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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης ενός 
προγράµµατος, Αγωγής Υπαίθρου σε διαφορετικές ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες 
συµµετεχόντων µαθητών/τριων. Συγκεκριµένα η διερεύνηση διαφοροποίησης της 
αντίληψης των µαθητών/τριων σε δέκα καθορισµένες ατοµικές και οµαδικές 
δεξιότητες, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους: α) σε ένα ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα ή β) σε ένα ‘εµπλουτισµένο’ περιβαλλοντικό πρόγραµµα. µε την υπαίθρια 
δραστηριότητα του «προσανατολισµού» (πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου). ∆είγµα της 
έρευνας απετέλεσαν (Ν=240) µαθητές/τριες των Γυµνασίων της πόλης της Άµφισσας. 
(48.3% αγόρια, 51.7% κορίτσια). Από αυτούς 66 (27.5%) µαθητές/τριες συµµετείχαν 
στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Άµφισσας και αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου και οι υπόλοιποι 174 µαθητές/τριες 
(72.5%) συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο µε την υπαίθρια δραστηριότητα του 
Προσανατολισµού πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου. Οι µαθητές συµπλήρωσαν το 
ερωτηµατολόγιο Review of Personal Effectiveness scale (ROPE) 15 ηµέρες πριν το 
πρόγραµµα και αµέσως µετά την ολοκλήρωσή του. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p<01) στην αντίληψη των µαθητών µεταξύ πριν και 
µετά της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. 
Ακόµη σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο (p<01) στην 
αντίληψη των µαθητών µεταξύ του τυπικού Περιβαλλοντικού και του 
εµπλουτισµένου προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου, σε εννέα δεξιότητες. Τα 
αποτελέσµατα υποστηρίζουν την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων προγραµµάτων των 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε Υπαίθριες ∆ραστηριότητες και την 
αναβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία µε την προσθήκη του 
αντικειµένου της Αγωγής Υπαίθρου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υπαίθρου, περιβαλλοντική εκπαίδευση, υπαίθριες   

   δραστηριότητες, αναψυχή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των µαθητών/µαθητριών και η αντικατάσταση σχεδόν 
όλων των παραδοσιακά κινητικών παιγνιδιών, µε καθιστικές δραστηριότητες όπως η 
παρακολούθηση τηλεόρασης και το διαδίκτυο, έχουν επιφέρει τη σταδιακή 
αποµάκρυνση των νέων από το φυσικό χώρο άσκησης, το ανοικτό υπαίθριο 
περιβάλλον. Συνέπεια του µοντέρνου τρόπου ζωής αποτελεί η χαµηλή κινητικά 
ενεργοποίηση των νέων, η χαµηλή ικανότητα επικοινωνίας και η σχεδόν ανύπαρκτη 
ευαισθητοποίησή τους για ζωτικής σηµασίας περιβαλλοντικά ζητήµατα 
καθηµερινότητας (Κουθούρης, 2007). Αντίθετα, διεθνώς η γενική ανησυχία για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα έχει οδηγήσει τους νέους σε µια αυξανόµενη έµφαση 
προς την συµµετοχή σε προγράµµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και 
προστασίας της φύσης (Ballantyne, 1998, Gough, 1997).                                         

Σύµφωνα µε τον (Priest, 1986) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental 
Education) αποτελεί µαζί µε την Εκπαίδευση Περιπέτειας (Adventure Education) 
τµήµατα της Αγωγής Υπαίθρου, διεθνώς αποκαλούµενης ως Outdoor Education. Ο 
όρος Αγωγή Υπαίθρου έχει εισαχθεί αντίστοιχα του όρου Outdoor Education για την 
ελληνική γλώσσα από τον Κουθούρη (2004) και εκφράζει «κάθε εκπαιδευτική 
διαδικασία η οποία σχετίζεται µε την παραµονή, τη δραστηριοποίηση, τη 
διαπαιδαγώγηση ατόµων σε υπαίθριο χώρο και τελικά την ευαισθητοποίησή τους 
έναντι του φυσικού περιβάλλοντος’. Σκοπός του αντικειµένου της Αγωγής Υπαίθρου 
είναι η βιωµατική ενασχόληση των ατόµων σε υπαίθριο χώρο: α)µε κινητικές 
αθλητικές δραστηριότητες, β)µε παιγνίδια/δράσεις ανάπτυξης- βελτίωσης 
προσωπικών / οµαδικών δεξιοτήτων & αξιών ζωής και γ)µε δράσεις 
ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά ζητήµατα. (Κουθούρης, (2009). 

