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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λαμπαθάκης Μιχαήλ: Διερεύνηση της επίδρασης των προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου 

έναντι των κοινών προγραμμάτων άθλησης, στην έννοια «συνοχή ομάδας» (teambuilding)

σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(Με την επίβλεψη του κ. Χαρίλαου Κουθούρη, Επίκουρου Καθηγητή)

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να προσδιορίσει την αξία της αγωγής 

υπαίθρου σαν παιδαγωγικό μέσο για την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας στους 

μαθητές/τριες ,συγκρίνοντας την με το συμβατικό σχολικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής. 

Συγκεκριμένα διερευνήθηκε α) η διαφοροποίηση της αντίληψης ομάδας μαθητών/τριων σε 

επτά παράγοντες που εκφράζουν στο σύνολο τους την «συνοχή ομάδας» μετά τη 

συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου (πειραματική ομάδα) και β)η 

διαφοροποίηση της αντίληψης μεταξύ μιας ομάδας που συμμετείχε σε τυπικό σχολικό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (ομάδα ελέγχου). Δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 

104(Ν=104) μαθητές/τριες της Ά τάξης του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου (25% η ομάδα 

ελέγχου και 75% η πειραματική ομάδα). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το 

Michigan Organizational Assessment Questionnaire (M.O.A.Q.) κατόπιν μετατροπής του 

στην Ελληνική γλώσσα που συμπληρώθηκε από τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν: α)Σημαντική στατιστική διαφορά (ρ<.001) 

στις παραμέτρους «ομαδική δουλειά», «συνοχή δουλειάς» και «διαύγεια 

στόχων»,β)μικρότερη ή καθόλου στατιστική διαφορά στις παραμέτρους «διαπροσωπική 

συνοχή», «επικοινωνία», «σύγκρουση», «γενική ικανοποίηση». Τα αποτελέσματα 

συζητούνται με στόχο την αξιοποίηση της αγωγής υπαίθρου στο σχολικό περιβάλλον ,τον 

περαιτέρω σχεδίασμά προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου από τους καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής και την αναβάθμισης του μαθήματος της Φ.Α. με την υιοθέτηση δράσεων Αγωγής 

Υπαίθρου.

Λέξεις κλειδιά: εμπειρική μάθηση, υπαίθρια μάθηση, εκπαίδευση προκλήσεων.
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ABSTRACT

Lampathakis Michael: Exploring the effect of outdoor education programs toward 

conventional physical education programs, on the concept of teambuilding to high school

students.

(Under the supervision of Charilaos Kouthouris, Associate Professor).

Aim of present study was to determine the value of outdoor education as 

pedagogical tool for the development of teambuilding, comparing to the conventional 

physical education program. Specifically it was examined: a)The differentiation of students 

attitudes to seven factors that reflect on the whole "group cohesion" ,before and after 

participating in a program of outdoor education (experimental group),b) The differentiation 

toward 'teamwork’ on a group that involved in a conventional school physical education 

program (control group). The sample in this research were 104 (N = 104) students in first 

grade of high school in Rethymno (25% of the control group and 75% of the experimental 

group). As a measuring instrument it was used the Michigan Organizational Assessment 

Questionnaire (MOAQ; Cammann, Fichman, Jenkins, & Klesh, 1983) after a conversion to 

the Greek language. It was completed by the students after the program (intervention). 

The results support: a) important statistical differences (p<.001) on the factors of 

teamwork, task cohesion, goal clarity and b) smaller or no statistical differences to 

interpersonal cohesion , communication , conflict , overall satisfaction. The results are 

discussed with a view to firstly, the development of outdoor education in school 

environment and a further planning of outdoor education programs by Physical Education 

teachers, and secondly, in an attempt to upgrade the teaching of Physical Education by 

adopting outdoor education actions.

Key words: experiential learning, outdoor learning, challenge education.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ,ΣΤΗΝ

ΕΝΝΟΙΑ ‘ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ’ (TEAMBUILDING) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85, που αφορά την εκπαίδευση, ο σκοπός της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των 

μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Πάνω σε αυτή 

την βάση είναι κατανοητό ότι η ένταξη των νέων και η λειτουργία από αυτούς 

αποτελεσματικών κοινωνικών ομάδων, αποτελεί επίσης στόχο του προγράμματος 

σπουδών για το Ελληνικό σχολείο (ΦΕΚ 304/13-3-2003,τ.Β').

Η ομαδική εργασία(άτομα που συνεργάζονται για να επιτύχουν στόχους) είναι 

σημαντική για την επίτευξη στόχων και επιτυγχάνεται όταν υπάρχει «συνοχή ομάδας» 

(teambuilding) ,δηλαδή οι απαραίτητες στάσεις και διεργασίες (Buller, 1986).Η προσοχή 

δεν δίνεται στην επίτευξη των στόχων που η ομάδα προσπαθεί να πετύχει αλλά στο πως 

τα μέλη της εργάζονται μαζί, θέτοντας την συνεκτικότητα και την εμπιστοσύνη ως 

καθοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη υγιών και παραγωγικών ομάδων(0\νοη, 

1987).Οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη «συνοχής ομάδας» σχεδιάζονται για να 

βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους να βελτιώσουν την ομαδική εργασία, την επίλυση 

προβλημάτων, την επικοινωνία και την ικανότητα επίλυσης-διαχείρισης συγκρούσεων. Το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη «συνοχής ομάδας» συχνά δεν έχει 

σχέση με την δουλειά ή εργασία που κάνει στην πραγματικότητα η ομάδα, αλλά συχνά 

εμπλέκεται σε δραστηριότητες εντελώς διαφορετικές. Σε αυτές τις δραστηριότητες 

μερικές φορές περιλαμβάνονται και προγράμματα αγωγής υπαίθρου (Bartlett, Mohammed 

& Probber, 1999).

Στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα και όχι μόνο ακολουθείται ως πρακτική η 

υιοθέτηση ‘πνεύματος ανταγωνισμού’ μεταξύ των μαθητών (Lugg, 1999), σε αντίθεση με 

τους στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
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επικαλούνται την ολόπλευρη ,αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, μέρος της οποίας σίγουρα είναι και η ομαδική 

εργασία και οι τακτικές ανάπτυξης της (συνοχή ομάδας). Οι μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι στα Ελληνικά σχολεία δεν εμφανίζουν ενθουσιώδη 

αποτελέσματα αναφορικά της ‘ενεργούς συνεργασίας’ και της ‘ομαδικής εργασίας’ 

μεταξύ των μαθητών. Ο περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης αφιερώνεται μέσα στην 

σχολική αίθουσα ενώ απουσιάζουν οι δράσεις κοντά στο περιβάλλον (Κουθούρης, 2009). 

Καινοτομία στην ελληνική εκπαίδευση θα αποτελούσε η ενίσχυση της ύλης του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου, που εφαρμόζουν 

τεχνικές βιωματικής μάθησης σε ελεύθερο φυσικό περιβάλλον και απαντώνται ως μέθοδος 

ανάπτυξης της ‘ομαδικής εργασίας’ και της ‘συνοχής ομάδος’ σε όλα παγκοσμίως τα 

ανεπτυγμένα κράτη (Bartlee & Mohammed, 1999; Gray & Perusco, 1993).

Η προεφηβική ηλικία και η εφηβεία είναι μια ουσιαστική περίοδος στην οποία 

πρέπει να γίνονται επεμβάσεις, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τόσο σε παιχνίδια 

κατά τον ελεύθερο χρόνο όσο και σε οργανωμένο ή δομημένο αθλητισμό και 

δραστηριότητες (Dukeb, Heitzler, Huhmana, Martina, 2006). Σημαντικά ευρήματα τα 

τελευταία χρόνια υποδεικνύουν μια σειρά από οφέλη από τα προγράμματα Α.Υ. για τους 

έφηβους (Hattie & Neill ,1997) , συμπεριλαμβάνοντας την επίλυση προβλημάτων ,την 

κοινωνική συμμετοχή, την συνεργασία και ομαδική δουλειά.

Τα σχολεία έχουν καταρτισμένο προσωπικό, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, που 

εφαρμόζουν τους σκοπούς του μαθήματος κατά το αναλυτικό πρόγραμμα. Σε αυτούς 

παράλληλα με την σωματική ανάπτυξη των μαθητών πρέπει να προωθείται η ψυχική- 

πνευματική καλλιέργεια, η ένταξη στην κοινωνία και η διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής 

(ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β'.). Σε αυτή την κατεύθυνση οι καθηγητές φυσικής αγωγής 

οφείλουν να εντάξουν δράσεις για την ανάπτυξη της ‘συνοχής ομάδας’ και κατ’ επέκταση 

της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας.

Ταυτόχρονα η υγιής ανάπτυξη ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

διευκολύνει μια ομαλή μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Erikson, 

1959). Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχής ανάπτυξη της ταυτότητας απαιτεί από τους 

εφήβους την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ερευνήσουν τις περιοχές που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν την προσωπικότητά τους. 

Ο όρος Αγωγή Υπαίθρου έχει προταθεί για να εκφράσει την έννοια του Outdoor Education 

στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης, 2009). Η έννοια της Αγωγής Υπαίθρου, είναι ένας 

γενικός όρος που χρησιμοποιείται συχνά για προγράμματα ή δραστηριότητες που
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διεξάγονται συνήθως στην ύπαιθρο. Η υπαίθρια εκπαίδευση είναι συχνά συνώνυμη με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υπαίθρια αναψυχή (Priest , 1988). Η Α.Υ. είναι ,η 

χρήση εμπειριών στην ύπαιθρο για την εκπαίδευση και βελτίωση της όλης 

προσωπικότητας του ατόμου και μια βιωματική μέθοδος μάθησης με την χρήση όλων των 

αισθήσεων που λαμβάνει χώρα κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω της έκθεσης στο 

φυσικό περιβάλλον (Lund, 2002; Priest, 1990). Η Αγωγή Υπαίθρου ως εκπαιδευτική 

διαδικασία σχετίζεται με την παραμονή, την δραστηριοποίηση και τελικά τη 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών/μαθητριών σε υπαίθριο ανοικτό χώρο. Σκοπός του 

αντικειμένου της Αγωγής Υπαίθρου είναι η βιωματική ενασχόληση των 

μαθητών/μαθητριών α)με κινητικές αθλητικές δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο, β)με 

παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης- βελτίωσης δεξιοτήτων & αξιών ζωής και γ) με θέματα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Κουθούρης, 2009).

Η αγωγή υπαίθρου αποτελεί ένα από τους τέσσερις τομείς στους οποίους 

χωρίζονται τα προγράμματα υπαίθριας αναψυχής, ανάλογα με τους στόχους τους και το 

που απευθύνονται (Gass & Priest, 1977). Στην φιλοσοφία και την θεωρία της δίνεται 

έμφαση στην επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο ,τον επιμορφωτικό 

ρόλο του στρες και της πρόκλησης ,καθώς και στην βιωματική μάθηση. Σε αυτήν 

εμπλέκονται μια σειρά από θεωρίες, γύρω από το περιβάλλον και την επίδραση του στην 

ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, την βιωματική μάθηση, ψυχολογικές και 

ψυχοκοινωνικές θεωρίες. Η συνεχής γνώση επιτυγχάνεται μέσα από την παράλληλη χρήση 

προσωπικών και περιβαλλοντικών εμπειριών (Kolb, 1970). Επιδιώκεται μέσα από τις 

διάφορες δράσεις η ανάπτυξη προσωπικών-κοινωνικών δεξιοτήτων και η περιβαλλοντική 

συνείδηση. Και οι τρεις τομείς είναι ζητούμενοι σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες 

μας. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της αγωγής υπαίθρου είναι η πραγμάτωση 

δραστηριοτήτων στην φύση ,όπως πεζοπορία, κατασκήνωση, ποδηλασία βουνού, 

ιστιοπλοΐα, ομαδικά παιχνίδια, κ.α. Στόχος η εκπαίδευση του μυαλού μέσα από το σώμα. 

Πρόκειται για μια βιωματική μέθοδο μάθησης, που λαμβάνει -όχι αποκλειστικά- χώρα στη 

φύση .Σε αυτή δίνεται έμφαση στο αντικείμενο των σχέσεων: Σχέσεων που αφορούν το 

ανθρώπινο και φυσικό δυναμικό (Priest, 1986). Στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος μάθησης για πράγματα που μπορούν να διδαχτούν καλύτερα έξω από 

την τάξη (Smith, 1955). Σήμερα η Α.Υ. συναντάται σε περισσότερες από σαράντα χώρες. 

Η Αγωγή Υπαίθρου ή Outdoor Education, όπως απαντάται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 

της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας, αποτελεί προέκταση αλλά και εκπαιδευτικό 

εργαλείο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, για την επίτευξη των πολλαπλών της
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στόχων. Στοιχεία από σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι σήμερα στην Β. Αμερική 

λειτουργούν περισσότερα από 400 αντίστοιχα κέντρα που προσφέρουν προγράμματα 

Αγωγής Υπαίθρου, όπως το ίδιο συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

πολλές δεκάδες χιλιάδες μαθητές/μαθήτριες παρακολουθούν ημερήσια, διήμερα ή 

εβδομαδιαία προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου κάθε έτος, πάντα στα πλαίσια του σχολικού 

προγράμματος.

Ως υπαίθριες δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε 

υπαίθριους χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαμβάνει κάποια μορφή αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντα χώρου (Miles & Priest, 1990).

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών σε 

προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου εξασφαλίζει οφέλη ταυτόχρονα κινητικά, 

συναισθηματικά και ψυχολογικά. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την επίδραση της 

Αγωγής Υπαίθρου στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων εφήβων 

(Cason & Gillis, 1994; Miller & Allen, 2005;Neill & Richards, 2002), ενηλίκων 

(Leberman & Martin, 2003), γυναικών (Dougherty, 2005; Lloyd & Little, 2005), ατόμων 

με παραπτωματική συμπεριφορά (Αυθίνος, 1998) ή ατόμων με σωματικές ή πνευματικές 

αδεξιότητες (Priest & Cass, 1997).

