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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιnvestigating the issues of climate change and child rights with
the support of a web-based learning environment
Διερευνώντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των
δικαιωμάτων του παιδιού με την υποστήριξη ενός
διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος
Διδακτορική διατριβή
Παρουσίαση στη Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης Διδακτορικών
– Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής – 28-1-2022

Δημήτριος Γκότζος

Επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλης Μακράκης

Το πλαίσιο της έρευνας
Tο πρόβλημα της έρευνας

Το πιο σοβαρό και το δυσκολότερα
αντιμετωπίσιμο περιβαλλοντικό
πρόβλημα(Dessler & Parson, 2010)

Επιπτώσεις

Παγκόσμια
κλιματική
αλλαγή

Περιβαλλοντικές

Οικονομικές

Σύνδεση της
κλιματικής αλλαγής με
τα δικαιώματα του
παιδιού

Κοινωνικές

Πολιτισμικές

Πώς οι μαθητές/-τριες
μπορούν να γίνουν
κοινωνικοί δρώντες και
φορείς αλλαγής σε
αυτό το ζήτημα;

Το πλαίσιο της έρευνας
Tο πρόβλημα της έρευνας

Συνεργατική εννοιολογική χαρτογράφηση σε
διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα
Το είδος της μάθησης που απαιτείται όταν οι νέες
πληροφορίες που πρέπει να μάθουν έρχονται σε σύγκρουση
με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών που αποκτώνται
συνήθως με βάση τις καθημερινές εμπειρίες.

Συνεργατικό
μαθησιακό περιβάλλον

Το κέντρο της
μαθησιακής
διαδικασίας
μετατοπίζεται από
τον/την εκπαιδευτικό
στον/στη μαθητή/-τρια

Εργαλείο ανάδυσης και
καταγραφής των
αναπαραστάσεων των
μαθητών/-τριών

Eννοιολογική
αλλαγή

(Vosniadou &
Verschaffel,
2004, p.445)

Το πλαίσιο της έρευνας
Tο πρόβλημα της έρευνας
Συνεργατική εννοιολογική χαρτογράφηση σε διαδικτυακά μαθησιακά
περιβάλλοντα

Τ.Π.Ε. & εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης: Η χρήση των Τ.Π.Ε
ως νοητικών εργαλείων οδηγεί τους/τις μαθητές/-τριες να εμπλακούν
σε διαδικασίες κριτικής σκέψης σχετικά με το περιεχόμενο που
μελετούν (Jonassen, 1996).
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εννοιολογική
αλλαγή στο πλαίσιο μιας βασισμένης στα δικαιώματα του παιδιού
εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή με την υποστήριξη ενός
διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Το πλαίσιο της έρευνας
Η σπουδαιότητα της έρευνας
Μικρότερη
δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν
τις στερήσεις και
τις ψυχολογικές
πιέσεις

Πιο ευάλωτα στις
επιπτώσεις

Κλιματική
αλλαγή &
παιδιά

Ελλιπής
εκπλήρωση των
δικαιωμάτων των
παιδιών

Τα παιδιά μπορούν
να γίνουν οι φορείς
της επιθυμητής
αλλαγής

Το πλαίσιο της έρευνας
Η σπουδαιότητα της έρευνας

Παροχή
στους/στις
μαθητές/-τριες
δυνατοτήτων
αυτο-έκφρασης

Οι μαθητές
αναλαμβάνουν
έναν πρωτεύοντα
ρόλο στη
διαδικασία λήψης
αποφάσεων

Διευθέτηση του
προβλήματος
της κλιματικής
αλλαγής και
των συνεπειών
της στα
δικαιώματα
των παιδιών

Ένα
μετασχηματιστικό
διαδικτυακό
μαθησιακό
περιβάλλον

Το πλαίσιο της έρευνας
Σκοπός

Στόχοι

Διερεύνηση των γνώσεων και των ενεργειών των μαθητών/-τριών στο
ζήτημα των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο της κλιματικής
αλλαγής και παροχή ευκαιριών στους/στις μαθητές/-τριες να
αναλάβουν δράση και να εμπλακούν προσωπικά στην προσπάθεια
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος υπό τη μορφή των θεματικών
περιοχών για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού με
την υποστήριξη ενός διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος για την Ε΄ και
Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών/-τριών της Ε΄ και Στ’ τάξης του δημοτικού
για την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεών της στα δικαιώματά τους.
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εννοιολογική αλλαγή των
παραπάνω μαθητών/-τριών.
Ενσωμάτωση των σχεδιασμένων θεματικών περιοχών για τα δικαιώματα του
παιδιού σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄ και
Στ΄ τάξης του δημοτικού με την υποστήριξη ενός διαδικτυακού μαθησιακού
περιβάλλοντος.