Είναι επιστηµονικά αποδεκτό ότι η συµµετοχή µαθητών/µαθητριών σε υπαίθριες 
κινητικές δραστηριότητες εξασφαλίζει οφέλη ταυτόχρονα κινητικά, συναισθηµατικά 
και ψυχολογικά (Purdie, Neill & Richards,2002). Επιπλέον, έχει µελετηθεί η 
συµµετοχή ατόµων σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υποστηρίζοντας 
την σχέση µε θετική περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά (Blake 2001; Kaiser, 
1998; Kaiser, & Biel, 2000; La Trobe & Acott, 2000; McGuire, 1992). Άλλες έρευνες 
υποστηρίζουν ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα ή και σε µεµονωµένες Υπαίθριες 
∆ραστηριότητες επιδρούν σε διαµόρφωση θετικής οικολογικής και περιβαλλοντικής 
στάσης (Dunlap & Van Liere, 2008; Ewert, Place, & Sibthorp, 2005; Ζαφειρούδη, & 
Χατζηγεωργιάδης, 2008). Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την επίδραση της 
Αγωγής Υπαίθρου στις ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες των συµµετεχόντων, 
εφήβων (Cason & Gillis,1994;; Miller & Allen-Craig,2005;), ενηλίκων, (Leberman & 
Martin, 2003) γυναικών (Lloyd & Little, 2005; Dougherty, 2005) ατόµων µε 
παραπτωµατική συµπεριφορά (Αυθίνος, 1998) ή ατόµων µε σωµατικές ή πνευµατικές 
αδεξιότητες (Priest & Cass, 1997). Αναλυτικά έχει γίνει η διαπίστωση ότι τα 
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Environmental Education) αλλά 
Αγωγής Υπαίθρου’ βοηθούν τους συµµετέχοντες να αναπτύξουν µεγαλύτερη 
κοινωνική και οικολογική συνείδηση ενώ στοχεύουν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των συµµετεχόντων (Heitzler, Martina, Dukeb, Huhmana, 2006). Οι 
δεξιότητες αυτές είναι κοινωνικής και ατοµικής διάστασης και επιτυγχάνονται 
πάντοτε µετά από ενεργή συµµετοχή και βίωση µιας προσωπικής εµπειρίας 
(Palmberg & Kuru 2000).  
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της διαφορετικής 
επίδρασης προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες συµµετεχόντων µαθητών/τριών Γυµνασίων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η υγιής ανάπτυξη της ταυτότητας κατά τη διάρκεια της εφηβείας διευκολύνει την 
οµαλή µετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση (Erikson, 1959). Ακόµη η 
κοινωνική ανάπτυξη και η προσωπικότητα δεν επηρεάζεται µόνο από στενούς φίλους, 
αλλά και από την ευρύτερη κοινωνική οµάδα (Heaven, 2001; Muuss & Porton, 1998; 
Gallahue & Ozman, 2002) στην οποία συµµετέχει το άτοµο στην καθηµερινότητά 
τους. Οι οµάδες αποτελούν ένα χρήσιµο τρόπο µε τον οποίο οι έφηβοι κάνουν τη 
µετάβαση τους από την οικογένεια στον κόσµο. Η σχολική κοινότητα αποτελεί µέρος 
της ζωής του παιδιού καθώς καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου της 
ηµέρας του παιδιού.(Gallahue & Ozman). Ο Heaven 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 ελεύθερο φυσικό 
περιβάλλον βοηθά στην οικοδόµηση µιας ιδανικής προσωπικής ανάπτυξης. Οι 
δραστηριότητες αναψυχής είναι ίσως το αποτελεσµατικότερο πλαίσιο για να 
επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας (Mannell & Kleiber, 
1997). Οι Pickett και Polley (2001) θεωρούν ότι η αγωγή υπαίθρου µπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας αλλά ταυτόχρονα και στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και της οµαδικότητας. ∆ιάφορες 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 ∆ιαχείριση Χρόνου, η Ικανότητα Ηγεσίας, η 
Αυτοπεποίθηση η Κοινωνικότητα, η ∆ιαχείριση Στρες, η Ενεργή Εµπλοκή, η Ανοιχτή 
Σκέψη και η Προσπάθεια για το τέλειο (Neill, 2000).  

