατα σχετικά µε το περιβάλλον της γειτονιάς τους γύρω από το σχολείο τους. 

Αρχικά, οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της τάξης, τους χάρτες τους µε τις 



αυτοκόλλητες κάρτες. Παρουσιάζουν στους συµµαθητές/τριες τους τα σηµεία της 

γειτονιάς όπου το περιβάλλον τους έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και το οποίο θεωρούν 

σηµαντικό να συζητηθεί. Οι οµάδες συγκρίνουν τους χάρτες τους κατά τη διάρκεια των 

παρουσιάσεων και αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν κοινά σηµεία ενδιαφέροντος στη 

γειτονιά, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον όλων των οµάδων, όπως επίσης υπάρχουν και 

σηµεία που ενδεχόµενα να µην έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους. ∆ηµιουργείται ένας 

εποικοδοµητικός διάλογος στην τάξη µέσα από τον οποίο οι µαθητές/τριες εκφράζουν 

απόψεις, ασκούν κριτική και φέρουν επιχειρήµατα για να στηρίξουν τα ευρήµατά τους 

όπως αυτά παρουσιάζονται στους χάρτες της κάθε οµάδας.  

 

Στάδιο 3: 

Ο/Η εκπαιδευτικός, παρακολουθεί τις παρουσιάσεις των µαθητών/τριών και τη συζήτηση 

µεταξύ των οµάδων, και παρεµβαίνει καταγράφοντας στον πίνακα βιώσιµα και µη-βιώσιµα 

περιβάλλοντα όπως αυτά συζητούνται από τους/τις µαθητές/τριες, σε µορφή καταιγισµού 

ιδεών/ιδεοθύελλας. Στη συνέχεια, οι οµάδες καλούνται να τοποθετήσουν σε σειρά 

προτεραιότητας τα περιβάλλοντα της γειτονιάς γύρω από το σχολείο τους, ξεκινώντας από 

το περιβάλλον το οποίο θεωρείται βιώσιµο και καταλήγοντας στο περιβάλλον το οποίο 

θεωρείται µη-βιώσιµο.  

 

 
Το περιβάλλον της γειτονιάς γύρω από το σχολείο µου 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Βιώσιµο περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη-βιώσιµο περιβάλλον 10. 



 

Στάδιο 4: 

Οι οµάδες των µαθητών/τριών επιλέγουν από τον κατάλογο ένα βιώσιµο περιβάλλον της 

γειτονιάς και ένα µη-βιώσιµο περιβάλλον και συµπληρώνουν το ακόλουθο πίνακα, αφού 

προηγηθεί συζήτηση και διατύπωση απόψεων από όλα τα µέλη της οµάδας. Μέσα από τον 

πίνακα θα διαφανεί πως το περιβάλλον επηρεάζει τη βιωσιµότητα µιας περιοχής. 

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριες να προτείνουν λύσεις και 

προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ενός περιβάλλοντος. 

 

 Βιώσιµο Περιβάλλον 

__________________ 

 

Μη-Βιώσιµο 

Περιβάλλον 

__________________ 

 

Προτάσεις για τη 

βελτίωσή του 

Κοινωνική 

επίδραση 

 

 

 

 

  

Οικονοµική 

επίδραση 

 

 

 

 

 

  

Περιβαλλοντική 

επίδραση 

 

 

 

 

 

  

Πολιτιστική 

επίδραση 

 

 

 

 

 

  

 



Στάδιο 5: 

Στη συνέχεια, τα µέλη της οµάδας καλούνται να ερευνήσουν µέσα από το διαδίκτυο και να 

ετοιµάσουν τις δικές τους προτάσεις αναδιαµόρφωσης της γειτονιάς του σχολείου τους για 

ποιοτική αναβάθµισή της. Στη συνέχεια και αφού µελετήσουν προσεκτικά το χάρτη της 

γειτονιάς τους προτείνουν σε ποια σηµεία του θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν οι 

προτάσεις τους αιτιολογώντας ταυτόχρονα γιατί θεωρούνται σηµαντικές για την αειφόρο 

ανάπτυξη της . (Σηµ: Μπορούν να αφαιρέσουν από το χάρτη σηµεία από το περιβάλλον 

της γειτονιάς γύρω από το σχολείο τους που χαρακτηρίζονται από µη-αειφόρο ανάπτυξη 

και να τα αντικαταστήσουν µε τις δικές τους προτάσεις αναδιαµόρφωσης της περιοχής). 

Έτσι, οι µαθητές/τριες, µέσα από τις δραστηριότητες αυτές καταλήγουν σ’ένα χάρτη της 

γειτονιάς του σχολείου τους ο οποίος περιλαµβάνει προτάσεις αειφόρου ανάπτυξης µε 

στόχο την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. 

 

Στάδιο 6: 

Οι µαθητές/τριες χρησιµοποιούν το χάρτη ως πηγή πληροφοριών για: 

- Τη δηµιουργία µακέτας στην οποία να περιλαµβάνονται οι προτάσεις της κάθε 

οµάδας για αναδιαµόρφωση της γειτονιάς γύρω από το σχολείο τους µε γνώµονα 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

- Την ετοιµασία επιστολής, προς το δήµαρχο της πόλης στην οποία υπάγεται η 

γειτονιά του σχολείου τους ή τον κοινοτάρχη αν πρόκειται για κοινότητα, µέσα 

στην οποία να περιγράφουν οι µαθητές/τριες προτάσεις και εισηγήσεις για τη 

βελτίωση της συγκεκριµένης γειτονιάς/κοινότητας.  

- Την ετοιµασία οδηγού ενηµέρωσης προς τους κατοίκους, της υπό µελέτη περιοχής, 

αναφορικά µε τις ενέργειες που µπορούν να υιοθετήσουν στην καθηµερινότητά 

τους για την βελτίωση της ποιότητας της γειτονιάς τους µε επακόλουθο τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.  

- Τη συγγραφή ενός άρθρου σε τοπική εφηµερίδα για την ενηµέρωση των πολιτών 

σχετικά για τα περιθώρια που υπάρχουν για τη βελτίωση της, υπό µελέτη, περιοχής.  
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