Οι παραπάνω ερευνητές έχουν ερευνήσει επίσης την επίδραση της διάρκειας των 

παρεμβατικών προγραμμάτων, στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, 

το είδος των προγραμμάτων, (προγράμματα περιπέτειας, προγράμματα Outward Bound, 

προγράμματα κατασκηνώσεων, προγράμματα με σχοινιά, κ.α.), την επίδραση της ηλικίας 

των συμμετεχόντων, την επίδραση του φύλου των συμμετεχόντων, καθώς και το πόσο 

διαρκούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών στις ατομικές και ομαδικές 

δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Αρκετοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου, 

(υπαίθριες δραστηριότητες όπως: πεζοπορία, ποδηλασία βουνού, περιπέτεια, ειδικά 

σχεδιασμένα παιχνίδια/δοκιμασίες) βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν 

μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων παιδιών. Οι δεξιότητες αυτές είναι κοινωνικής και 

ατομικής διάστασης, αλλά συμβαίνουν πάντοτε μετά από ενεργή συμμετοχή και 

προσωπική εμπειρία (Kuru & Palmberg, 2000). Σημαντικό είναι ότι η επίδραση τέτοιων 

προγραμμάτων πιθανώς παραμένει μέχρι και 24 μήνες μετά την πραγματοποίηση τους 

γεγονός αξιόλογο καθώς τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε αντίθεση, χάνουν 

γρήγορα την επίδραση τους στους συμμετέχοντες (Hattie et al. ,1997).
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Παρ όλη την παραπάνω ερευνητική προσπάθεια υπάρχει ακόμη έλλειψη έρευνας 

στο ποια είναι η επίδραση των προγραμμάτων Αγωγής υπαίθρου, (είτε αυτά είναι τυπικά 

σχεδιασμένα είτε περιέχουν υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες) στις ατομικές και 

ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Η υπάρχουσα έρευνα υποδεικνύει ότι ο τρόπος 

με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την λειτουργία των προγραμμάτων Α.Υ. βασίζεται 

περισσότερο σε υποθέσεις και όχι σε επιστημονικά δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

πρακτική εφαρμογή να είναι καθηλωμένη από υποθέσεις και πιθανώς να υπάρχει ελλιπής 

κατανόηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων (Kenzie, 2000). Τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει έντονη και δικαιολογημένη πίεση στα σχολεία (Neill, 1997) για έρευνα και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων προγραμμάτων γιατί μόνο με αυτό τον 

τρόπο τα σχολεία μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι οι όποιες παρεμβάσεις τους 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους (Scott, 1996). Η μελέτη και η διερεύνηση των επιδράσεων 

των προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου, ως εμπλουτισμό στο σχολικά προγράμματα, είναι 

μια πρόκληση και μια προοπτική για την ανάπτυξη περαιτέρω της εφαρμογής αυτών των 

προγραμμάτων.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να προσδιορίσει την αξία της αγωγής 

υπαίθρου σαν παιδαγωγικό μέσο για την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας στους/στις 

μαθητές/τριες ,συγκρίνοντας την με το συμβατικό σχολικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής.

Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε:

α)η διερεύνηση διαφοροποίησης της αντίληψης των μαθητών/τριών (πειραματική 

ομάδα) σε επτά παράγοντες που εκφράζουν την «συνοχή ομάδας» μετά την συμμετοχή 

τους σε ένα πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου και

β)η διερεύνηση για πιθανές διαφορές στην «συνοχή ομάδας», μεταξύ των 

μαθητών/τριών που παρακολούθησαν το τυπικό σχολικό πρόγραμμα και των 

μαθητών/τριών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου.

Σημασία της έρευνας

Η συλλογή δεδομένων και γνώσης, για το πώς η αγωγή υπαίθρου μπορεί να δράσει 

ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα ,επιβάλλεται καθώς πολλές μελέτες έχουν καταδείξει 

βελτίωση σε μια σειρά από τομείς (φυσική κατάσταση, κοινωνικές - ατομικές δεξιότητες) 

(I)avinson, 2001; Gray & Perusco, 1993). Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής
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της έρευνας μπορούν να αναδείξουν την αξία χρήσης προγραμμάτων Α.Υ. στο σχολικό 

περιβάλλον και να συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδίασμά τους από τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα αυτά εξασκούν τους εμπλεκόμενους, στην αντιμετώπιση 

αντιξοοτήτων ,ενισχύουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και καλλιεργούν μια 

βαθύτερη σχέση με το περιβάλλον (Davinson, 2001). Εξασφαλίζουν ταυτόχρονα οφέλη 

κινητικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Όλα αυτά καθιστούν επίκαιρη και άξια 

προσοχής την Α.Υ. στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Gray & Perusco, 1993).

Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορούσαν να είναι σημαντικά και 

για τους καθηγητές Φυσικής αγωγής καθώς η ενεργή εμπλοκή τους στον σχεδίασμά και 

την εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων, ανοίγει καινούριες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζει 

ταυτόχρονα το ρόλο τους μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ερευνητικές υποθέσεις

Οι υποθέσεις αφορούν σε επτά διαφορετικούς παράγοντες που εκφράζουν στο 

σύνολό τους την ‘συνοχή ομάδας’ (team building).

Η βασική υπόθεση αφορά στην πιθανή διαφοροποίηση της αντίληψης των 

μαθητών σε όλους αναλυτικά αυτούς τους 7 παράγοντες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους ή 

τη μη συμμετοχή τους σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου.

α)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Στάσεις σχετικά με την εργασία σε ομάδες» (team work), ανάμεσα στην ομάδα αυτών 

των μαθητών που συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των 

μαθητών που συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

β)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Διαπροσωπική συνοχή» (interpersonal cohesion), ανάμεσα στην ομάδα αυτών των 

μαθητών που συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών 

που συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

γ)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Συνοχή δουλειάς» (Task Cohesion), ανάμεσα στην ομάδα αυτών των μαθητών που 

συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών που 

συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

δ)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Επικοινωνία» (Communication), ανάμεσα στην ομάδα αυτών των μαθητών που
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συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών που

συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

ε)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Σύγκρουση» (Conflict), ανάμεσα στην ομάδα αυτών των μαθητών που συμμετείχαν σε 

προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών που συμμετείχαν σε απλές 

αθλητικές δράσεις.

στ)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα 

«Διαύγεια Στόχων» (Goal Clarity) ανάμεσα στην ομάδα αυτών των μαθητών που

συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών που

συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

ζ)Υπάρχει διαφοροποίηση της αντίληψης των μαθητών αναφορικά του παράγοντα Γενική 

Ικανοποίηση (Overall Satisfaction), ανάμεσα στην ομάδα αυτών των μαθητών που 

συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υπαίθρου και εκείνων των μαθητών που

συμμετείχαν σε απλές αθλητικές δράσεις.

Οι ερευνητικές υποθέσεις από την πρώτη έως την έβδομη αφορούν τους 

μαθητές/τριες των δύο ομάδων (πειραματικής-ελέγχου), διερευνώντας για διαφοροποίηση 

της αντίληψής τους στην έννοια της «συνοχή ομάδας», μετά την συμμετοχή τους σε ένα 

πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου & φυσικής αγωγής, αντίστοιχα. Για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων θα εφαρμοσθεί η στατιστική μέθοδος του t-test για ανεξάρτητα δείγματα.

Λειτουργικοί ορισμοί

Αγωγή υπαίθρου.Η αγωγή υπαίθρου εκλαμβάνεται ως εκπαιδευτική δραστηριότητα 

που σχετίζεται με την ύπαρξη, την παραμονή, την κίνηση και την μάθηση σε υπαίθριο 

χώρο. «Εκπαίδευση σε οτιδήποτε υπάρχει μέσα και γύρω από το φυσικό περιβάλλον, με 

στόχο την ενημέρωση και την γνώση του ατόμου για την φροντίδα και την προστασία 

του» (Κουθούρης, 2009). Συνήθως, είναι μέρος υπαίθριων προγραμμάτων, που ανάλογα 

με το περιεχόμενό τους απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και απαιτούν ενεργητική 

συμμετοχή και ευαισθητοποίηση (Coles, 2000). Ιστορικά στην εκπαίδευση 

παρουσιάζονται δύο κλάδοι στην Αγωγή Υπαίθρου: Η Εκπαίδευση Περιπέτειας 

(Adventure Education) και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental Education).

Φυσική αγωγή. Η Φυσική Αγωγή είναι συστατικό της δομής του σχολείου και της 

Ελληνικής παιδείας η οποία "αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την 

ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων" (Σύνταγμα Ελλάδος,
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Αρθρο 16, παρ. 2). Δεν είναι ταυτόσημη έννοια με την φυσική δραστηριότητα διότι 

περιέχει μια ευρύτερη θεώρηση και εστιάζει σε ολόκληρο το παιδί, συμπεριλαμβανομένων 

των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών πτυχών του. Η φυσική 

δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα, περιεχόμενο και προϊόν των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, τα οποία συνάδουν με το Διαθεματικό Εννιαίο Πλαίσιο 

των Ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών, Δ.Ε.Π.Π.Σ (curriculum integration ή thematic 

teaching), και δομούνται με βάση μια ενιαία θεώρηση ολόκληρης βαθμίδας εκπαίδευσης ή 

κύκλου σπουδών. Η ενιαία αυτή θεώρηση περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις 

διδακτικές μεθόδους, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κ.α..

Μέσα στους κύριους στόχους της Φυσικής Αγωγής είναι η ενίσχυση της υγείας του 

μαθητή/τριας, η εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων και πάνω από όλα η απόκτηση θετικών 

στάσεων για την μετά το σχολείο φυσική του/της ενασχόληση ("δια βίου άσκηση") κάτι 

που θα αποτελέσει για αυτόν/ην ισόβια επένδυση. Βασικό στόχο επίσης, αλλά έμμεσα 

εμφανή, αποτελεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του παιδιού μέσα από τον 

σεβασμό των κανόνων των δραστηριοτήτων της Φ.Α. (ΦΕΚ 304/13-3-2003,τ.Β').

Συνοχή ομάδας . Η σκόπιμη διαδικασία δημιουργίας περιβάλλοντος που ωθεί σε 

αποτελεσματική εργασία και ομαδικότητα (Beer, 1980). Οι σχετικές παρεμβάσεις 

σχεδιάζονται με στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους/ εμπλεκόμενους να βελτιώσουν 

την ομαδική εργασία, την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία και να αναπτύξουν 

ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων. Κατ’ άλλους , πρόκειται (Coulter & Robbins, 1999) 

για μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελλών μιας εργασιακής ομάδας με στόχο την 

απόκτηση γνώσης για το πώς σκέφτεται και εργάζεται κάθε μέλος. Η διαδικασία κάθε 

παρέμβασης διακρίνεται σε τέσσερα στάδια: Σχηματισμός-Διαμόρφωση-Συνοχή-Απόδοση 

(Lynn, 1997).

Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο 

χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία 

της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αξίες 

(ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, 

επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ). Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες 

μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ.), 

σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα και είναι οριοθετημένη χρονικά. Η λέξη προέρχεται 

από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, 

μορφώνω, διαπαιδαγωγώ. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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στην χώρα μας είναι «να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από 

φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (Νόμος 1566/85, άρθρο 1, παρ.ΐη ).

Οριοθετήσεις

Στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες (ηλικίας 13-15 ετών) του 4ου 

Γυμνασίου του Ρεθύμνου, (34.000 κάτοικοι) πρωτεύουσας του νομού Ρεθύμνου μίας 

ημιαστικής περιοχής.

Περιορισμοί

α) Το σχολείο ανήκει γεωγραφικά στη περιοχή του νομού Ρεθύμνου (ημιαστικός 

πληθυσμός). Συνεπώς δεν περιέχονται στην έρευνα στοιχεία από τον υπόλοιπο Ελλαδικό 

χώρο δηλαδή από μεγαλύτερες αστικές περιοχές ή την περιφέρεια. β)Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλους τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, διότι ο πληθυσμός απ’ όπου επιλέχθηκε το δείγμα αφορά τους μαθητές της 

συγκεκριμένης πόλης, γ) Η ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων. δ) Η πλήρης 

κατανόηση των ερωτήσεων.
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εφηβεία, σχολικό περιβάλλον και αγωγή υπαίθρου

Η Εφηβεία είναι μια εποχή μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

Είναι επίσης μια εποχή κατά την οποία οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε κινδύνους 

για την υγεία, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα όπως κατάθλιψη, χρήση 

ναρκωτικών, παραβατικότητα, εγκατάλειψη του σχολείου ή ακόμα και αυτοκτονία 

(Heaven, 2001).

Αντίστροφα η υγιής ανάπτυξη ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

διευκολύνει μια ομαλή μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Erikson, 

1959). Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχής ανάπτυξη της ταυτότητας απαιτεί από τους 

εφήβους την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ερευνήσουν τις περιοχές που θα τους επιτρέψουν να εκφράσουν την προσωπικότητά τους.

Οι μεγάλες φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

είναι γνωστό ότι μπορούν να επηρεάσουν έναν έφηβο συναισθηματικά, κοινωνικά και 

ψυχολογικά (Ashman & Hay, 2003). Η κοινωνική ανάπτυξη και η προσωπικότητα δεν 

επηρεάζεται μόνο από στενούς φίλους, αλλά και την ευρύτερη ομάδα (Gallahue,2002; 

Heaven, 2001; Ozman, 2002; Muuss & Porton, 1998). Οι ομάδες αποτελούν ένα χρήσιμο 

τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι κάνουν τη μετάβαση τους από την οικογένεια, στον κόσμο.

Η σχολική κοινότητα είναι το καλύτερο μέρος για να γίνει αυτό, καθώς 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του παιδιού (Gallahue & Ozman, 2002). Ο 

Heaven (2001) συμφωνεί ότι το σχολείο έχει μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη του εφήβου. 

Σε αυτή την ηλικία η επιρροή των εφήβων από την ομάδα αρχίζει να γίνεται πιο 

σημαντική από την επιρροή των γονέων (Quay, 1999), καθώς οι έφηβοι σε αυτήν την 

ηλικία αρχίζουν να σχηματίζουν τη δική τους ταυτότητα (Heaven, 2001). Ο Higgins 

(2003) πιστεύει ότι το εξωτερικό περιβάλλον βοηθά στην οικοδόμηση μιας ιδανικής 

προσωπικής ανάπτυξης.

Ο Kroger (1993) προτείνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά 

με το ρόλο των πλαισίων στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας προκειμένου να
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καθοριστούν εκείνα τα πλαίσια που έχουν τις μέγιστες θετικές επιπτώσεις σε αυτήν την 

διαδικασία. Οι δραστηριότητες αναψυχής είναι ίσως το αποτελεσματικότερο πλαίσιο για 

να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας ( Kleiber & Mannell, 

1997). Υποστηρίζεται ότι οι δομημένες δραστηριότητες αναψυχής (π.χ., αθλητισμός, 

παιχνίδια, κ.λπ.) μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μεταβατικό στάδιο από την 

εφηβεία στην ενηλικίωση, σε αντιδιαστολή με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπως 

π.χ. η παρακολούθηση τηλεόρασης(Κ1εΐύεΓ, 1986). Τα πρόσθετα ερευνητικά 

συμπεράσματα επικυρώνουν το θετικό ρόλο των δομημένων δραστηριοτήτων αναψυχής 

υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες αναψυχής έχουν θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη της ταυτότητας επειδή δημιουργούν ευκαιρίες για την εξερεύνηση των 

στοιχείων ταυτότητας όπως οι ρόλοι, οι πεποιθήσεις και οι αξίες, (Munson & Widmer, 

1997). Οι ατελείωτες ευκαιρίες για την εξερεύνηση και εκμάθηση στην αναψυχή 

δημιουργούν ένα ιδανικό πλαίσιο για τη νεολαία για να συμμετέχει στους σχετικούς με την 

ανάπτυξη στόχους ταυτότητας. Οι Groff και Kleiber (2001) βρήκαν ότι εκείνοι οι νέοι που 

συμμετείχαν σε ένα προσαρμοσμένο αθλητικό πρόγραμμα, άρχισαν να εστιάζουν λιγότερο 

στις ανικανότητάς τους και περισσότερο στη διαδικασία ανάπτυξης ταυτότητας.

Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των αναπτυξιακών 

αναγκών των εφήβων και για οικοδόμηση κατάλληλων εμπειριών που μπορεί να 

καθοδηγήσουν τους εφήβους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της διαμόρφωσης της 

ταυτότητας τους. Ωστόσο, στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων 

εμπειριών για τους νέους. Η ανησυχητική εξάπλωση της εφηβικής ψυχοπαθολογίας μπορεί 

να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί ότι πολλοί νέοι δεν έχουν αποκτήσει επαρκή ικανότητα για 

την αντιμετώπιση της επικείμενης αποστολής τους στον 21ο αιώνα. Την ευθύνη για την 

παροχή ουσιαστικών αναπτυξιακών εμπειριών που διατίθενται στους νέους έχει το 

σχολείο. Τα σχολεία έχουν καταστεί το έδαφος για την εκπαίδευση των παιδιών και της 

νεολαίας στη δυτική κοινωνία και γι’ αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερες παρεμβάσεις 

στα προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτερογενή πρόληψη (Compas, 1993). Σε 

γενικές γραμμές, τα σχολεία έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση για την συνολική 

εκπαίδευση των παιδιών έχοντας την προσωπική ανάπτυξη ως μέρος των προγραμμάτων 

σπουδών (όπως η κοινωνικοποίηση, η υγιεινή, η φυσική αγωγή, οι θρησκευτικές μελέτες, 

κ.α.), καθώς και από πλευράς παροχής εξωσχολικών δραστηριοτήτων (όπως είναι οι 

σχολικοί αγώνες, οι αθλητικές δραστηριότητες, κλπ.) επικουρικά στα προγράμματα 

σπουδών. Ένα εξαιρετικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται με όλο
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και πιο δημιουργικούς τρόπους στα σχολεία είναι γνωστό ως αγωγή υπαίθρου ή 

εκπαίδευση περιπέτειας. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των 

τεχνικών βιωματικής μάθησης στα σχολεία προτείνουν πολλούς τρόπους και δυνατότητες 

για την αξιοποίηση τους (Compas, 1993; Neill, 1994; Neill & Richards, 1998).

Οι Pickett και Polley (2001) θεωρούν ότι η αγωγή υπαίθρου μπορεί να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ομαδικότητας. Διάφορες έρευνες απαριθμούν 

έναν ποικίλο αριθμό επιδράσεων που τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου μπορούν να 

επιτύχουν και πολλές από αυτές αφορούν την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Πολλές 

πτυχές της προσωπικής ανάπτυξης αφορούν την αποτελεσματικότητα ζωής, δηλαδή 

παράγοντες όπως είναι η Διαχείριση Χρόνου, η Ικανότητα Ηγεσίας, η Αυτοπεποίθηση η 

Κοινωνικότητα, η Διαχείριση Στρες, η Ενεργή Εμπλοκή, η Ανοιχτή Σκέψη και η 

Προσπάθεια για το Τέλειο (Neill, 2000).

Υποστηρίζεται ότι τα προγράμματα Α.Υ. εντός του σχολικού περιβάλλοντος 

μπορούν να παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στην ολόπλευρη εκπαίδευση του ατόμου, 

ακαδημαϊκά, σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχολογικά. (Hattie, Marsh, Neil 

& Richards, 1997) Παρέχονται μέσω αυτής ευκαιρίες για την παροχή γνώσεων από την 

πραγματική ζωή και τις καταστάσεις της, ωθώντας στην βαθύτερη κατανόηση των 

ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον(Μ3Γθύ & Richards, 1988).

Αγωγή υπαίθρου

Ο όρος ‘Αγωγή Υπαίθρου’ (Outdoor Education) έχει καθοριστεί και 

χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους (Priest ,1988). Είναι ένας γενικός όρος που 

χρησιμοποιείται συχνά για προγράμματα ή δραστηριότητες που διεξάγονται συνήθως στην 

ύπαιθρο. Σύμφωνα με τον Priest (1988) η υπαίθρια εκπαίδευση είναι συχνά συνώνυμη με 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υπαίθρια αναψυχή. Εντούτοις, ο Nichols (1982) 

προσδιορίζει και περιγράφει έξι ουσιαστικά χαρακτηριστικά της υπαίθριας εκπαίδευσης: 

α) Πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο, β) Η συμμετοχή στη δραστηριότητα είναι άμεση 

,γ) Περιλαμβάνει την ερμηνεία πραγματικών καταστάσεων ,δ) Αφορά κυρίως σχέσεις 

παρά μεμονωμένα γεγονότα , ε) Συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις και 

στ) ΓΙροσκαλεί τη συμμετοχή επειδή η δραστηριότητα γίνεται αντιληπτή ως ενδιαφέρουσα 

πρόκληση ή ακόμα και διασκέδαση.
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Η αγωγή υπαίθρου, ως εκπαιδευτικό αντικείμενο ακολουθεί την φιλοσοφία της 

βιωματικής εκπαίδευσης (μάθηση μέσα από την συμμετοχή), φιλοσοφία πάνω στην οποία 

στηρίζεται το σύνολο των προγραμμάτων της υπαίθριας αναψυχής (Κουθούρης, 2009). Η 

φιλοσοφία αυτή βασίζεται στο ότι το άτομο μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά 

σε πραγματικές συνθήκες συμμετέχοντας στην διαδικασία λήψης απόφασης και επίλυσης 

του προβλήματος. Η μαθησιακή εμπειρία είναι πραγματική, φυσιολογικά ενεργητική, έχει 

γνωστική λογική και συναισθηματική εμπλοκή. Υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα μοντέλα τα 

οποία έχουν αναπτυχθεί και εξηγούν τη διαδικασία μάθησης.

Η αγωγή υπαίθρου ως σύνολο δραστηριοτήτων και ορίων δράσης σχετίζεται με 

τέσσερα πεδία (Priest, 1986).

Ιο πεδίο: Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Αναφέρεται στις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή ομάδων ή 

και μεταξύ δύο ατόμων. Συμπεριλαμβάνει δράσεις και θέματα σχετικά με επικοινωνία, 

συνεργασία, εμπιστοσύνη, σύγκρουση, επίλυση προβλημάτων.

2ο πεδίο: Βελτίωση των ενδοπροσωπικών ικανοτήτων του συμμετέχοντα. 

Αναφέρεται στο πως οι συμμετέχοντες αισθάνονται με τον εαυτό τους. Συμπεριλαμβάνει 

δράσεις και θέματα σχετικά με την αυτό-πεποίθηση, τον αυτό -έλεγχο, την εμπιστοσύνη 

και την αυτό-αποτελεσματικότητα.

3ο πεδίο: Διαμόρφωση σχέσης των συμμετεχόντων με το οικοσύστημα.

Αναφέρεται στην αλληλεξάρτηση των έμβιων όντων και του περιβάλλοντος 

οικοσυστήματος. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις και θέματα σχετικά με την αλυσίδα 

τροφής, τον κύκλο ζωής, την ενεργειακή πυραμίδα.

4ο πεδίο: Ενεργητική σχέση των συμμετεχόντων με την έννοια του ευρύτερου 

περιβάλλοντος (φυσικού και τεχνητού).

Αναφέρεται στην αλληλοεπίδραση ανάμεσα στην ανθρώπινη κοινωνία και τους φυσικούς 

πόρους του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις και θέματα σχετικά με την 

ρύπανση, την μόλυνση των υδάτινων πόρων, την ποιότητα του περιβάλλοντος, και σε 

αντίστροφή πως το διαταραγμένο πλέον περιβάλλον, επηρεάζει την ποιότητα ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου (Priest, 1986).

Σκοπός του αντικειμένου της αγωγής υπαίθρου είναι η βιωματική ενασχόληση των 

μαθηιών/μαθητριών: α) με κινητικές αθλητικές δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο 

(outdoor activities), β) με παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης-βελτίωσης δεξιοτήτων & αξιών
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ζωής (outdoor development human skills) και γ) με θέματα περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (environmental awareness).

Η αγωγή υπαίθρου αποτελείται από την εκπαίδευση περιπέτειας (adventure 

education) και την περιβαλλοντική εκπαίδευση (environmental education). Η εκπαίδευση 

περιπέτειας (outdoor adventure education) εξετάζει τις συναισθηματικές (ατομικό επίπεδο) 

και κοινωνικές (ομαδικό επίπεδο) αλλαγές που επέρχονται σαν αποτέλεσμα της εμπλοκής 

των ατόμων σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

(environmental education) εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και οικοσυστημάτων.

Υπαίθρια αναψυχή

Η υπαίθρια αναψυχή (outdoor recreation) περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα, περιβαλλοντική, αθλητική, αναψυχής, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, υπό 

μορφή απλής εμπειρίας ή σχεδιασμένου προγράμματος που διενεργείται ή αποκτιέται σε 

φυσικό περιβάλλον (Κουθούρης, 2009).

Η υπαίθρια αναψυχή σύμφωνα με τους Cass & Priest (1997) διαχωρίζεται σε 

τέσσερις μεγάλες υποκατηγορίες:

α) Στις υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες αναψυχής (outdoor activities).

Ως υπαίθριες δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε 

υπαίθριους χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαμβάνει κάποια μορφή αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντα χώρου (Miles & Priest 1990). Συνήθως 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αναψυχή και την ευχαρίστηση του 

συμμετέχοντα, απαιτούν ενεργητική συμμετοχή και ταυτόχρονα εφαρμογή κανόνων 

ασφαλείας και συμπεριφοράς έναντι της φύσης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η πρόκληση 

που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Ο χαρακτήρας 

των δράσεων άλλοτε είναι παιγνιώδης, άλλοτε συναγωνιστικός, άλλοτε εκπαιδευτικός, 

πάντοτε όμως έναντι κατορθωτών στόχων και σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Η έρευνα δείχνει ότι ένα φάσμα τέτοιων δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε θετικά 

αποτελέσματα που συνδέονται χαρακτηριστικά με την εκπαίδευση περιπέτειας. 

Παραδείγματος χάριν, οι δραστηριότητες με σχοινιά η αναρρίχηση βράχου, και η 

κωπηλασία σε κανό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για να προκαλέσουν αυτά 

τα θετικά αποτελέσματα στους συμμετέχοντες (Barnes, Marsh & Richards, 1986). Αυτό 

δείχνει ότι η ποιότητα αυτών των δραστηριοτήτων είναι κυρίως υπεύθυνη για τα
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αποτελέσματα παρά οι ίδιες οι δραστηριότητες. Οι υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους σε: 

1)Υπαίθριες δραστηριότητες χαμηλής επικινδυνότητάς και εδώ περιλαμβάνονται 

δραστηριότητες όπως: Ψάρεμα, Παραμονή & Διανυκτέρευση στην φύση. Περπάτημα, 

Παρατήρηση πουλιών. Φωτογραφία άγριας φύσης, κ.α., 2)Υπαίθριες δραστηριότητες 

μεσαίας επικινδυνότητάς και εδώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως: Ράφτινγκ, 

Χιονοδρομία, Ποδήλατο βουνού. Ιππασία, Προσανατολισμός, κ.α. και 3)Υπαίθριες 

δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητάς ή ακραία αθλήματα και εδώ περιλαμβάνονται 

δραστηριότητες όπως: Αναρρίχηση, Κανόε-καγιάκ, Καταδύσεις, ελεύθερη πτώση, κ.α. 

(Κουθούρης, 2009).

β) Στην αγωγή υπαίθρου (outdoor education).

Αφορά προγράμματα υπαίθριων κινητικών δράσεων στην εκπαίδευση και 

αποτελείται από τα προγράμματα περιπέτειας (outdoor adventure education) και από την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση (enviromental education). Πρόκειται για εκπαίδευση σε 

οτιδήποτε υπάρχει μέσα και γύρω από το φυσικό περιβάλλον, με στόχο την ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση του ατόμου για τη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος 

πάντοτε με ταυτόχρονη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Συνήθως, 

είναι μέρος υπαίθριων προγραμμάτων αναψυχής, που ανάλογα με το περιεχόμενό τους 

απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και απαιτεί ενεργητική δράση (Coles, 2000).

γ) Στις υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες ανάπτυξης προσωπικότητας & 

ανθρώπινων σχέσεων (outdoor development management)

Αφορά σε προγράμματα ανάπτυξης και βελτίωσης ανθρώπινων σχέσεων και 

δεξιοτήτων. Αξιοποιώντας τις προκλήσεις του φυσικού περιβάλλοντος τα προγράμματα 

αυτά, απαιτούν από τους συμμετέχοντες συνεργασία, δημιουργικότητα, πνεύμα ομάδος 

και επίλυσης προβλημάτων, εφαρμόζοντας άμεσα και στην πράξη τις θεωρίες της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς (Μάνατζμεντ).

δ) Στην κατηγορία της θεραπευτικής αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον (Outdoor 

Therapeutic Recreation).

Αφορά προγράμματα επανένταξης για χρήστες απαγορευμένων ουσιών όπως και ατόμων 

με παραπτωματική συμπεριφορά και αποβλέπουν στην επανένταξή τους στο κοινωνικό 

σύνολο, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσφέρει το φυσικό 

περιβάλλον, καθώς και τις δυνατότητες συνεχούς ενασχόλησης με υπαίθριες
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δραστηριότητες. Επίσης προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με σωματικές ή 

πνευματικές αδεξιότητες (Αυθίνος, 1998; Cass & Priest, 1997).

Αγωγή υπαίθρου και ανάπτυξη ανθρώπινων δεξιοτήτων

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η Αγωγή Υπαίθρου συμβάλλει στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων συμμετεχόντων εφήβων (Allen,2005; Gillis, 1994; Craig,2005; Neill & 

Richards,2002), ενηλίκων (Leberman & Martin, 2003) γυναικών (Dougherty, 2005; Little 

& Lloyd, 2005), ατόμων με παραπτωματική συμπεριφορά (Αυθίνος, 1998) ή ατόμων με 

σωματικές ή πνευματικές αδεξιότητες (Cass & Priest, 1997). Πολλές πτυχές της 

προσωπικής ανάπτυξης ενός ατόμου (personal development) σχετίζονται στενά με 

δεξιότητες ζωής όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η διαχείριση του χρόνου, η 

κοινωνικότητα, η πνευματική ευελιξία, η ικανότητα ηγεσίας, ο συναισθηματικός έλεγχος, 

η ενεργός πρωτοβουλία και η αυτοπεποίθησή (Neill, 2000).