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι η Αγωγή Υπαίθρου συµβάλλει στην προσωπική 
ανάπτυξη των συµµετεχόντων εφήβων (Cason & Gillis,1994;.Purdie, Neill & 
Richards,2002; Miller & Allen-Craig,2005;) ενηλίκων (Leberman & Martin, 2003) 
γυναικών (Lloyd and Little, 2005; Dougherty, 2005) ατόµων µε παραπτωµατική 
συµπεριφορά (Αυθίνος, 1998) ή ατόµων µε σωµατικές ή πνευµατικές αδεξιότητες 
(Priest & Cass, 1997). Αρκετές έρευνες αφορούν στην επίδραση δράσεων Αγωγής 
Υπαίθρου στις ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες των συµµετεχόντων (Burton 1981, 
Cason & Gillis, 1994, Hattie, Marsh, Neill & Richards, 1997, Marsh 1999, Hans 
2000, Bunting & Donley, 2002, Neill 1999, Neill 2002). Οι Hattie, et al. (1997) 
διεξήγαγαν µελέτη (12.057 συµµετέχοντες) στον τοµέα της περιπέτειας της 
εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας 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) αξιολόγησαν την επίδραση αντίστοιχων 
προγραµµάτων σε επτά κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
επίδραση σε όλες τις κατηγορίες. Ο Hans (2000) πραγµατοποίησε 24 µελέτες µε 1632 
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συµµετέχοντες, µε επίκεντρο την εστία ελέγχου. Αντίστοιχα Marsh, (1999) 
επικεντρώθηκε στα αποτελέσµατα που προέρχονται από τη συµµετοχή ατόµων σε 
προγράµµατα αµερικανικών κατασκηνώσεων, τα οποία κατέδειξαν χαµηλή επίδραση 
στην προσωπική ανάπτυξη. Ο Neill (1999), ανέλυσε τα δεδοµένα σε πάνω από 3000 
συµµετέχοντες σε προγράµµατα περιπέτειας και βρήκε µικρές έως µεσαίες συνολικές 
επιπτώσεις από αυτά προγράµµατα. Οι ερευνητές Bunting και Donley (2002) 
ανέφεραν αποτελέσµατα της υπαίθριας δράσης ‘παιγνίδια µε σχοινιά σε δένδρα’ σε 
τρεις µόνον κατηγορίες δεξιοτήτων ζωής. Τέλος ο Burton (1981), σε ανασκόπηση 
161 µελετών µε κέντρο την υπαίθρια εκπαίδευση και ανέφερε ότι το 38% των 
προγραµµάτων είχε "πολύ θετικά" αποτελέσµατα στην προσωπική ανάπτυξη των 
συµµετεχόντων, το 26% είχε "κάποια θετικά" αποτελέσµατα, το 34% είχε "µη 
σηµαντικά" αποτελέσµατα και το 2% είχε "αρνητικά" αποτελέσµατα. Από τα 
παραπάνω φαίνεται ότι κατά µέσο όρο, τα υπαίθρια προγράµµατα εκπαίδευσης έχουν 
µικρή έως µέτρια επίδραση για τους συµµετέχοντες, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 
οργάνωση και η εκτέλεση του προγράµµατος, η ηλικία των συµµετεχόντων, καθώς 
και η διάρκεια του προγράµµατος/ Επίσης η επίδρασή των προγραµµάτων Αγωγής 
Υπαίθρου διαφέρουν σε επίδραση σηµαντικά από συµµετέχοντα σε συµµετέχοντα και 
από πρόγραµµα σε πρόγραµµα.  

Τα πλέον αξιόπιστα και πολυχρησιµοποιηµένα όργανα αξιολόγησης ανθρώπινων 
δεξιοτήτων ζωής, προσωπικής και οµαδικής ανάπτυξης είναι: α)το Life Effectiveness 
Questionnaire (LEQ) που επιννόησε ο Νeill (1997). Το LEQ εµφανίζεται ως το 
επόµενο βήµα στην ιστορική εξέλιξη των ψυχοµετρικών τεστ, υποστηρίζοντας ότι 
είναι ικανό να µετρήσει το ευρύ φάσµα των δεξιοτήτων που πιθανά να 
αναπτύσσονται ή και να βελτιώνονται στα αντίστοιχα προγράµµατα περιπέτειας. Το 
πρώτο LEQ αξιολογούσε 7 παράγοντες µε 38 θέµατα, ενώ µια τελευταία παραλλαγή 
του είναι το (LEQ)-Youth at Risk version, µε 17 παράγοντες και 65 θέµατα. Β) το 
Review of Personal Effectiveness (ROPE) που επίσης χρησιµοποιήθηκε για να 
αξιολογήσει απαντήσεις σπουδαστών στα  προγράµµατα αγωγής υπαίθρου, ενώ το 
τελευταία εµφανιζόµενο όργανο είναι γ) το Review of Personal Effectiveness & 
Locus of Control (ROPELOC) που αναπτύχθηκε  αρχικά από τον Richards και 
τελειοποιήθηκε από τους Richards, Ellis, & Neill, (2002).  

Οι Eagle, Gordon & Lewis (2000) χρησιµοποίησαν το LEQ-H για να εξετάσουν 
εκατό µαθητές ηλικίας από 10 έως 18 ετών. (x = 12.7 έτη. Ύστερα από τριάντα 
ηµέρες, από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα διάρκειας µιας ηµέρας, η συνολική 
βαθµολογία ήταν σηµαντικά υψηλότερη, και τρεις παράγοντες παρουσίασαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (∆ιαχείριση χρόνου, Συναισθηµατικός έλεγχος και 
Ικανότητα ηγεσίας). Φαίνεται ότι η περιπέτεια µιας ηµέρας έχει αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών. 

Οι Miller & Allen-Craig (2005) ανέλυσαν τα αποτελέσµατα από τη συµµετοχή 197 
µαθητών γυµνασίου ηλικίας µεταξύ 13 και 15 ετών (M= 14 έτη), τριών σχολείων της 
Αυστραλίας που συµµετείχαν σε ένα κατασκηνωτικό πρόγραµµα διάρκειας 5 ηµερών 
βασισµένο σε δραστηριότητες νερού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές τόσο για την οµάδα ελέγχου όσο και για την πειραµατική 
οµάδα. Οι Purdie, Neill & Richards (2002) διερεύνησαν τη σχέση µεταξύ της 
ταυτότητας Αυστραλιανών εφήβων και των αλλαγών που επέρχονται στην 
προσωπική τους ανάπτυξη µετά από τη συµµετοχή τους σε ένα πρόγραµµα αγωγής 
υπαίθρου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές σαν 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. Οι Allen-
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Craig & McLeod (2007) ανέλυσαν τα αποτελέσµατα από τη συµµετοχή 
104 αγοριών ηλικίας 14 ετών σε ένα σε υπαίθριο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
∆ιαπίστωσαν 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 συγκρίνοντας τους µε αυτούς που δεν συµµετείχαν σε 
τέτοια προγράµµατα. Ο Harris (2006a) 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. 

Αντικειµενικοί στόχοι στην παρούσα έρευνα τέθηκαν: α)η διερεύνηση 
διαφοροποίησης της αντίληψης µαθητών/τριών για συγκεκριµένες δεξιότητές τους 
πριν και µετά την συµµετοχή τους σε ένα πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου και β) η 
διερεύνηση για διαφορές στην αντίληψη των δεξιοτήτων µεταξύ µαθητών/τριών που 
συµµετείχαν στο περιβαλλοντικό και αυτών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα Αγωγής 
Υπαίθρου. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
∆είγµα  

∆είγµα της παρούσης έρευνας αποτέλεσαν οι µαθητές και µαθήτριες του 1ου και 2ου 
Γυµνασίου Άµφισσας, πρωτεύουσας του νοµού Φωκίδας( ηλικίας 13-15 ετών). στην 
έρευνα συµµετείχαν 240 από τους 287 εγγεγραµµένους µαθητές Από αυτούς 66 
(27.5%) συµµετείχαν στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα και αποτέλεσαν την 
οµάδα ελέγχου και οι υπόλοιποι 174 µαθητές (72.5%) συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
Αγωγής Υπαίθρου, δηλαδή το τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα εµπλουτισµένο µε 
την υπαίθρια δραστηριότητα του Προσανατολισµού (πειραµατική οµάδα). 
Αναφορικά της βαθµίδας εκπαίδευσης 79 (32.9%) µαθητές ήταν της Α΄ Γυµνασίου, 
82 (34.2%) µαθητές ήταν της Β΄ Γυµνασίου και 79 (32.9%) µαθητές ήταν της Γ΄ 
Γυµνασίου, αντίστοιχα 116 (48.3%) ήταν αγόρια και 124 (51.7%) κορίτσια. (Πίνακας 
1). 

 

Όργανο µέτρησης 

Όργανο µέτρησης των δεξιοτήτων στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε το Review 
of Personal Effectiveness scale αναθεωρηµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου Life 
Effectiveness Questionnaire (LEQ) (Neill, Marsh, & Richards, 1997) Το 
συγκεκριµένο όργανο σχεδιάστηκε ώστε να είναι ευαίσθητο στην µέτρηση 
αποτελεσµάτων που προέρχονται κυρίως από τη συµµετοχή ατόµων σε υπαίθρια  
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΦΥΛΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 
(27.5%) 

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 112 
(46,7%) 

Α΄ ΓΥΜΝ. 79 
(32.9%) 

ΑΓΟΡΙΑ 116 
(48.3%) 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 174 
(72.5%) 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 128 
(53.3%) 

Β΄ ΓΥΜΝ. 82 
(34.2%) 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 124 
(51.7%) 

  Γ΄ ΓΥΜΝ. 79 
(32.9%) 

 

 

 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Αποτελείται από 30 θέµατα τα οποία εξετάζουν 10 
δεξιότητες/διαστάσεις (3 θέµατα για κάθε διάσταση). Τέσσερεις διαστάσεις αφορούν 
τις προσωπικές δεξιότητες (Ανοικτή σκέψη, διαχείριση stress, αυτοπεποίθηση, αυτό-
αποτελεσµατικότητα), 3 διαστάσεις αφορούν κοινωνικές δεξιότητες (Κοινωνικότητα, 
οµαδική συνεργασία, ικανότητα ηγεσίας), 2 διαστάσεις αφορούν οργανωτικές 
δεξιότητες (∆ιαχείριση χρόνου, προσπάθεια για το τέλειο), και µία αφορά στην 
ενεργητικότητα του συµµετέχοντα (Ενεργή εµπλοκή). Η καταγραφή των απαντήσεων 
έγινε σε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (από το «διαφωνώ απόλυτα» =1, έως το 
«συµφωνώ απόλυτα» =5). Η αξιοπιστία του οργάνου θεωρήθηκε επιτυχής 
(Cronbach’s α .65<.72). Έγινε επίσης καταγραφή σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
των µαθητών όπως φύλο, ηλικία, συχνότητα συµµετοχής σε υπαίθριες 
δραστηριότητες καθώς και συχνότητα συµµετοχής σε περιβαλλοντικά προγράµµατα. 

 

∆ιαδικασία  

Οι εξεταζόµενοι συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια (Q1) στις αίθουσες που φοιτούν, 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, 15 ηµέρες πριν τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα. Προηγουµένως εξασφαλίστηκε άδεια από τη ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης του 
νοµού Φωκίδας και συγκατάθεση από τους ∆ιευθυντές των σχολείων. Τα παιδιά 
έδωσαν την συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή τους στην έρευνα, αφού 
προηγουµένως πληροφορήθηκαν ότι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα είναι 
ανώνυµη και εµπιστευτική. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είχε διάρκεια 15 
έως 20 λεπτά. Οι µαθητές συµπλήρωσαν και πάλι σχετικά ερωτηµατολόγια µετά την 
λήξη της συµµετοχής τους στο παρεµβατικό πρόγραµµα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1ος  αντικειµενικός στόχος.  

Τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την διερεύνηση πιθανών διαφορών στις δεξιότητες, 
των µαθητών/τριών, πριν και µετά την συµµετοχή τους σε πρόγραµµα Αγωγής 
Υπαίθρου, ανέδειξαν σηµαντικές στατιστικά διαφορές σχεδόν σε όλες τις προς 
σύγκριση δεξιότητες. Αναλυτικότερα υπήρξαν διαφορές σε:  

α)∆ιαχείριση Χρόνου, (t=-17.67, df=239, p<.000). Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά το εµπλουτισµένο πρόγραµµα ήταν µεγαλύτερος 
(Μ=4.20, SD=0.55) από τον αντίστοιχο που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.30, 
SD=0.67),  
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β)Κοινωνικότητα, (t=-4.24, df=239, p<.000). Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.31, SD=0.60) ήταν 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=4.09, 
SD=0.64). 

γ)Προσπάθεια για το τέλειο, (t=-2.43, df=239, p<.05). Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.49, SD=1.22) ήταν 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=4.28, 
SD=0.55),  

δ)Ανοιχτή Σκέψη, (t=-3.55, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι 
µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.02, SD=0.67) ήταν µεγαλύτερος απ’ ότι ο 
αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.83, SD=0.69),  

ε)Αυτό-αποτελεσµατικότητα, (t=-3.98, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.14, SD=1.24) ήταν 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.80, 
SD=0.63),  

στ)Ικανότητα Ηγεσίας, (t=-16.90, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.21, SD=0.55) ήταν 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.31, 
SD=0.66),  

ζ)∆ιαχείριση Στρες, (t=-11.42, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν 
οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.24, SD=1.11) ήταν µεγαλύτερος απ’ ότι ο 
αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.30, SD=0.93),  

η)Ενεργή Εµπλοκή, (t=-6.65, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι 
µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.54, SD=0.55) ήταν µεγαλύτερος απ’ ότι ο 
αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=4.18, SD=0.64), 

θ)Οµαδική Συνεργασία, (t=-12.85, df=239, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή (Μ=4.34, SD=0.46) ήταν 
µεγαλύτερος απ’ ότι ο αντίστοιχος που σηµείωσαν πριν τη συµµετοχή (M=3.69, 
SD=0.64).  

 

Η µόνη δεξιότητα στην οποία δεν σηµειώθηκε διαφορά ήταν της Αυτοπεποίθησης, 
καθώς ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι µαθητές/τριες µετά την συµµετοχή 
(Μ=4.27, SD=0.54) ήταν παραπλήσιος µε τον αντίστοιχο  που σηµείωσαν πριν τη 
συµµετοχή (M=4.25, SD=0.50), (Πίνακας 2). 

 

2ος Αντικειµενικός στόχος 

Τα αποτελέσµατα αναφορικά των δέκα υπό εξέταση δεξιοτήτων µεταξύ των 
συµµετεχόντων στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα και αυτών που συµµετείχαν 
στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε την Υπαίθρια ∆ραστηριότητα 
Αναψυχής του «Προσανατολισµού», δηλαδή το πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου, 
ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε:  

α)∆ιαχείριση Χρόνου (t=-5.21, df=238, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν 
οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό  πρόγραµµα  

Πίνακας 2. Τιµές που σηµείωσαν οι µαθητές της οµάδας Αγωγής Υπαίθρου, πριν και 
µετά την συµµετοχή στο πρόγραµµα (µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις) 
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Υπαίθριας Αναψυχής ήταν µεγαλύτερος (Μ=4.31, D=0.46) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο 
τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα (M=3.91, SD=0.65),  

β)Κοινωνικότητα (t=-3.28, df=238, p<.01) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι 
µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα 
Υπαίθριας Αναψυχής ήταν µεγαλύτερος (Μ=4.39, D=0.54) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο 
τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα (M=4.11, SD=0.69),  

γ)Ανοιχτή Σκέψη (t=-2.39, df=238, p<.05) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι 
µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό  πρόγραµµα µε 
την Υπαίθρια ∆ραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισµού» ήταν µεγαλύτερος 
(Μ=4.08, D=0.60) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο τυπικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα 
(M=3.85, SD=0.80),  

δ)Ικανότητα Ηγεσίας (t=-6.01, df=238, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν 
οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα 
ήταν µεγαλύτερος (Μ=4.33, D=0.49) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα (M=3.88, SD=0.58),  