Αρκετές μετα-αναλύσεις σχετικών ερευνών αφορούν στις επιδράσεις της Αγωγής 

Υπαίθρου στις ατομικές και ομαδικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (Bunting, 2002; 

Burton, 1981; Cason, 1994;Donley, 2002; Gillis, 1994, Hans 2000; Hattie, 1997;Neill 

2002). Οι παραπάνω έρευνες διαφέρουν σημαντικά ως προς το πεδίο εφαρμογής τους 

(Προγράμματα περιπέτειας για διαφορετικές ηλικίες, προγράμματα Outward Bound, 

προγράμματα κατασκηνώσεων, προγράμματα με σκοινιά, κ.α.) καθώς και την εστίαση 

τους. Κάνοντας εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας οι παραπάνω μελετητές 

βρήκαν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική, ψυχολογική, και πνευματική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων σε προγράμματα περιπέτειας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υπαίθρια 

εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

των συμμετεχόντων. Αυτοί οι συγγραφείς ερεύνησαν επίσης το είδος των 

δραστηριοτήτων, το μέγεθος των ομάδων καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας, έτσι ώστε τα 

προγράμματα αυτά να γίνουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Οι Hattie και συν.(1997) διεξήγαγαν μετα-ανάλυση σε ενενήντα έξι μελέτες 

(12.057 συμμετέχοντες) στον τομέα της περιπέτειας της εκπαίδευσης από το 1968 έως το 

1994. Σε αυτή περιλαμβάνονται αποτελέσματα από υπαίθρια προγράμματα εκπαίδευσης 

για νέους και ενήλικες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα των 

προγραμμάτων περιπέτειας θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες δεξιοτήτων 

ζωής: α)Ικανότητα ηγεσίας, β)Αυτο-αντίληψη, γ)Ακαδημαϊκό επίτευγμα,

δ)Προσωπικότητα, ε)Διαπροσωπικές σχέσεις και στ)Αναζήτηση περιπέτειας. Βρέθηκαν 

θετικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής. Η μικρότερη επίδραση
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βρέθηκε στην κατηγορία δεξιοτήτων ζωής της αυτό-αντίληψης και η μεγαλύτερη στο 

ακαδημαϊκό επίτευγμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι τα υπαίθρια εκπαιδευτικά 

προγράμματα συμβάλουν σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

καθώς διαπίστωσαν ότι το 65% των ατόμων που συμμετείχαν στα υπαίθρια εκπαιδευτικά 

προγράμματα ήταν σε καλύτερη θέση μετά το πέρας των προγραμμάτων, από εκείνους 

που δεν συμμετείχαν.

Οι Cason & Gillis (1994) σε μετα-ανάλυση 43 εργασιών, (7.030 συμμετέχοντες 

εφήβους) αξιολόγησαν την επίδραση αυτών των προγραμμάτων σε επτά κατηγορίες 

δεξιοτήτων ζωής: α)Αξιολόγηση της συμπεριφοράς από άλλους, β)Αυτό-αντίληψη, 

γ)Ακαδημαϊκό επίτευγμα, δ)Στάσεις, ε)Εστία ελέγχου, στ)Κλινικές κλίμακες και 

ζ)Φοίτηση στο σχολείο. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη επίδραση για τις κλινικές μελέτες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση και για τις άλλες έξι κατηγορίες. Οι περισσότερες 

από τις μελέτες των Cason & Gillis (1994) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη των Hattie et al. 

(1997), γι’ αυτό και τα αποτελέσματα των δύο μελετών είναι γενικά σύμφωνα.

Ο Hans (2000) πραγματοποίησε μετα-ανάλυση σε 24 μελέτες με 1632 

συμμετέχοντες οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα και μόνο αποτέλεσμα, την εστία ελέγχου. 

Η μελέτη αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα των Cason & Gillis (1994) και 

Hattie et al. (1997).

O Marsh, (1999) επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα που προέρχονται από τη 

συμμετοχή σε προγράμματα αμερικανικών κατασκηνώσεων. Τα αποτελέσματα από τη 

μετα-ανάλυση 22 ερευνών έδειξαν μια χαμηλή επίδραση των προγραμμάτων στην 

προσωπική ανάπτυξη, κυρίως στις δεξιότητες ζωής της αυτοεκτίμησης και της αυτο

αντίληψης.

Ο Neill (1999), ανέλυσε τα δεδομένα σε πάνω από 3000 συμμετέχοντες σε 

προγράμματα περιπέτειας που διαρκούσαν από 2 έως 26 ημέρες, χρησιμοποιώντας ως 

όργανο αξιολόγησης το Life Effectiveness Questionnaire (LEQ). Εξέτασε τις επιδράσεις 

των υπαίθριων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσωπική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων, σε σχέση με τη διάρκεια τον τύπο του προγράμματος και την ηλικία των 

συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα παρατήρησε ότι υπήρχε επίδραση σε όλους τους 

παράγοντες του LEQ με ισχυρότερη επίδραση στη Διαχείριση Χρόνου και κατά φθίνουσα 

σειρά στους παράγοντες. Ικανότητα Ηγεσίας, Αυτοπεποίθηση, Κοινωνικότητα, Διαχείριση 

Στρες, Ενεργή Εμπλοκή, Ανοιχτή Σκέψη και Προσπάθεια για το τέλειο. Διαπίστωσε 

επίσης ότι τα προγράμματα με ενήλικες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση και από
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αυτή τη βάση δεδομένων φαίνεται ότι τα πιο μακροχρόνια προγράμματα (9 έως 10 ημέρες) 

είναι ευεργετικότερα από τα πιο σύντομα προγράμματα (2 έως 8 ημέρες).

Επίσης οι Bunting και Donley (2002) σε μετα-ανάλυση 15 ερευνών 

επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις των υπαίθριων προγραμμάτων με σχοινιά. Ανέφεραν 

θετικά αποτελέσματα για τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής: α)Ομαδική εργασία, β)Αυτο- 

αντίληψη και γ)Αυτοεκτίμηση.

Ο Burton (1981) σε έρευνά του έκανε ανασκόπηση σε 161 μελέτες υπαίθριας 

εκπαίδευσης και ανέφερε ότι το 38% είχε "πολύ θετικά" αποτελέσματα, το 26% είχε 

"κάποια θετικά" αποτελέσματα, το 34% είχε "μη σημαντικά" αποτελέσματα και το 2% είχε 

"αρνητικά" αποτελέσματα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το American Institutes For Research (2005) 

σε 225 μαθητές Δημοτικού στην Καλιφόρνια, ως προς την επίδραση της Αγωγής 

Υπαίθρου, διαπιστώθηκε αύξηση στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στην ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής συνείδησης, στην σχολική επίδοση, στην αυτοεκτίμηση και βελτίωση της 

ομαδικότητας και των σχέσεων των συνομηλίκων.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι κατά μέσο όρο, τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου 

έχουν αξιοσημείωτη επίδραση για τους συμμετέχοντες. Τα υπό μελέτη υπαίθρια 

προγράμματα δείχνουν ότι η οργάνωση και η εκτέλεση του προγράμματος, η ηλικία των 

συμμετεχόντων, καθώς και η διάρκεια του προγράμματος επιδρούν στις ατομικές και 

κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Επίσης η επίδρασή τους διαφέρει σημαντικά 

από συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.

Συνοχή ομάδας

Η ομαδική εργασία (teamwork) είναι η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι 

συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και είναι καθοριστική για μια 

αποτελεσματική ,οργανωμένη απόδοση. Η συνοχή ομάδας (team building)oav όρος 

περιλαμβάνει την δημιουργία και διευκόλυνση στάσεων και διαδικασιών απαραίτητων για 

την ομαδική εργασία(Βυ11ετ, 1986).Αντί να δίνεται έμφαση στα αποτελέσματα ή τους 

στόχους που προσπαθεί μια ομάδα να επιτύχει , στοχοποιείται το πως τα μέλη αυτής της 

ομάδας εργάζονται μαζί. Γίνεται περισσότερο λόγος για συνεργασία και εμπιστοσύνη ,ως 

καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και βελτίωση παραγωγικών και υγειών 

εργασιακών opdbcov(Owen,1987).
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Οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ‘συνοχή ομάδας’, σχεδιάζονται για να 

βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην βελτίωση της ομαδικής εργασίας, της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων, της επικοινωνίας και των ικανοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων. 

Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων συχνά δεν έχει καμία σχέση με την δουλειά ή το έργο 

που πραγματικά κάνουν οι ομάδες. Αντιθέτως, τα μέλη των ομάδων ωθούνται στην 

εμπλοκή δράσεων ή την επίλυση προβλημάτων ,που δεν σχετίζονται με τις κανονικές τους 

δουλειές, ώστε η προσοχή να μπορεί να δοθεί σε θέματα διεργασιών. Όταν αυτές οι 

διεργασίες προσδιοριστούν και βελτιωθούν στην ομάδα τότε μπορούν να μεταφερθούν 

πίσω στην δουλειά και τις εξειδικευμένες εργασίες για τις οποίες η ομάδα είναι υπεύθυνη.

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την βελτίωση των εσωτερικών σχέσεων στις 

ομάδες .Κάποιες από αυτές τις προσεγγίσεις υποστηρίζουν την χρήση ασκήσεων 

εξομοίωσης της παραγωγήςίΌΙετηοη & Wanson, 1995; Kolb, 1984; Nielsen, 1972 ; Rubin 

& McIntyre, 1984), άλλες την επίλυση προβλημάτων (Blake, Mouton & Sloma,1965pi 

ακόμα και την οργάνωση κυνηγιών θησαυρού (Manning & Schmidt, 1995).Σε μερικές 

περιπτώσεις για την ανάπτυξη της ‘συνοχής ομάδας’ χρησιμοποιούνται και προγράμματα 

αγωγής υπαίθρου όπου οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε ένα γεμάτο προκλήσεις 

περιβάλλον για την αναζήτηση και μελέτη των ομαδικών δεξιοτήτων και τον 

προσδιορισμό των αποτελεσματικών διεργασιών(Βαι!ΐείί,1999).Μια αποτελεσματική 

παρέμβαση ‘συνοχής ομάδας’ πρέπει να έχει τους παρακάτω στόχους (Fransis & 

Woodcock, 1994):α)να θέτει ξεκάθαρους στόχους για την ομάδα, β)να εξετάζει την 

λειτουργία της ομάδας, γ)να εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, δ) να 

εξασφαλίζει ότι οι συναντήσεις και ασκήσεις είναι αποτελεσματικές, ε)να διαγνώσκει 

πιθανές αδυναμίες και να περιορίζει τις επιρροές τους και ζ)να εξασφαλίζει συνεκτική και 

με όραμα ηγεσία.

Η ‘συνοχή ομάδας’ ως όρος τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει το ενδιαφέρον 

του κόσμου των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, αλλά σχετικά πρόσφατα την προσοχή 

από το χώρο της άθλησης (Stevens, 2003)και της εκπαίδευσης (Maeroff, 1993).Σχετικές 

έρευνες για την επίδραση των προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου στην ανάπτυξη ‘συνοχής 

ομάδας’ κατέδειξαν:

Οι Bartlett και συν (1999) σε έρευνα τους για την επίδραση ενός προγράμματος 

ανάπτυξης ‘συνοχής ομάδας’ στην επίδοση και τις ομαδικές διεργασίες μιας ομάδας 

φοιτητών διαπίστωσαν θετική επίδραση σε όλους τους τομείς (επίδοση ομάδας, ομαδικές 

διεργασίες). Χρησιμοποιώντας το Michigan Organizational Assessment Questionnaire
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(MOAQ) εξέτασαν 51 φοιτητές σε διάφορους παράγοντες που εξέφραζαν στο σύνολο τους 

την ‘συνοχής ομάδας’. Κατέγραψαν σημαντικές διαφορές στην διαπροσωπική συνοχή, την 

επικοινωνία, την εργασιακή συνοχή και την γενική ικανοποίηση.

Ο Quay (2003) σε έρευνα του διαπίστωσε την θετική επίδραση προγράμματος 

αγωγής υπαίθρου στην ανάπτυξη ομαδικότητας και αισθήματος αλληλεγγύης σε έφηβους 

μαθητές .Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Αυστραλίας με την συμμετοχή 

42 μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταδεικνύοντας την ανωτερότητα της αγωγής 

υπαίθρου έναντι του συμβατικού σχολικού προγράμματος.

Ο Zwaagstra (1997) σε έρευνα διαπίστωσε ότι στα μέλη ομάδων με υψηλή συνοχή 

υπάρχει λιγότερο άγχος, περισσότερη ευχαρίστηση και καλύτερη παραγωγικότητα. Η 

χρήση δραστηριοτήτων Α.Υ. βοηθάει στην ανάπτυξη της συνοχής σε μια ομάδα 

αναπτύσσοντας παράγοντες όπως: η ομαδικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η 

εμπιστοσύνη, ο αλτρουισμός , η κοινωνικοποίηση και η ομαδική μάθηση.

Οι Copper & Mullen (1994) σε μετα-ανάλυση που πραγματοποίησαν στις έρευνες 

των τελευταίων χρόνων που εξέταζαν την σχέση μεταξύ ομαδικής συνοχής και απόδοσης 

διαπίστωσαν ότι η σχέση ισχύει. Η θετική σχέση είναι πιο ισχυρή σε: μικρές ομάδες από 

ότι σε μεγάλες & στις αληθινές ομάδες αντί για τεχνητές .

Ο Stevens (2003) σε έρευνα εξέτασε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 

ομαδικότητας ως προς την επίδραση του στην ανάπτυξη συνοχής σε μια ομάδα σόφτμπολ 

και διαπίστωσε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συνοχής σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ο 

ίδιος σε μετα-ανάλυση 46 ερευνών για την σχέση συνοχής-απόδοσης στα αθλήματα(2002) 

, επιβεβαίωσε την μεγάλη θετική σχέση μεταξύ των δύο παραγόντων. Οι Carron και συν. 

(2002) πραγματοποίησαν έρευνα σε 294 αθλητές από 18 ομάδες ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ εξετάζοντας την σχέση μεταξύ συνοχής δουλειάς και αγωνιστικής 

αποτελεσματικότητας .Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ 

συνοχής και επιτυχίας.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ανάπτυξη ‘συνοχής ομάδας’ στους χώρους 

εργασίας ,άθλησης και μάθησης είναι αντικείμενο υπό διερεύνηση. Οι υπάρχουσες 

παρεμβάσεις καταδεικνύουν και υπόσχονται σημαντικά οφέλη (Carron; 2002, Quay; 

2003). Η έρευνα στο σχολικό χώρο όμως παραμένει φτωχή και απαιτούνται περισσότερες 

παρεμβάσεις για την δημιουργία ξεκάθαρης εικόνας για την αξιολόγηση της ‘συνοχής 

ομάδας' σε αυτόν (Maeroff, 1993).

20
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Opyava μέτρησης της επίδρασης προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου

Πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το βασικό σχεδίασμά, της 

μέτρησης πριν και μετά τη συμμετοχή. Οι έρευνες αυτές αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα 

κατηγοριών δεξιοτήτων ζωής και έχουν διεξαχθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους 

προγραμμάτων. Η ποιότητα της μέτρησης εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες, όπως η 

αξιοπιστία της μέτρησης, το αν διεξάγεται επαναληπτική μέτρηση, η χρήση ομάδων 

ελέγχου ή ομάδων σύγκρισης, καθώς και η εγκυρότητα του όργανο μέτρησης (Campbel & 

Stanley, 1963).

Διαχρονικά έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές πολλά όργανα μέτρησης με 

διαφορετική δομή και μέγεθος για να αναλύσουν τις ψυχοκοινωνικές ατομικές και 

ομαδικές αλλαγές που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υπαίθρου 

καθώς και να αξιολογήσουν τα προγράμματα και τους εμπλεκόμενους σε αυτά.

Μέχρι τη δεκαετία του '60, μόνο μερικές έρευνες με αδύνατες μεθοδολογίες 

έρευνας είχαν διεξαχθεί με σκοπό να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τις εκβάσεις 

παρόμοιων παρεμβατικών προγραμμάτων. Την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του '60 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 έγινε μια αυστηρότερη αξιολόγηση στην επίδραση 

των προγραμμάτων περιπέτειας (Neill, 1997). Μια σημαντική δύναμη αυτών των μελετών 

ήταν η χρήση των ανεπτυγμένων ψυχομετρικών οργάνων μέτρησης όπως:

To Coopersmith Self-Esteem Inventory (Coopersmith, 1967) το οποίο είχε τέσσερις 

υπο-κλίμακες: α)Άποψη για τους συνομηλίκους) Για τους γονείς, γ)Για το σχολείο και δ) 

Για τον εαυτό τους.

To Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) (Fitts, 1965) το οποίο ήταν πολύ 

δημοφιλές όργανο μέτρησης από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα του 1980 

και το Rosenberg Self-esteem Scale (R.S.E.) (Rosenberg, 1965).

Ένα όργανο μέτρησης το οποίο είναι ακόμα σε ευρεία χρήση είναι το Locus of 

Control (LOC) (Rotter, 1966). To αρχικό είχε 29 θέματα και πολλές παραλλαγές. Το 

Locus of Control αξιολογεί την αντίληψη του ατόμου, για το αν για τα αποτελέσματα των 

πράξεών του είναι υπεύθυνοι εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες.

Άλλα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές αυτή τη 

περίοδο ήταν το Physical Self-concept Scale (PSCS) το οποίο μετρούσε 6 διαστάσεις της 

αυτό-αντίληψης και χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον Garry Richards στην δεκαετία του 

1980. το Recreation Experience Preference (REP) (Driver, 1977) που αποτελείται από 42 

παράγοντες κινήτρων προς την συμμετοχή σε δράσεις αναψυχής, το Team Development
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Index (TDI) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει κυρίως την επίδραση των 

προγραμμάτων αυτών στην ομαδική εργασία, το Community Involvement Scale (CIS), 

καθώς και το Mental Health Index (MHI) (Veit & Ware's, 1983).

Αυτή η εποχή των μελετών παρήγαγε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και 

αποτελέσματα και αποτέλεσε τη χρήσιμη βάση για τις έρευνες των Ewert (1983) και 

Richards, (1977). Ένας περιορισμός αυτών των μελετών ήταν ότι τα όργανα αυτά δεν ήταν 

συγκεκριμένα σχεδιασμένα για να μετρήσουν τις αλλαγές στην προσωπική ανάπτυξη που 

προέρχονται από τη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. (Neill, et al., 1997).

Στη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90, μια πολύτιμη σειρά μελετών 

αξιολόγησε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων περιπέτειας με όργανα όπως το 

Adolescent Coping Scale (ACS) των Frydenberg, & Lewis (1993) με 79 ερωτήσεις και 18 

παράγοντες, το Characteristics of the Experience (COE)to οποίο χρησιμοποιεί 5 υπο- 

κλίμακες, την ατομική και ομαδική ενδυνάμωση, την υποστήριξη εκπαιδευτών, την όμοια 

υποστήριξη και τη σχετική μάθηση, το Life Skills Questionnaire (LSQ ) με τέσσερεις 

παράγοντες ατομικό, κοινωνικό, ηγεσία και αυτορρύθμιση, το Outdoor Situational Fear 

Inventory (OSFI) (Young et al., 1994), το Participants Evaluation of Instructor and 

Program Quality (PEIPQ) των Herbert Marsh και Garry Richards(1986), το Program 

Satisfaction Assessment Tool (PSAT) του Jeff Heyliger (1988), το Resilience Scale (RS) 

των Wagnild και Young (1993), το Search Institute's Profiles of Student Life: Attitudes & 

Behaviors (A&B), το General Self-Efficacy Scale (Schwarzer, 1993), το Self-Perception 

Profiles for Adolescents (SPPA) (Harter, 1988), το Social Support (SS) (Neill and Dias, 

2001), το Students Caring For Each Other (SCFEO) (Quay, 1999) και το Youth Outcomes 

Questionnaire (Y-OQ) (Neill, 2007).

Τα κυριότερα όμως όργανα μέτρησης αυτής της περιόδου υπήρξαν τα Self- 

Description Questionnaire’s (SDQ’s), τα οποία είχαν τρεις τύπους, το Marsh’s Self- 

Description Questionnaire I για παιδιά (Marsh & Richards, 1988), το SDQ II για εφήβους 

(Neill, 1994) και το SDQ III για ενήλικες (Barnes, Marsh & Richards, 1986; Mitchell, 

1989). Τα παραπάνω εξέταζαν 8-12 παράγοντες αυτό-αντίληψης όπως: α)Φυσικές 

δυνατότητες, β)Εμφάνιση, γ)Σχέσεις με το αντίθετο φύλο, δ)Σχέσεις με το ίδιο φύλο, 

ε)Σχέσεις με γονείς, στ)Τιμιότητα, ζ)Εμπιστοσύνη, η)Συναισθηματική σταθερότητα, 

θ)Ικανότητα στα μαθηματικά, ι)ικανότητα ομιλίας, κ)Γενική άποψη για το σχολείο και 

λ)Γενική άποψη για τον ίδιο τον συμμετέχοντα. (Neill et al., 1997).
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Τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια συνδέονται πιο στενά με τα προγράμματα 

περιπέτειας, μπορούν να μετρήσουν και μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος και χρησιμοποιούν 

μια περισσότερο αυστηρή μεθοδολογία. Ήταν όμως σχεδιασμένα κυρίως για την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων και όχι απαραιτήτως για την μέτρηση των αλλαγών στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Τα επόμενα όργανα αξιολόγησης ανθρώπινων δεξιοτήτων ζωής, προσωπικής και 

ομαδικής ανάπτυξης που θα αναλυθούν εκτενέστερα στην συνέχεια διότι αποτελούν 

σημαντικά όργανα μέτρησης για την έρευνα στην Α.Υ. και είναι: 

α) Life effectiveness questionnaire (LEQ) (Marsh & Richards, Neill, 1997)

P)Review of personal effectiveness (ROPE) (Marsh & Richards, Neill,1997) 

γ^ενΐειν of personal effectiveness & locus of control (ROPELOC)( Ellis, Neill & 

Richards, 2002).

d)Michigan organizational assessment questionnaire (MOAQ) (Cammann, Jenkins, Klesh 

& Fichman, 1983)

Life effectiveness questionnaire (LEQ)

O Neill (1997) περιγράφει την ανάπτυξη του LEQ ως το επόμενο βήμα στην ιστορική 

εξέλιξη των ψυχομετρικών τεστ που χρησιμοποιούνταν στις μελέτες, στην εκπαίδευση 

περιπέτειας. Στηριζόμενοι σε μια επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι Neill, και 

συν. (1997) προσδιόρισαν τις ανεξάρτητες έννοιες που σχετίζονται με τη δυνητική 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων περιπέτειας στις ανθρώπινες δεξιότητες της 

ζωής. Προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα μέσο πρακτικό και εύχρηστο που θα παρείχε 

πληροφορίες στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και θα ήταν ευαίσθητο στις αλλαγές έτσι ώστε 

να μπορέσουν να μετρήσουν τις προσωπικές αλλαγές που ενδέχεται να προκόψουν ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής ατόμων σε προγράμματα περιπέτειας. Ήθελαν επίσης το 

όργανο αυτό να είναι ικανό να μετρήσει το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων που πιθανά να 

αναπτύσσονται ή και να βελτιώνονται στα προγράμματα περιπέτειας. Έτσι οι συγγραφείς 

ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο LEQ. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1986 και το πρώτο LEQ 

αξιολογούσε 7 παράγοντες με 38 θέματα. Το 1987 αναπτύχθηκε το LEQ-C με 8 

παράγοντες και 38 θέματα. Την ίδια εποχή 1987-1988 αναπτύσσεται και το LEQ-D με 11 

παράγοντες και 53 θέματα. Εδώ παρατηρείται μια αύξηση τόσο των παραγόντων όσο και 

των θεμάτων στην προσπάθεια να μετρηθεί πιο αξιόπιστα ένα ευρύτερο φάσμα 

δεξιοτήτων στα προγράμματα περιπέτειας. Το 1989 αναπτύσσεται το LEQ-E το οποίο
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αξιολογούσε 7 παράγοντες με 63 θέματα. Όλα τα παραπάνω ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιήθηκαν σε προγράμματα του διεθνούς φορέα παροχής εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων περιπέτειας Outward Bound. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν βασικά, 

ενήλικα άτομα, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και συμμετέχοντες ηλικίας 16 ετών και πάνω. 

Από το 1990 έως το 1993 αναπτύσσεται το LEQ-F το οποίο αξιολογεί 8 παράγοντες με 42 

θέματα και χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα παραπάνω και σε μαθητές στρατιωτικών 

σχολών, αξιωματικούς στρατού και ναυτικού, σε σχολές ιστιοπλοΐας και στην 

Αυστραλιανή και Νεοζηλανδική επιστημονική ομάδα εξερευνητών. Από το 1993 έως το 

1995 αναπτύσσεται το LEQ-G το οποίο αξιολογεί 11 παράγοντες με 64 θέματα και 

χρησιμοποιήθηκε σε έρευνες με ίδιο αντικείμενο όπως και το LEQ-F, σε συμμετέχοντες 

ηλικίας 15 ετών και πάνω. Τέλος το 1996-1997 αναπτύσσεται το βραχύ σε έκταση και 

αριθμό ερωτήσεων LEQ-H (sort version) το οποίο εξετάζει 8 παράγοντες με 24 θέματα. Οι 

οκτώ παράγοντες αντιπροσωπεύονται ο καθένας από τρία θέματα και είναι: α)Ανοιχτή 

Σκέψη, β)Διαχείριση Στρες, γ)Αυτοπεποίθηση, δ)Ικανότητα Ηγεσίας, ε)Κοινωνικότητα, 

στ)Προσπάθεια για το τέλειο, ζ)Διαχείριση Χρόνου και η)Ενεργή Εμπλοκή. Έχουν 

παρόμοιες σχέσεις με τις μεταβλητές που μετρά για άνδρες, γυναίκες και όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Οι δείκτες αξιοπιστίας του οργάνου κυμάνθηκαν από .83 έως .88 και τα 

τεστ των συσχετίσεων είναι .59-.81.

Είναι γραμμένο για ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων (π.χ. άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες, άτομα που δεν έχουν την αγγλική ως πρώτη τους γλώσσα, μαθητές, στελέχη 

επιχειρήσεων, κ.λπ.) και διαρκεί περίπου δέκα λεπτά για να ολοκληρωθεί (Neill, 1997). 

Χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα παραπάνω και σε σχολικά προγράμματα περιπέτειας, στο 

προσωπικό της Outward Bound και σε υπαίθρια προγράμματα περιπέτειας σε 

συμμετέχοντες ηλικίας 11 ετών και πάνω.

Μια άλλη παραλλαγή του είναι το (LEQ)-Youth at Risk version. To Youth at Risk 

Program Evaluation Tool (YAR-PET) προέκυψε από το συνδυασμό Life Effectiveness 

Questionnaire (LEQ) και του Review of Personal Effectiveness(ROPE). Αποτελείται από 

ένα σύνολο 17 παραγόντων και 65 θέματα μέτρησης που έχουν σκοπό να αξιολογήσουν 

την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών που προέρχονται 

από τη συμμετοχή των νέων σε προγράμματα περιπέτειας «κινδύνου».

Οι προσωπικοί παράγοντες είναι 9 στον αριθμό και περιλαμβάνουν τον αυτοσεβασμό, 

την αυτοπεποίθηση, τη διαχείριση προσωπικών κινδύνων, τη διαχείριση της υγείας και
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της ευημερίας, την ικανότητα για ανάληψη αποτελεσματικών αποφάσεων, την ανάπτυξη 

φυσικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε προγράμματα περιπέτειας.

Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι 6 και περιλαμβάνουν την ομαδική εργασία, την 

ικανότητα να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, την 

ικανότητα να μπορεί να γίνει δέκτης και τη δέσμευση με την κοινότητα.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι 2 και περιλαμβάνουν τη συνειδητοποίηση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη γνώση και το ενδιαφέρον για το τοπικό περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, τα ερωτηματολόγια LEQ είναι ένα σύντομο, αξιόπιστο, εύχρηστο, 

ελεύθερα διαθέσιμο όργανο που έχει δοκιμαστεί σε μια ευρεία ποικιλία των υπαίθριων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Review of personal effectiveness (ROPE)

To Review of personal effectiveness (ROPE) χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει 

απαντήσεις σπουδαστών στα προγράμματα αγωγής υπαίθρου. To ROPE είναι 

αναθεωρημένη εκδοχή του ερωτηματολογίου LEQ (Neill et al., 1997). Είχε ως σκοπό 

συγκεκριμένα να είναι ευαίσθητο στους τύπους αποτελεσμάτων που παράγονται συχνά 

από τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου. To ROPE είναι αυτήν την περίοδο ένα από τα 

ευρύτερα χρησιμοποιημένα όργανα για να εξετάσουν την επίτευξη προσωπικών αλλαγών 

από τα υπαίθρια προγράμματα. Αποτελείται από 30 θέματα τα οποία εξετάζουν 10 

παράγοντες (3 θέματα για κάθε παράγοντα):

α)Τέσσερεις παράγοντες αφορούν τις προσωπικές δεξιότητες και πεποιθήσεις (Ανοικτή 

σκέψη, διαχείριση stress, αυτοπεποίθηση, αυτό-αποτελεσματικότητα). 

β)Τρεις παράγοντες αφορούν κοινωνικές δεξιότητες (Κοινωνικότητα, ομαδική 

συνεργασία, ικανότητα ηγεσίας).

γ)Δύο διαστάσεις αφορούν οργανωτικές δεξιότητες (Διαχείριση χρόνου, προσπάθεια για 

το τέλειο), και τέλος

δ)Μία διάσταση αφορά την ενεργητικότητα του συμμετέχοντα (Ενεργή εμπλοκή)

Στην ανάπτυξη του ROPE ένας από τους σημαντικότερους στόχους ήταν να παραχθεί 

ένα όργανο σχετικά σύντομο (δηλ. μια σελίδα) έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί γρήγορα 

και εύκολα σε μια ευρεία ποικιλία συμμετεχόντων σε διαφορετικές δραστηριότητες Κατά 

συνέπεια μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και με μικρή παρέμβαση. 

Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων 

συμπεριλαμβανομένων και μαθητών Γυμνασίων.
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Review of personal effectiveness & locus of control (ROPELOC)

To Review of personal effectiveness & locus of control (ROPELOC) αναπτύχθηκε 

αρχικά από τον Richards και τελειοποιήθηκε από τους Ellis, Neill & Richards, (2002). 