α/α/ Ατοµικές δεξιότητες θέµατα Τιµές Μέσοι όροι Τυπική απόκλιση 

1 ∆ιαχείριση Χρόνου 3 
ΠΡΙΝ 3.30 0.67 

ΜΕΤΑ 4.20 0.55 

2 Κοινωνικότητα 3 
ΠΡΙΝ 4.09 0.64 

ΜΕΤΑ 4.31 0.60 

3 Προσπάθεια για το τέλειο 3 
ΠΡΙΝ 4.28 0.55 

ΜΕΤΑ 4.49 1.22 

4 Ανοιχτή Σκέψη 3 
ΠΡΙΝ 3.83 0.69 

ΜΕΤΑ 4.02 0.67 

5 Αυτό-αποτελεσµατικότητα 3 
ΠΡΙΝ 3.80 0.63 

ΜΕΤΑ 4.14 1.24 

6 Ικανότητα Ηγεσίας 3 
ΠΡΙΝ 3.31 0.66 

ΜΕΤΑ 4.21 0.55 

7 ∆ιαχείριση Στρες 3 
ΠΡΙΝ 3.30 0.93 

ΜΕΤΑ 4.24 1.11 

8 Ενεργή Εµπλοκή 3 
ΠΡΙΝ 4.18 0.64 

ΜΕΤΑ 4.54 0.55 

9 Αυτοπεποίθηση 3 
ΠΡΙΝ 4.25 0.50 

ΜΕΤΑ 4.27 0.54 

10 Οµαδική Συνεργασία 3 
ΠΡΙΝ 3.69 0.64 

ΜΕΤΑ 4.34 0.46 
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ε)Ενεργή Εµπλοκή (t=-2.97, df=238, p<.01) Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο πρόγραµµα ήταν 
µεγαλύτερος (Μ=4.61, D=0.50) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο τυπικό περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα (M=4.37, SD=0.64) και  

στ) Οµαδική Συνεργασία (t=-4.51, df=238, p<.000) Ο µέσος όρος τιµών που 
σηµείωσαν οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στο εµπλουτισµένο περιβαλλοντικό  
πρόγραµµα µε την Υπαίθρια ∆ραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισµού» 
ήταν µεγαλύτερος (Μ=4.42, D=0.41) απ’ ότι ο αντίστοιχος στο τυπικό 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα (M=4.13, SD=0.52) 

Αντίθετα δεν σηµειώθηκαν σηµαντικές στατιστικές διαφορές στις εξεταζόµενες 
δεξιότητες: α)Προσπάθεια για το τέλειο, β)Αυτό-αποτελεσµατικότητα, γ)∆ιαχείριση 
Στρες και δ)Αυτοπεποίθηση (Πίνακας 3) 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η παρούσα έρευνα έρχεται να προσθέσει σηµαντικά στοιχεία για την επίδραση των 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων και των προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου στις 
ατοµικές δεξιότητες των συµµετεχόντων ατόµων και ιδιαίτερα των µαθητών/τριών. 
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι είναι η πρώτη έρευνας που διεξάγεται στη χώρα µας 
και αφορά στο αντικείµενο της Αγωγής Υπαίθρου. Ακόµη πρέπει να τονιστεί η 
επιτυχής σύνδεση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε τις υπαίθριες 
δραστηριότητες αναψυχής. Η ένωση αυτή δίνει ελπίδες για διεύρυνση του 
περιεχοµένου των προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε 
καινοτόµα υπαίθρια κινητικά προγράµµατα.  

Αναφορικά µε τον πρώτο στόχο, δηλαδή τη διερεύνηση της πιθανής επίδρασης ενός 
προγράµµατος Αγωγής Υπαίθρου, σε δέκα διαφορετικές ατοµικές και οµαδικές 
δεξιότητες συµµετεχόντων µαθητών/τριών, τα αποτελέσµατα των στατιστικών 
αναλύσεων δείχνουν µια σηµαντική επίδραση σε 9 από τις 10 διαστάσεις του ROPE, 
εκτός της διάστασης της αυτοπεποίθησης. Αναλυτικότερα ο παράγοντας ∆ιαχείριση 
χρόνου, είχε την µεγαλύτερη αύξηση πριν και µετά τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 
Αγωγής Υπαίθρου και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι παράγοντες, Ικανότητα 
Ηγεσίας, Οµαδική Συνεργασία, ∆ιαχείριση Στρες, Ενεργή Εµπλοκή, Κοινωνικότητα, 
Αυτό-αποτελεσµατικότητα, Ανοιχτή Σκέψη, Προσπάθεια για το τέλειο. Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά των Purdie, Neill & Richards (2002) τα οποία 
έδειξαν αντίστοιχα στατιστικά σηµαντική άνοδο σε 9 από τισ 10 διαστάσεις του 
ROPE (εκτός από την οµαδική εργασία) αµέσως µετά την ολοκλήρωση ενός 
προγράµµατος υπαίθριων δραστηριοτήτων το οποίο όµως περιλάµβανε 
δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, κανό, πεζοπορία, προσανατολισµό, ποδήλατο 
βουνού και ιππασία και είχε µεγαλύτερη διάρκεια. Είναι τα αποτελέσµατα είναι 
σύµφωνα µε αυτά του Neill (1999) ο οποίος παρατήρησε ότι υπήρχε επίδραση σε 
όλους τις διαστάσεις του συναφούς σε περιεχόµενο ερωτηµατολογίου του LEQ-Η, µε 
ισχυρότερη την διάσταση ∆ιαχείριση Χρόνου και κατά φθίνουσα σειρά τις 
διαστάσεις: Ικανότητα Ηγεσίας, Αυτοπεποίθηση Κοινωνικότητα, ∆ιαχείριση Στρες, 
Ενεργή Εµπλοκή, Ανοιχτή Σκέψη και Προσπάθεια για το τέλειο. Σηµειωτέων ότι η 
διάρκεια του αντίστοιχου προγράµµατος ήταν είκοσι έξι ηµερών. 
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Πίνακας 3. Τιµές που σηµείωσαν οι µαθητές των δύο οµάδων, 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα (ελέγχου) και πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου 
(πειραµατικής), µετά την αντίστοιχη συµµετοχή τους (µέσοι όροι, τυπική απόκλιση) 
 