Σκοπός τους ήταν να αξιολογήσουν τις συμπεριφορές και την αποτελεσματικότητα 

διαφορετικών προσώπων σε ποικίλες περιοχές. To ROPELOC αξιολογεί 14 παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένων των 10 του LEQ και ένα παράγοντα που αφορά τη γενική 

αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής. Επιπλέον, το ορίγανο έχει μια 

ενσωματωμένη κλίμακα ελέγχου με δύο παράγοντες (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος) 

καθώς και ένα παράγοντα που αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης των αλλαγών.

Review of michigan organizational assessment questionnaire (MOAQ)

To συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τους Cammann, Fichman, Jenkins 

& Klesh, (1983) και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γνωστό εργαλείο εξέτασης των 

διεργασιών που πραγματοποιούνται μέσα σε ανθρώπινες ομάδες, με αποδεδειγμένη 

εσωτερική αξιοπιστία. Χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατες μελέτες (Zacarro & Lowe, 

1988),για να εξετάσει την διαφοροποίηση που πραγματοποιείται στην εργασία μέσα από 

μεταβολές στην διαπροσωπική συνοχή και για να εκτιμήσει (Bartlett, Mohammed & 

Probber, 1999) την επίδραση της ομαδικότητας στην απόδοση και τις ομαδικές διεργασίες. 

Σε αυτό καταγράφονται παράγοντες όπως η στάση απέναντι στην ομαδική εργασία, η 

διαπροσωπική συνοχή, η εργασιακή συνοχή, η επικοινωνία, η σύγκρουση και η διαφάνεια 

των στόχων.

Αποτελέσματα ερευνών σε προγράμματα αγωγής υπαίθρου με χρήση των ανωτέρω 

οργάνων μέτρησης

Οι Bartlett και συν. (1999) σε έρευνα τους για την επίδραση ενός προγράμματος 

ανάπτυξης ‘συνοχής ομάδας’ στην επίδοση και τις ομαδικές διεργασίες μιας ομάδας 

(η=51) φοιτητών τουριστικών επαγγελμάτων .χρησιμοποίησαν το M.O.A.Q. (Michigan 

Organizational Assessment Questionnaire) και διαπίστωσαν θετική επίδραση σε όλους 

σχεδόν τους τομείς (επίδοση ομάδας, ομαδικές διεργασίες). Οι διαφορές ήταν σημαντικές 

στην διαπροσωπική συνοχή, την επικοινωνία και την διαφάνεια στόχων.

Οι Eagle, Gordon & Lewis (2000), χρησιμοποίησαν το LEQ-Η για να εξετάσουν εκατό 

μαθητές ηλικίας από 10 έως 18 ετών, (χ = 12.7 έτη.), εκ των οποίων 54% (η = 54) ήταν 

κορίτσια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που συμμετείχαν σε τέτοιο πρόγραμμα (Αγωγής
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Υπαίθρου) για το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (η = 75) των μαθητών. Τα υπόλοιπα άτομα 

είχαν προηγούμενη εμπειρία και είχαν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα κατά μέσο 

όρο 2,4 φορές. Ύστερα από τριάντα ημέρες, από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διάρκειας 

μιας ημέρας, η συνολική βαθμολογία του LEQ-H ήταν σημαντικά υψηλότερη, και τρεις 

παράγοντες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (Διαχείριση χρόνου. 

Συναισθηματικός έλεγχος και Ικανότητα ηγεσίας). Φαίνεται ότι η περιπέτεια μιας ημέρας 

έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

Οι Miller & Allen (2005) ανέλυσαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή 197 

μαθητών γυμνασίου (55) κορίτσια και (142) αγόρια ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών (Μ= 14 

έτη), τριών σχολείων της Αυστραλίας που συμμετείχαν σε ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα 

διάρκειας 5 ημερών βασισμένο σε δραστηριότητες νερού. Χρησιμοποιήθηκε ομάδα 

ελέγχου η οποία ακολούθησε το κανονικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και πειραματική η 

οποία εστίασε σε δύο δεξιότητες, την ικανότητα ηγεσίας και τη διαχείριση χρόνου. Σαν 

όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το LEQ-H πριν και μετά τη συμμετοχή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο για την ομάδα ελέγχου όσο 

και για την πειραματική ομάδα στο συνολικό σκορ του LEQ-H πριν και μετά τη 

συμμετοχή. Παρόλο που η πειραματική ομάδα παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση σε 6 από 

τους 8 επιμέρους παράγοντες του LEQ-H από την ομάδα ελέγχου ωστόσο δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Από τους δύο παράγοντες στους 

οποίους υπήρξε αρχική εστίαση η διαχείριση του χρόνου παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ενώ η ικανότητα ηγεσίας παρόλο που παρουσίασε 

μεγαλύτερη βελτίωση στην πειραματική ομάδα δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Οι Purdie και συν.(2002) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ταυτότητας Αυστραλιανών 

εφήβων και των αλλαγών που επέρχονται σε δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης μετά από 

τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου. Οι συμμετέχοντες ήταν 177 

έφηβοι ηλικίας από 12 έως 16,8 χρονών και μέσο όρο τα 14.8 χρόνια και το 49% ήταν 

αγόρια. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5-6 ημερών και περιλάμβανε δραστηριότητες 

όπως αναρρίχηση, κανό, πεζοπορία, προσανατολισμό, ποδήλατο βουνού και ιππασία. 

Επιπλέον, οι μαθητές ασχολήθηκαν και με περιβαλλοντικές μελέτες πεδίου. Οι μαθητές 

εργάζονταν σε μικτές ομάδες των 12 ατόμων. Ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες των 59 

μαθητών (υψηλής, μέσης και χαμηλής αναγνώρισης σαν Αυστραλοί) και συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια ROPE και SDQ II πριν το πρόγραμμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή 

του, και οκτώ εβδομάδες αργότερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές σαν
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συνολική ομάδα σημείωσαν στατιστικά σημαντική άνοδο στους 9 από τους 10 παράγοντες 

του ROPE (εκτός από την ομαδική εργασία) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του SDQ II για το σύνολο των μαθητών 

έδειξε ότι, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 6 από τους 11 παράγοντες του 

ερωτηματολογίου (φυσική εμφάνιση, σχέσεις με το αντίθετο φύλο, σχέσεις με τους γονείς, 

μαθηματικά, γενική άποψη για το σχολείο και γενική άποψη για τον εαυτό τους).

Οι Allen & McLeod (2007) ανέλυσαν τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή 104 

αγοριών ηλικίας 14 ετών σε ένα υπαίθριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Διαπίστωσαν ότι 

παράγοντες όπως η διαχείριση χρόνου, η κοινωνικότητα, η ικανότητα ηγεσίας και ο 

συναισθηματικός έλεγχος αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη συμμετοχή καθώς και ότι η 

συνολική αποτελεσματικότητα ζωής, παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά 

συγκρίνοντάς τους με αυτούς που δεν συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα.

Σε ένα πρόγραμμα με υπαίθριες δραστηριότητες του Bronze Duke of Edinburgh σε 52 

(n=52) σπουδαστές ηλικίας 14 ετών διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια είχαν μια 

ουσιαστικότερη αύξηση στο LEQ (Bailey, 2004).

Σε ένα συναφές πρόγραμμα της Outward Bound στο οποίο συμμετείχαν 123 κορίτσια 

(n= 123) της ίδιας ηλικίας (14 ετών) η μέγιστη επίδραση σημειώθηκε στο συναισθηματικό 

έλεγχο, την αυτοεκτίμηση και τη χρονική διαχείριση (Outward Bound Australia, 2007). Σε 

σχετική έρευνα αντίστοιχα μια ομάδα από 176 σπουδαστές αγόρια και κορίτσια ηλικίας 16 

ετών που συμμετείχε σε παρόμοιο πρόγραμμα στη δυτική Αυστραλία, πέτυχε τις μέγιστες 

αλλαγές στους παράγοντες, της αυτοπεποίθησης και της διαχείρισης χρόνου (Outward 

Bound Australia, 2007).

Ο Gray (1997) αξιολόγησε κατά τη διάρκεια της διατριβής του δύο ομάδες ηλικίας 14 

ετών που συμμετείχαν τα έτη 1993 και 1994 (η=201 το 1993 και η=204 το 1994) σε ένα 

εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με παραμονή στην ύπαιθρο. Η έρευνα ήταν ποσοτική 

και ποιοτική .Τα συμπεράσματα ήταν ότι οι σπουδαστές παρουσίασαν αξιόλογες 

μεταβολές, σε περιβαλλοντική ευαισθησία, σε φυσικές ικανότητες και σε αυτονομία.

Ο Gough (2007) πιο πρόσφατα, διαπίστωσε ότι η υπαίθρια εκπαίδευση ενισχύεται 

όταν σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε τέτοια προγράμματα.

Ο Cooper σε μελέτη του το 2004 διαπίστωσε ότι τα υπαίθρια εκπαιδευτικά 

προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθηση των
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συμμετεχόντων, να ενθαρρύνουν την προσωπική ευθύνη και να αναπτύξουν δεξιότητες 

όπως την ομαδική εργασία (Cooper, 2004).

Ο Harris (2000) παρατήρησε ότι οι φοιτητές βελτίωσαν σημαντικά την αυτοεκτίμησή 

τους μετά τη συμμετοχή σε πενθήμερο υπαίθριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σύγκριση με 

αυτούς που παρακολούθησαν τα μαθήματα του κανονικού σχολείου.

Ο Neill το 2001 εξέτασε μεταξύ άλλων την επίδραση ενός προγράμματος Outward 

Bound διάρκειας 22 ημερών στην προσωπική αποτελεσματικότητα 16 οικονομικά και 

κοινωνικά μειονεκτούντων νέων ηλικίας από 17 έως 22 ετών (μέσος όρος ηλικίας =19 

έτη). Οι 9 ήταν αγόρια και οι 7 κορίτσια. Για την αξιολόγηση της επίδρασης του 

προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε σαν όργανο 

μέτρησης το Life Effectiveness Questionnaire (Marsh, Neill, Richards, 1997), το οποίο 

συμπληρώθηκε τρεις φορές, πριν την έναρξη, την πρώτη μέρα και μετά το τέλος του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλους τους 

παράγοντες του LEQ μεταξύ την πρώτης και της τρίτης μέτρησης. Η ισχυρότερη επίδραση 

παρουσιάστηκε στους παράγοντες, ανοιχτή σκέψη, ικανότητα ηγεσίας, και έλεγχο του 

stress. Συγκρίνοντάς τα αποτελέσματα της έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων 

μελετών (Hattie et al., 1997), διαπίστωσαν ότι η επίδραση του συγκεκριμένου 

προγράμματος στην προσωπική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων 

νέων ήταν πάνω από διπλάσια σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα.

Οι Hattie et al. (1997) πραγματοποίησαν ανάλυση 96 μελετών πάνω στην αγωγή 

υπαίθρου από το 1968 έως το 1994.Κατέληξαν ότι τα πολλαπλά αποτελέσματα μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε έξι κεντρικούς άξονες: Ηγεσία, αυτοαντίληψη, ακαδημαϊκή 

επίδοση, προσωπικότητα ,διαπροσωπικές σχέσεις και αποδοχή προκλήσεων. Σε όλους 

τους παραπάνω παράγοντες πλην της αποδοχής προκλήσεων σημειώθηκαν θετικές 

επιδράσεις που διατηρήθηκαν στο χρόνο. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η επίδραση των 

προγραμμάτων (διάρκειας 2-26 ημερών)μπορούσε να διατηρηθεί σε βάθος έως και 24 

μηνών ,σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου η μετέπειτα επίδραση είναι 

αρνητική ή εξασθενεί με ταχείς ρυθμούς.

Η ζήτηση για τα αποτελέσματα από την επίδραση της αγωγής υπαίθρου τα τελευταία 

25 χρόνια υπήρξε αυξητική (Roberts & Yenkes, 2000).Παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη για 

περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων της Α.Υ. και ειδικά στον τομέα της ‘συνοχής 

ομάδας’ όπου αντίστοιχες εργασίες είναι σπάνιες, ειδικά όσον αφορά το σχολικό 

περιβάλλον.
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα

Το δείγμα στη παρούσα έρευνα αποτέλεσαν 104 μαθητές/ τριες της (Α') Πρώτης 

Τάξης Γυμνασίου του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου ηλικίας 13-14 ετών. Οι 78 αποτέλεσαν 

την πειραματική ομάδα που πραγματοποίησε το πρόγραμμα αγωγής υπαίθρου ενώ 26 

ακολούθησαν το πρόγραμμα φυσικής αγωγής του σχολείου. Η επιλογή των μαθητών/ 

τριών του σχολείου έγινε τυχαία και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Στο σύνολο των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών, 54 (51.9%) ήταν αγόρια και 50 (48.1%) ήταν κορίτσια.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Ερευνητική ομάδα Τάξη Φύλο Σχολείο
Ελέγχου 26 3 τμήματα της Ά Αγόρια 54
(27.5%) τάξης (51.9%) 4° Γυμνάσιο
Πειραματική 78 
(72.5%)

1 τμήμα της Ά 
τάξης

Κορίτσια 50 
(48.1%)

Ρεθύμνου

Όργανο μέτρησης

Στην παρούσα έρευνα ως όργανο μέτρησης και αξιολόγησης της «συνοχής 

ομάδας» (teambuilding) χρησιμοποιήθηκε το Michigan Organizational Assessment 

Questionnaire (MOAQ; Cammann, Fichman, Jenkins, & Klesh, 1983) με δείκτη 

αξιοπιστίας Cronbach’s α=.87. κατόπιν μετατροπής του στην Ελληνική γλώσσα. Τα 

θέματα (συνολικός αριθμός ερωτήσεων )ήταν 26 και αναλυτικά αφορούσαν :

α) στάσεις σχετικά με την ομαδική δουλειά, (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7)

β) την διαπροσωπική συνοχή , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4)

γ) την συνοχή δουλειάς , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2)

δ) την επικοινωνία , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4)

ε) την σύγκρουση , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7)

ζ) την διαύγεια στόχων , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)

η) την γενική ικανοποίηση , (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)
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Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Liker 

(1 =διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=συμφωνώ, 4=συμφωνώ απόλυτα, 5= δεν ξέρω).

Επίσης καταγράφτηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών όπως ηλικία, 

φύλο, τάξη φοίτησης και απόψεις των μαθητών για την επιθυμία συμμετοχής σε υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής ,αλλά και των αισθημάτων που αποκόμισαν από αυτές. Πιο 

συγκεκριμένα καταγράφηκαν οι στάσεις των μαθητών/τριών για τις υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής μέσα από ερωτήσεις όπως:

α)Είμαι αποφασισμένος να μιλώ θετικά για τις Υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής και σε άλλους ανθρώπους.

β)Είμαι αποφασισμένος να συνιστώ και σε άλλα άτομα να συμμετέχουν σε 

Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

γ)Θα ήταν δύσκολο για σένα στο μέλλον να μην συμμετέχεις ποτέ σε Υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής.

δ)Σκοπεύω στο άμεσο μέλλον να δηλώνω συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής.

ε)Είμαι αποφασισμένος να βρω τρόπο να συμμετέχω σε υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής.

ζ)Με την πρώτη ευκαιρία θα επιδιώξω να πάρω μέρος σε υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής.

η)Μετά το τέλος της συμμετοχής σου σε κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής:

1) Αισθάνεσαι αυτοπεποίθηση;

2) Αισθάνεσαι ότι δοκίμασες τις ικανότητες σου;

3) Αισθάνεσαι ψυχική διέγερση;

4) Αισθάνεσαι ότι έχεις πολλά να λες στους φίλους σου;

5) Αισθάνεσαι ότι έχεις έρθει σε επαφή με την φύση;

6) Αισθάνεσαι ότι ασκήθηκες;

7) Αισθάνεσαι ότι ξέφυγες από το καθημερινό σου περιβάλλον;

Περιγραφή του προγράμματος

Πριν την έναρξη της παρέμβασης είχαν ενημερωθεί, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνου, η Διεύθυνση του σχολείου και οι Καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής για την φύση των δραστηριοτήτων της έρευνας. Τα παιδιά έδωσαν την
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συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, αφού προηγουμένως 

πληροφορήθηκαν ότι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανώνυμη και 

εμπιστευτική. Ο κύκλος παρέμβασης περιελάμβανε 6 μαθήματα με δράσεις αγωγής 

υπαίθρου για την πειραματική ομάδα (3 τμήματα) και αντίστοιχα μαθήματα φυσικής 

αγωγής για την ομάδα ελέγχου(1 τμήμα). Οι εξεταζόμενοι(πειραματική & ομάδα ελέγχου) 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια με την ολοκλήρωση των έξι μαθημάτων (αγωγής 

υπαίθρου ή αθλοπαιδιών), στις αίθουσες που φοιτούν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

σχολείου. Οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν στις 8,9,28,29,30/4/09 και 2/5/09 στον 

αύλειο χώρο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

Οι πρώτες δύο συνεδρίες αφορούσαν δραστηριότητες «γνωριμίας- εμπιστοσύνης». 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμασίες όπως: Αλυσίδα DNA, Πτώσεις, Καθρέπτης (στην πρώτη 

συνεδρία). Όνομα για φαγητό. Ομάδες ζώων, Τραινάκι (στην δεύτερη συνεδρία), με στόχο 

την γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών των ομάδων. Στην «Αλυσίδα DNA», οι 

μαθητές σε ομάδες 12-15 ατόμων, ισορροπώντας σε μια σανίδα προσπαθούσαν από την 

τυχαία σειρά που τοποθετήθηκαν να μπουν σε αλφαβητική σειρά χωρίς να χάσουν την 

ισορροπία τους(μετρούσε ο χρόνος μεταξύ των ομάδων). Οι «Πτώσεις» γίνονταν σε 

ζευγάρια και ομαδικά με την χρήση στρωμάτων για ασφάλεια όπου ο μαθητής που 

εκτελούσε αφηνόταν να πέσει εμπιστευόμενος τον συμμαθητή του όπου και τον 

συγκροτούσε .Στο «Όνομα για Φαγητό» ,κάθε μαθητής ανέφερε το όνομα του και ένα 

φαγητό που άρχιζε από το πρώτο γράμμα του ονόματος του. Ο επόμενος μαθητής στον 

κύκλο έλεγε το δικό του(όνομα-φαγητό)και όλων όσων είχαν προηγηθεί. Στις «Ομάδες 

Ζώων» (5-6 ατόμων)οι μαθητές φορώντας μαντήλια που αφαιρούσαν την όραση 

προσπαθούσαν κάνοντας ήχους ζώων (κάθε ομάδα το δικό της)να συγκεντρωθούν στο ίδιο 

σημείο. Νικήτρια η ομάδα που συγκεντρωνόταν πρώτη. Στο «Τραινάκι» (10-12 άτομα),με 

δεμένα τα μάτια και σε αλυσίδα (πλην του πρώτου-οδηγού)οι ομάδες διένυαν 

συγκεκριμένη διαδρομή με εμπόδια (μετρούσε ο χρόνος ).

Η 3'1 και 4η συνεδρία περιελάμβαναν δραστηριότητες συνεργασίας, ωθώντας στην 

ανάπτυξη ομαδικότητας και συνοχής στις ομάδες. Με την σειρά πραγματοποιήθηκαν το 

Ναρκοπέδιο, το Όλοι στο σκάφος (3η συνεδρία), η Σαρανταποδαρούσα, ο Βάλτος ,το 

Ρυάκι και Σκυταλοδρομία με δεμένα πόδια (4η συνεδρία). Πιο συγκεκριμένα ,στο 

«Ναρκοπέδιο», οι ομάδες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο στίβο με εμπόδια(σαν μεγάλη 

σκακιέρα)προσπαθούσαν να περάσουν τους παίκτες τους (που είχαν καλυμμένα με 

μαντήλια τα μάτια) από το ναρκοπέδιο με φωνητική καθοδήγηση. Η αντίπαλη ομάδα
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μπορούσε να παρέμβει κάνοντας ηχητικές παρεμβολές. Μετρούσε ο χρόνος για κάθε 

ομάδα. Στο «Όλοι στο σκάφος»,οι παίκτες των ομάδων βρίσκονταν στον εσωτερικό κύκλο 

που είχε σχηματιστεί από ένα σχοινί. Ο κύκλος σταδιακά μειωνόταν ,περιορίζοντας τον 

χώρο της κάθε ομάδας, τα μέλη της οποίας έπρεπε να κρατηθούν εντός κύκλου για όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Μετρούσε ο χρόνος παραμονής εντός κύκλου για κάθε ομάδα. Στη 

«Σαρανταποδαρούσα», μια ειδική κατασκευή από ξύλο και σχοινιά, ομάδες των 4 ατόμων, 

ανέβαιναν σε δύο σανίδες και προσπαθούσαν να μετακινηθούν συγχρόνως σε ορισμένη 

απόσταση. Νικήτρια η ομάδα που σημείωνε τον καλύτερο χρόνο. Στον «Βάλτο», οι 

ομάδες των 4 ατόμων με 5 σανίδες προσπαθούσαν να διανύσουν συγκεκριμένη απόσταση 

με την χρήση σανίδων, πατώντας μόνο πάνω σε αυτές. Μετρούσε και εδώ ο χρόνος της 

κάθε ομάδας. Στο «Ρυάκι», μια ειδική κατασκευή από 10 κομμένους σωλήνες , 10 μαθητές 

με ένα σωλήνα ο καθένας, σχημάτιζαν ένα ανθρώπινο ρυάκι προσπαθώντας αλλάζοντας 

διαδοχικά θέσεις να μετακινήσουν μέσα από αυτό ένα μπαλάκι του τένις σε συγκεκριμένη 

απόσταση. Μετρούσε ο χρόνος της κάθε ομάδας. Στην «Σκυταλοδρομία με δεμένα 

πόδια».οι ομάδες σε ζεύγη, τα πόδια των οποίων ήταν δεμένα μεταξύ τους με σχοινί 

.συναγωνίζονταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση.

Στην 5'1 και 6 η συνεδρία ,πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες δημιουργικότητας, 

όπως η «Κατασκευή γέφυρας» και η «Κατασκευή πάζλ γίγας». Πιο συγκεκριμένα, στην 

«Κατασκευή γέφυρας»,η κάθε ομάδα (12-15 ατόμων) έφτιαξε με σχοινί και άλλα υλικά 

μια γέφυρα μεταξύ τριών δέντρων και στην συνέχεια την διέσχισε. Μετρήθηκε ο 

συνολικός χρόνος (κατασκευή-διάσχιση) για κάθε ομάδα. Στην «Κατασκευή πάζλ γίγας»,η 

κάθε ομάδα(10-12 άτομα) προσπάθησε να συνδέσει τα 30 κομμάτια ενός πάζλ διαστάσεων 

1,50μ.χ 1,50μ.. Μετρούσε ο χρόνος για κάθε ομάδα.

Την αντίστοιχη περίοδο η ομάδα ελέγχου ακολούθησε το συμβατικό σχολικό 

πρόγραμμα φυσικής αγωγής του σχολείου με της κατά σειρά ακόλουθες δράσεις ανά 

συνεδρία (μάθημα): Καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, δρομικές ασκήσεις- 

σκυταλοδρομία.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των δύο διαφορετικών 

προγραμμάτων δράσεων, οι δύο ομάδες συγκεντρώθηκαν και ύστερα από σύντομες 

οδηγίες συμπλήρωσαν όμοιας μορφής ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια
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(Π)μπληρώθηκαν από τους μαθητές ανά τμήμα αφού τους διαβάστηκε κάθε ερώτηση 

ξεχωριστά. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είχε διάρκεια 10 έως 15 λεπτά.

Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος δΡδδ.Έγινε χρήση περιγραφικής στατιστικής για εξέταση των μέσων όρων 

και των τυπικών αποκλίσεων των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και των 

υπόλοιπων μεταβλητών της έρευνας. Στην συνέχεια για την διερεύνηση πιθανών διαφορών 

μεταξύ των μαθητών της πειραματικής (Αγωγής Υπαίθρου) και της ομάδας ελέγχου 

(Φυσικής Αγωγής) ως προς την «συνοχή ομάδας» και τους παράγοντες της (εξαρτημένη 

μεταβλητή), χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα(ανεξάρτητη μεταβλητή/οι 

δύο υποομάδες άσκησης).
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ΙΥ.ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προγράμματος αγωγής υπαίθρου στΐ]ν έννοια *συνοχή 

ομάδαςγια τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι του κοινού σχολικού 

προγράμματος άθλησης.

Οι μαθητές/ τριες μετά την συμμετοχή του; cro π~ρ~μβ~~·:5 rpnyprrΛ; 

ν-"”ίαρου ’ττ.1. 'Τ,υο"^ής Λγτογής αντίστοιχα συμπλήρωσαν συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο

.......... ‘.... ~"ή ί';·ά5?σς’> σι σημαντικότερες τιμές των

--- -5 της ομάδας
Λ , . . . ί

7

Γ '■ Γ* ^ ιν ι* ^ ^

Θεώρησα τον

.' μ;υ

Q | I Γ/ΚίνΛ 7Τ(Ί 1 νΤΠ

Ομαδική
Δουλειά _ , ,

(7 θέματα) ΣτοσΧολε“
προτιμούσα τα

μαθήματα που

περιελάμβαναν

ομαδικές εργασίες

Στα μέλη της 

ομάδας μου 

πραγματικά άρεσε 

(2 θέματα) να δουλεύουν ο

ένας με τον άλλο

Διαπροσωπική
Συνοχή

3,2 Ρ<0,001

Ελέγχου 26 2.6 1.15

Πειραματική 78 4.2 0.69

Ελέγχου 26 3.5 1.02

Πειραματική 78 3.9 0.81

Ελέγχου 26 3.2 1.03

3.5 Ρ<0,001

3.5 Ρ<0,001
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Παράγοντας Ερώτηση Ομάδα Ν Μ SD t Ρ

Συνοχή 
Δουλειάς 

(2 θέματα)

Τα άτομα της 

ομάδας μου 

απολαμβάνανε να 

εργάζονται για τον

Πειραματική

Ελέγχου

78 3.6 0.93

3.8 Ρ<0,00

κοινό μας στόχο 26 2.8 0.86

Μιλήσαμε ο ένας

Επικοινωνία 
(4 θέματα)

για στον άλλο για 

τον τρόπο που 

αισθανόμασταν

Πειραματική 78 3.7 0.77

4.2 Ρ<0,00

Ελέγχου 26 2.9 1.23

Υπήρχαν άτομα 

στην ομάδα μου Πειραματική 78 2.7 1.11

που δεν έκαναν τοΣύγκρουση 
(7 θέματα) μέρος της 

δουλειάς που του 

αναλογούσε 

Κάθε μέλος της

Ελέγχου 26 3.5 0.81

-3.4 Ρ<0,001

ομάδας μου είχε Πειραματική 78 3.6 0.89
Διαύγεια
Στόχων ξεκάθαρη εικόνα 5.1 Ρ<0,00
(1 θέμα) των στόχων της 

ομάδας

Γενικά είμαι

Ελέγχου 26 2.5 1.10

ικανοποιη μένος/η Πειραματική 78 3.8 0.80
1 ενική 

Ικανοποίηση με τον τρόπο που 1.9 Ρ>0,05
(1 θέμα) η ομάδα μου 

λειτούργησε
Ελέγχου 26 3.5 1.10
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Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ στους επτά 

διαφορετικούς παράγοντες που εκφράζουν στο σύνολο τους την ‘συνοχή ομάδας’ μετά την 

συμμετοχή στο πρόγραμμα διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ως προς τον παράγοντα «Στάσεις σχετικά με την εργασία σε ομάδες»,τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές σε 6 από τις 7 παραμέτρους. Ειδικά στην παράμετρο:«Θεώρησα τον εαυτό μου 

ομαδικό παίκτη» παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά(ί= 3.2,df=l 02.ρ<().01))με 

την πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου 

(M=3.3,SD=0.87) να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες που σημείωσε η 

ομάδα ελέγχου που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής 

(M=2.6,SD=1.15).

Επίσης προς τον παράγοντα «Στάσεις σχετικά με την εργασία σε ομάδες» και 

συγκεκριμένα στην παράμετρο «Στο σχολείο προτιμώ τα μαθήματα που είχαν ομαδικές 

εργασίες», τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά (t=3.5,df=102,p<0.01) με την πειραματική ομάδα που 

συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου (Μ=4.2, SD=0.69) να σημειώνει 

μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες που σημείωσε η ομάδα ελέγχου)M=3.5,SD=1.02) 

που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.

Ως προς τον παράγοντα «Διαπροσωπική συνοχή» έχουμε σημαντική διαφορά σε 1 από 

τις 4 παραμέτρους και συγκεκριμένα στην παράμετρο «Στα μέλη της ομάδας μου 

πραγματικά άρεσε να δουλεύουν ο ένας με τον άλλο», όπου τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν (t=3.5,df=102,p<0.01) σημαντική 

στατιστική διαφορά ,με την πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής 

Υπαίθρου (M=3.9,SD=0.81) να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες που 

σημείωσε η ομάδα ελέγχου(Μ=3.2,8ϋ=1.03) που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα 

Φυσικής Αγωγής.

Ως προς τον παράγοντα «Συνοχή Δουλειάς» έχουμε σημαντική στατιστική διαφορά σε 

1 από τις 2 παραμέτρους. Συγκεκριμένα στην παράμετρο «Τα άτομα της ομάδας μου 

πραγματικά απολαμβάνανε να εργάζονται μαζί για τον κοινό μας στόχο» τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν (t=3.8, df=102, ρ<0.00) 

σημαντική στατιστική διαφορά, με την πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα 

Αγωγής Υπαίθρου (m=3.6, sd=0,93) να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες 

που σημείωσε η ομάδα ελέγχου (m=2.8, sd=0.86) που συμμετείχε στο συμβατικό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:32 EEST - 34.211.113.242



38

Ως προς τον παράγοντα «Επικοινωνία» είχαμε διαφορές μόνο σε 1 από τις 4 

παραμέτρους. Συγκεκριμένα στην παράμετρο «Μιλήσαμε ο ένας για τον άλλο για τον 

τρόπο που αισθανόμασταν» τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα’ ανέδειξαν (t=4.2, df=102, ρ<0.00) σημαντική στατιστική διαφορά, με την 

πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου (M=3.7,SD=0.77) 

να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες που σημείωσε η ομάδα 

ελέγχου(Μ=2.9,δΟ=1.23) που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.