Α/Α ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΜΑ∆Α Ν Μέσοι 

όροι 
Τυπική 

Απόκλιση 

1 ∆ιαχείριση Χρόνου 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 3.91 0.65 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.31 0.46 

2 Κοινωνικότητα 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.11 0.69 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.39 0.54 

3 Προσπάθεια για το τέλειο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.28 0.61 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.56 1.38 

4 Ανοιχτή Σκέψη 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 3.85 0.80 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.08 0.60 

5 Αυτό-αποτελεσµατικότητα 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 3.91 0.63 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.23 1.40 

6 Ικανότητα Ηγεσίας 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 3.88 0.58 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.33 0.49 

7 ∆ιαχείριση Στρες 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.03 0.73 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.33 1.22 

8 Ενεργή Εµπλοκή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.37 0.64 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.61 0.50 

9 Αυτοπεποίθηση 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.18 0.53 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.31 0.54 

10 Οµαδική Συνεργασία 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 66 4.13 0.52 

ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

174 4.42 0.41 

 
 

Από τα παραπάνω επικρατεί το συµπέρασµα ότι τα προγράµµατα Αγωγής Υπαίθρου 
έχουν σηµαντική επίδραση στις ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες των 
συµµετεχόντων µαθητών, αντίστοιχη και µάλλον µεγαλύτερη από αυτή των 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης σε όλες τις παραπάνω έρευνες 
η µεγαλύτερη επίδραση παρουσιάζεται στον παράγοντα ∆ιαχείριση χρόνου, κάτι που 
συµβαίνει και σε άλλες έρευνες όπως αυτή των Eagle, Gordon & Lewis (2000) οι 
οποίοι εξετάζοντας την επίδραση ενός προγράµµατος περιπέτειας (υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ρίσκου) διάρκειας µιας ηµέρας, στις ατοµικές δεξιότητες των 
µαθητών σηµείωσαν τρεις διαστάσεις µόνο που παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές: α)∆ιαχείριση χρόνου, β)Συναισθηµατικός έλεγχος και γ)Ικανότητα 
ηγεσίας. Σε έρευνα των Allen-Craig & McLeod (2007) τέσσερεις παράγοντες 
σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (∆ιαχείριση χρόνου, κοινωνικότητα, 
ικανότητα ηγεσίας και συναισθηµατικός έλεγχο,), τέλος σε έρευνα των Miller & 
Allen-Craig (2005) οι διαφορές εστιάσθηκαν στον παράγοντα ∆ιαχείριση χρόνου. 
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Είναι σηµαντικό ότι όλοι οι παραπάνω ερευνητές χρησιµοποίησαν σαν 
όργανο µέτρησης το LEQ-Η. 

Αναφορικά µε τον δεύτερο στόχο της έρευνας, δηλαδή τη διερεύνηση της πιθανής 
διαφοροποίησης αυτών των δεξιοτήτων, µεταξύ της οµάδας των µαθητών που 
συµµετείχε α) στο ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραµµα και β) της οµάδας των 
µαθητών που συµµετείχε στο πρόγραµµα Αγωγής Υπαίθρου, τα αποτελέσµατα 
δείχνουν στατιστικές σηµαντικές διαφορές σε 6 από τις 10 διαστάσεις του ROPE, µε 
το περιβαλλοντικό πρόγραµµα το οποίο ήταν ‘εµπλουτισµένο µε την Υπαίθρια 
∆ραστηριότητα Αναψυχής του «Προσανατολισµού, δηλαδή το πρόγραµµα της 
Αγωγής Υπαίθρου, να έχει µεγαλύτερη επίδραση στην αντίληψη των µαθητών για τις 
δεξιότητες, από ότι το ‘τυπικό’ περιβαλλοντικό πρόγραµµα.  