Ως προς τον παράγοντα «Σύγκρουση» είχαμε διαφορές μόνο σε 1 από τις 7 

παραμέτρους. Συγκεκριμένα στην παράμετρο «Υπήρχαν άτομα στην ομάδα μου που δεν 

έκαναν το μέρος της δουλειάς που τους αναλογούσε» τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘t- 

test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν (t==-3,4,df=l 02,ρ<0.01) σημαντική στατιστική 

διαφορά, με την πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου 

(M=2.7,SD=1.11) να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες που σημείωσε η 

ομάδα ελέγχου(Μ=3.5.8Ο=0.81) που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα Φυσικής 

Αγωγής.

Ως προς τον παράγοντα «Διαύγεια στόχων» και συγκεκριμένα στην παράμετρο «Κάθε 

μέλος της ομάδας μου είχε ξεκάθαρη εικόνα των στόχων της ομάδας» τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα δείγματα’ ανέδειξαν (t=5.11 ,df=102,p<0.00) 

σημαντική στατιστική διαφορά με την πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα 

Αγωγής Υπαίθρου (M=3.6,SD=0.89) να σημειώνει μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες 

που σημείωσε η ομάδα ελέγχου(Μ=2.5, SD= 1.10) που συμμετείχε στο συμβατικό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.

Ως προς τον παράγοντα «Γενική ικανοποίηση» δεν είχαμε σημαντική στατιστική 

διαφορά . Συγκεκριμένα στην παράμετρο «Γενικά είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο 

που η ομάδα μου λειτούργησε» τα αποτελέσματα της εφαρμογής ‘t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα’ δεν ανέδειξαν (t=1.9,df=102,p>0.05) σημαντική στατιστική διαφορά με την 

πειραματική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου (M=3.8,SD=0.80) 

να σημειώνει παραπλήσιες τιμές από τις αντίστοιχες που σημείωσε η ομάδα 

ελέγχου(Μ=3.5,δΟ=1.10) που συμμετείχε στο συμβατικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:32 EEST - 34.211.113.242



Υ.ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα έρχεται να προσθέσει σημαντικά στοιχεία για την επίδραση 

των προγραμμάτων Αγωγής Υπαίθρου, έναντι των κοινών προγραμμάτων σχολικής 

φυσικής αγωγής, στην έννοια της ‘συνοχής ομάδας" σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης .Για αυτό τον σκοπό εξετάστηκαν 7 διαφορετικοί παράγοντες που στο 

σύνολο εξέφραζαν την ‘συνοχή ομάδας’(ίεαπι building).

Αναφορικά με την πρώτη δέσμη ερωτήσεων ,δηλαδή τη διερεύνηση της επίδρασης 

ενός προγράμματος Αγωγής Υπαίθρου, σε 7 διαφορετικούς παράγοντες που στο σύνολο 

τους εξέφραζαν την ‘συνοχή ομάδας", τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων 

δείχνουν σημαντική επίδραση του προγράμματος Α.Υ. σε 11 από τα 26 θέματα του 

Michigan Organizational Assessment Questionnaire (MOAQ) (Cammann, Fichman, 

Jenkins & Klesh, 1983). Αναλυτικότερα (αναγράφονται σε πόσα από τα θέματα κάθε 

παράγοντα σημειώθηκε σημαντική στατιστική διαφορά με τιμές ρ<0.001, ρ<0.00) ο 

παράγοντας διαύγεια στόχων, είχε σημαντική στατιστική διαφορά (1/1 θέματα) και κατά 

σειρά ακολουθούν οι παράγοντες, συνοχή δουλειάς(σημαντική στατιστική διαφορά σε 1 

από τα 2 θέματα,), διαπροσωπική συνοχή(σημαντική στατιστική διαφορά σε 1 από τα 4 

θέματα), επικοινωνία(σημαντική στατιστική διαφορά σε 1 από τα 4 θέματα), ομαδική 

δουλειά(σημαντική στατιστική διαφορά σε 6 από τα 7 θέματα ), σύγκρουση(σημαντική 

στατιστική διαφορά σε 1 από τα 7 θέματα), γενική ικανοποίηση( μη σημαντική στατιστική 

διαφορά στο ένα θέμα που εξέφραζε τον παράγοντα, ρ>0.05).

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η παρέμβαση του προγράμματος 

αγωγής υπαίθρου δεν επέφερε ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές στην έννοια της ‘συνοχής 

ομάδας", αφού σε μόνο 11 από τα 26 συνολικά θέματα των 7 παραγόντων που εξέφραζαν 

την παραπάνω έννοια παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μικρή επίδραση (π.χ. στον παράγοντα Γενική 

ικανοποίηση) του προγράμματος παρέμβασης. Εξαίρεση μπορούν να αποτελόσουν οι 

παράγοντες διαύγεια στόχων, ομαδική δουλειά και συνοχή δουλειάς, όπου τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά των Bartlett και συν. (1999), Stevens & Bloom (2003) 

και Zwaagstra (1997) , οι οποίοι διαπίστωσαν σε παρόμοιες παρεμβάσεις αύξηση των 

συγκεκριμένων αλλά και άλλων παραγόντων(επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων.
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σύγκρουση, απόδοση, κοινωνικοποίηση, απόδοση, ομαδική μάθηση, κ.α.).Τα φτωχά 

αποτελέσματα στους υπόλοιπους παράγοντες(Διαπροσωπική συνοχή. Επικοινωνία 

.Σύγκρουση, Γενική ικανοποίηση) μπορεί να οφείλονται στην μικρή χρονική(έξι 

συνεδρίες) διάρκεια του προγράμματος (Ho, Neill, 2003) καθώς υποστηρίζεται ότι 

προγράμματα αγωγής υπαίθρου μικρής διάρκειας έχουν αδύναμα αποτελέσματα. Οι Allen 

& McLeod (2007) επίσης αναφέρουν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν σε δύο αντί για ένα 

προγράμματα είχαν μεγαλύτερη βελτίωση και υποστηρίζουν ότι απαιτούνται 

προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας για αποτελεσματικότερη μάθηση. Αλλοι παράγοντες 

που μπορεί να εμπλέκονται στην απόδοση των προγραμμάτων είναι η ηλικία των 

εξεταζόμενων και ο φορέας διεξαγωγής του προγράμματος καθώς έχει διατυπωθεί (Neill 

& Richards, 1998) ότι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα εκτός από τον παράγοντα 

διάρκεια, εμπλέκουν ενήλικες και διοργανώνονται από συγκεκριμένους οργανισμούς (π.χ. 

Outward Bound). Στην συγκεκριμένη περίπτωση ενεπλάκησαν μαθητές και το πρόγραμμα 

δεν είχε οργανωθεί από κάποιον επίσημο οργανισμό αγωγής υπαίθρου. Επίσης ο 

παράγοντας του καθοδηγητή/οργανωτή (στην περίπτωση μας ο Καθηγητής Φυσικής 

Αγωγής) της παρέμβασης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή αποτυχία ενός 

προγράμματος αγωγής υπαίθρου (Sibthorp, 2003). Άλλος παράγοντας που επηρεάζει είναι 

το φύλλο (Hattie et al., 1997) καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα προγράμματα αγωγής 

υπαίθρου έχουν μεγαλύτερη επίδραση όταν δεν υπάρχει ανάμιξη των δύο φύλων. Στην 

περίπτωση μας το δείγμα ήταν μικτό, αποτελούμενο από μαθητές (51.9%) και 

μαθήτριες(48.1%) της Ά τάξης του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

Οι μαρτυρίες των ατόμων που λαμβάνουν χώρα σε παρεμβάσεις του είδους είναι 

συνήθως θετικές όσον αφορά την επίδραση των προγραμμάτων αλλά τα αποτελέσματα 

των ερευνών δείχνουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται πάντα στην 

πραγματικότητα (Braverman et ah, 1990).Τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα 

υποδεικνύουν ότι απαιτείται περαιτέρω αναζήτηση για την επίδραση των προγραμμάτων 

Α.Υ. στο σχολικό περιβάλλον ώστε να γίνει εφικτή η ερμηνεία των διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα εντός αυτών (Davis et ah, 1995). Οφείλουμε στους μαθητές και 

διδάσκοντες την γνώση και πληροφορία που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν 

αποτελεσματικότερες και παραγωγικότερες ομάδες.
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ΥΙ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Περιορισμοί στην έρευνα

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη στον Ελλαδικό χώρο που εξάγει συμπεράσματα 

για την επίδραση ενός προγράμματος αγωγής υπαίθρου στη ‘συνοχή ομάδας’ 

(teambuilding) μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλο που όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα η επίδραση του προγράμματος δεν είναι σημαντική σε όλους τους 

εξεταζόμενους τομείς τα συμπεράσματα της πρέπει να εκτιμηθούν με επιφύλαξη καθώς το 

δείγμα είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, ημιαστική περιοχή, κ.α.). Τα 

συμπεράσματα αν και προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα μπορούν να υποστηρίξουν 

μόνο ενδεικτικά τις υποθέσεις. Χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα μαθητών/τριών 

και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ώστε ν’ αποκρυσταλλωθεί η εικόνα της 

επίδρασης των προγραμμάτων αγωγής υπαίθρου στην ‘συνοχή ομάδας’ και όχι μόνο σε 

εφήβους μαθητές/ τριες.

Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή

Τα προγράμματα αγωγής υπαίθρου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

και πολύτιμη βοήθεια μέσα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών καθώς λειτουργούν έξω από 

τα όρια και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την συμβατική εκπαίδευση (Barnett & 

Henderson, 2001) στοχεύοντας και προωθώντας την ανάπτυξη ολόκληρης της 

προσωπικότητας ,ισορροπημένα και ολοκληρωμένα (Gray & Perusco, 1993).Αυτή η 

δυνατότητα, προκαλεί τις υπάρχουσες σχολικές δομές, οι οποίες προετοιμάζουν τους 

μαθητές για εξετάσεις αντί να τους δίνουν εμπειρίες ζωής που μπορούν να τους 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Τα οφέλη από την 

συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υπαίθρου είναι πολλαπλά (ατομικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά) και έχουν καταγραφεί σε αρκετές έρευνες. Απαιτείται όμως και 

περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου τους στο σχολικό περιβάλλον (Davis et al.,1995) και 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Θα ήταν χρήσιμο μελλοντικά να εξεταστούν σε βάθος παράγοντες όπως το είδος 

των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται, η διάρκεια τους, ο σχεδιασμός και το
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περιβάλλον υλοποίησης τους. Η πραγματοποίηση προγραμμάτων όπου οι δράσεις θα 

λάμβαναν χώρα σε φυσικό περιβάλλον (δάσος, θάλασσα, βουνό), εκτός του σχολικού 

προαυλίου θα έδινε νέα διάσταση στην εκπαίδευση των νέων. Εκεί οι δραστηριότητες θα 

μπορούσαν να εμπλουτιστούν πέρα από ομαδικά παιχνίδια με δράσεις όπως πεζοπορία, 

ορειβασία, ποδηλασία βουνού, ιππασία, ιστιοπλοΐα, εκμαιεύοντας περισσότερα 

συμπεράσματα για τις δυνατότητες της αγωγής υπαίθρου.

Ο επανασχεδιασμός του σχολικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας & 

Διά Βίου Μάθησης με προώθηση της δυνατότητας για την επίσκεψη σε υπαίθριους 

χώρους κατάλληλους για τέτοια προγράμματα θα βοηθούσε στην εξαγωγή περισσότερων 

και ποιοτικότερων παρεμβάσεων Α.Υ..

Η εκπαίδευση-γνωριμία των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με την Α.Υ. θα 

βοηθούσε στην ένταξη αντίστοιχων δράσεων στο αναλυτικό πρόγραμμα και την 

προώθηση συμμετοχής των μαθητών σε αυτές. Η αφιέρωση σχολικών ωρών για το ποια 

είναι τα οφέλη από την συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις θα βοηθούσε στην μεγαλύτερη 

συμμετοχή των μαθητών ,προωθώντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους 

(Barnett & Henderson, 2001).

Η ανάπτυξη οργανωμένων κέντρων αγωγής υπαίθρου (Κ.Α.Υ.) στην Ελληνική 

επικράτεια, στα πρότυπα άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών (Outward Bound, 

N.O.L.S.) θα βοηθούσε σημαντικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων (Neil & Richards, 

1998) καθώς θα συνοδευόταν από καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη συμμετοχή και 

αυξημένη διάρκεια των προγραμμάτων, παράγοντες σημαντικοί.

Τέλος θα μπορούσαν να ερευνηθούν οι επιδράσεις των προγραμμάτων αγωγής 

υπαίθρου ως προς την προσωπικότητα του μαθητή, το κοινωνικό-σχολικό περίγυρο του, 

τους καθηγητές και γονείς, παραμερίζοντας φόβους και προκαταλήψεις για την συμμετοχή 

σε αυτά. Άλλωστε όπως λέει και ο James Neil (2005) σχετικά με την ‘συνοχή ομάδας’, το 

να έρθουμε κοντά είναι η αρχή, το να μείνουμε κοντά είναι πρόοδος και το να δουλέψουμε 

μαζί είναι η επιτυχία.

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με την επίδραση ενός προγράμματος αγωγής 

υπαίθρου στην έννοια ‘συνοχή ομάδας’ σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν την συγκεκριμένη έννοια σε δείγμα 

μαθητών/τριών της Δ/μιας Εκπ/σης αστικών περιοχών όπου ο τρόπος ζωής λόγω της
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καθημερινότητας (περιορισμένη πρόσβαση στη φύση, εντατικούς καθημερινούς ρυθμούς) 

διαφοροποιείται. Οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να συγκριθούν με αντίστοιχες αγροτικών 

και ημιαστικών περιοχών. Η διεξαγωγή μετρήσεων πριν και μετά σε όλες τις παρεμβάσεις 

θα έδινε σημαντικές πληροφορίες.

Η χρησιμοποίηση δράσεων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκτός 

σχολικού προαυλίου θα αύξανε την δυνατότητα σχεδιασμού των παρεμβάσεων Α.Υ.. Θα 

είχε ενδιαφέρον ο σχεδιασμός-εμπλουτισμός με δράσεις όπως ποδηλασία βουνού ή 

ιστιοπλοΐα και το πώς αυτό θα διαφοροποιούσε τα τελικά αποτελέσματα και τις στάσεις 

των συμμετεχόντων .Σε αυτή η κατεύθυνση θα βοηθούσε η ίδρυση και λειτουργία κέντρων 

αγωγής υπαίθρου από το Υπουργείο Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης ,οργανωμένα στα 

πρότυπα των αντίστοιχων του εξωτερικού. Τέλος θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο 

τρόπος εμπλουτισμού των σχολικών προγραμμάτων με δραστηριότητες αγωγής υπαίθρου 

προκειμένου τα αποτελέσματα να αποτελέσουν ένα εργαλείο για τον μελλοντικό 

εκπαιδευτικό σχεδίασμά της Ελληνικής πολιτείας.
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