Αναλυτικότερα η δεξιότητα Ικανότητα Ηγεσίας, παρουσίασε τη µεγαλύτερη 
διαφοροποίηση µετά τη συµµετοχή στο πρόγραµµα και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι δεξιότητες ∆ιαχείριση χρόνου, Οµαδική Συνεργασία, Κοινωνικότητα, 
Ενεργή Εµπλοκή και Ανοιχτή Σκέψη. Οι δεξιότητες Αυτό-αποτελεσµατικότητα, 
∆ιαχείριση Στρες, Προσπάθεια για το τέλειο και Αυτοπεποίθηση δεν παρουσίασαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ότι οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στις ατοµικές 
και οµαδικές δεξιότητες των µαθητών επιτεύχθηκαν µε πρόγραµµα διάρκειας µίας 
µόνο ηµέρας. Καθώς ο Neill (1999) διαπίστωσε ότι τα πιο µακροχρόνια προγράµµατα 
είναι ευεργετικότερα από τα πιο σύντοµα προγράµµατα θα µπορούσαµε να 
υποθέσουµε ότι η πραγµατοποίηση πολυηµέρων περιβαλλοντικών προγραµµάτων και 
προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου θα είχε µεγαλύτερη ακόµη επίδραση στις ατοµικές 
και οµαδικές δεξιότητες των συµµετεχόντων µαθητών κάτι που ασφαλώς θα ήταν 
ενδιαφέρον να ερευνηθεί στο µέλλον. Από τα παραπάνω µπορούµε να ισχυριστούµε 
µε ασφάλεια ότι αν τελικά το ζητούµενο στα περιβαλλοντικά προγράµµατα δεν είναι 
µοναδικά η γνώση για θέµατα του περιβάλλοντος, αλλά όπως προβλέπεται και από το 
σκοπό της παρούσης έρευνας, η γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
µαθητών, η πολύπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, η κινητική ενεργοποίηση των νέων, τότε τα 
προγράµµατα της Αγωγής Υπαίθρου, µε τον εµπλουτισµό µε Υπαίθριες 
∆ραστηριότητες Αναψυχής έχουν πολλά να προσφέρουν στο µέλλον. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εξάγει συµπεράσµατα για την επίδραση των 
προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου στις ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες εφήβων 
µαθητών/τριών στη χώρα µας. Παρόλο που όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα η 
επίδραση αυτών των προγραµµάτων είναι σηµαντική τα συµπεράσµατα της πρέπει να 
εκτιµηθούν µε επιφύλαξη καθώς το δείγµα είχε συγκεκριµένα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά, (Ηλικία, ηµιαστική περιοχή, κτλ). Τα συµπεράσµατα αν και 
υποστηρίζονται ισχυρά από τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας µπορούν να 
λειτουργήσουν µόνο ως ενδεικτικά. Χρειάζεται ένα µεγαλύτερο δείγµα 
µαθητών/τριών και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ώστε ν’ 
αποκρυσταλλωθεί η εικόνα της επίδρασης των προγραµµάτων Αγωγής Υπαίθρου στις 
ατοµικές δεξιότητες των εφήβων µαθητών.  

 



 

45 

 

 

Είναι σηµαντικό επίσης να ξανασχεδιασθούν πολλά από τα ήδη υπάρχοντα 
προγράµµατα που προσφέρονται στους µαθητές από τα Περιβαλλοντικά Κέντρα. Το 
περιεχόµενο των προγραµµάτων, η διάρκεια των προγραµµάτων, το είδος της 
υπαίθριας δραστηριότητας που θα χρησιµοποιηθεί για τον εµπλουτισµό τους, η 
εκπαίδευση των στελεχών που θα αναλάβουν τα νέα προγράµµατα. Η Αγωγή 
Υπαίθρου, ως αντικείµενο, καθώς αποδεδειγµένα επιδρά θετικά στις ατοµικές και 
οµαδικές δεξιότητες των συµµετεχόντων µαθητών, πρέπει να υιοθετηθεί και να 
περιληφθεί στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο κυριότερος λόγος είναι ο 
εµπλουτισµός των περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε υπαίθριες κινητικές δράσεις. 
∆ράσεις έντασης και σωµατικής ενεργοποίησης που τόσο ανάγκη έχει η νεολαία µας 
σήµερα, ανεξάρτητα εάν το σχολείο ανήκει σε αστική ή µη αστική περιοχή. 

Ακόµη τα προγράµµατα και γενικότερα οι αρχές των δράσεων της Αγωγής Υπαίθρου, 
πρέπει να εναχθούν ως νέα κατεύθυνση στο ήδη υπάρχων περιεχόµενο των 
µαθηµάτων της Σχολικής Φυσικής Αγωγής. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η 
φιλοσοφία των προγραµµάτων της Αγωγής Υπαίθρου, είναι σύγχρονος, επιτακτικός, 
καθώς αποβλέπει στην υγεία των µαθητών, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
άνοδο της ποιότητας ζωής και την δια βίου άσκηση. 
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the effect of an typical environmental 
program, toward an Outdoor Education program, in ten different personal & team 
development skills. The Outdoor Education program was same as the typical 
environmental program, plus the addition of outdoor Activity of "Orienteering". In the 
study constituted students (N=240) from Amfissa’s High schools (48.3% boys, 51.7% 
girls). From them 66 students (27.5%) participated in the typical environmental 
program and 174 students (72.5%) participated in the Outdoor Education program. 
For Skills evaluation was used the Review of Personal Effectiveness scale (ROPE), as 
students felled questionnaires 15 days before the program and immediately afterwards 
its completion. The results supported a) statistically important differences (p<01) in 
student’ s perception for nine skills after their participation in the Outdoor Education 
program, and b) statistically important differences (p<01) in student’ s perception for 
six skills between environmental and Outdoor Education programs. The discussion 
aim the better planning of educational environmental programs from the persons in 
charge of Centres of Environmental Education and secondly the upgrading of 
Physical Education course with hits enrichment with the object of Outdoor Education. 
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