Το πλαίσιο της έρευνας

Ερευνητικά
ερωτήματα

Πώς
το
φαινόμενο
της
κλιματικής αλλαγής σχετίζεται
με την εκπλήρωση και την
προστασία των δικαιωμάτων
των παιδιών;

Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε
και
να
αναπτύξουμε
ένα
ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον
για την κλιματική αλλαγή σε
σχέση με την προστασία και
την
εκπλήρωση
των
δικαιωμάτων του παιδιού;

Ποια
η
συμβολή
της
εννοιολογικής χαρτογράφησης
στην
αποτύπωση,
κωδικοποίηση και εννοιολογική
αλλαγή των απόψεων και
γνώσεων των μαθητών/-τριών
για την κλιματική αλλαγή και τα
δικαιώματά τους;

Ποιες είναι οι απόψεις και οι
γνώσεις των μαθητών/-τριών
για την κλιματική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της στα δικαιώματά
τους;

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο και οι
Τεχνολογίες
Ιστού
για
την
ενσωμάτωση
στο
αναλυτικό
πρόγραμμα
της
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (τάξεις Ε΄ - Στ΄) μιας
προσέγγισης της κλιματικής αλλαγής
βασισμένης στα δικαιώματα του
παιδιού;

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας
Είδος έρευνας και
μεθοδολογία

Φαινομενογραφική
και εμπειρικοαναλυτική
ερευνητική
προσέγγιση

Ενεργός συμμετοχή
ερευνητή και
ερευνώμενων

Ισότιμη συμμετοχή
των εκπαιδευτικών
των τάξεων ως
συνερευνητών

Εμπλοκή των
μαθητών/-τριών
στο σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του
Δ.Μ.Π.

Είδος έρευνας και
μεθοδολογία

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας

Εκπαιδευτικοί: συν-εκπαιδευόμενοι, συν-ερευνητές και
διευκολυντές που χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές
πληροφοριών και παρέχουν υποστήριξη και κίνητρα για
να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες στη διαδικασία
της αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης.

Μαθητές/-τριες:
από παθητικοί/-ές δέκτες/-τριες
πληροφοριών γίνονται ενεργοί μαθητές/-τριες, oι
οποίοι αναζητούν, συλλέγουν, αναλύουν και
ερμηνεύουν τα δεδομένα και προσλαμβάνουν τη
γνώση μέσω έρευνας και κριτικoύ αναστοχασμού με
απώτερο στόχο να μετατρέψουν τον κριτικό
αναστοχασμό σε δράση και να γίνουν ικανοί να
μεταμορφώσουν τον εαυτό τους και την κοινωνία.

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας
Τεχνικές συλλογής
δεδομένων

Eρωτηματολόγια
γνώσεων

Aναστοχαστικά
ερωτηματολόγια

Ερευνητικά
εργαλεία

Vee
διαγράμματα

Δεδομένα από
τους/τις
εκπαιδευτικούςσυνερευνητές
και τους/τις
μαθητές/-τριες

Εννοιολογικοί
χάρτες

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
To μαθησιακό παράδειγμα ExConTra
πλαίσιο
της
έρευνας
(Makrakis & Kostoulas-Makrakis, 2012)

Eμπειρία

Δράση

Αλλαγή

ExConTra
Οικοδόμηση

Εννοιολόγηση
Αναστοχασμός

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας
Ο διαθεματικός σχεδιασμός
http://www.actforclimate.net

Oι διδακτικές ενότητες

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας

- Περιορισμοί της

πρόσβασης σε
πόσιμο νερό
- Κόστος της
πρόσβασης σε
πόσιμο νερό
- Κλιματική
αλλαγή και
δικαίωμα στο νερό
στις Μεσογειακές
χώρες
Υπερκατανάλωση
νερού
- Ρύπανση του
υδρογραφικού
δικτύου

- Η τροφή κι
εγώ
- Η τροφή ως
βασική
ανάγκη
- Η τροφή ως
δικαίωμα
- Δικαίωμα
στην τροφή
και κλιματική
αλλαγή

-

-

H υγεία ως
βασική
ανάγκη
Η υγεία ως
δικαίωμα
Δικαίωμα
στην υγεία
και
κλιματική
αλλαγή

- Γυναίκες
στην
κοινωνία
- Η ισότητα
των φύλων
ως
δικαίωμα
- Ισότητα
φύλων και
κλιματική
αλλαγή
- Ισότητα
φύλων και
δικαιώματα
του παιδιού

- To
περιβάλλον κι
εγώ
- Tο
περιβάλλον και
τα δικαιώματά
μας
- Δικαίωμα στο
περιβάλλον και
κλιματική
αλλαγή
- Δικαίωμα στο
περιβάλλον και
ατομική δράση

- Η
εκπαίδευση
ως βασική
ανάγκη
- Η εκπαίδευση
ως δικαίωμα
- Δικαίωμα
στην
εκπαίδευση
και κλιματική
αλλαγή
- Δικαίωμα
στην
εκπαίδευση
και τοπική
δράση

Διαδικτυακά
υπερμεσικά εργαλεία

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της έρευνας

Διαγράμματα
Venn

Υπολογιστικά
φύλλα

Yπολογιστής
τσέπης

Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
Οι διδακτικο-ερευνητικές
πλαίσιο της έρευνας
παρεμβάσεις

5 δημοτικά σχολεία, 9 τμήματα
(Ε΄ - Στ΄ τάξεις), 165 μαθητές/-τριες
Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Σχολείων της
UNESCO (ASPnet)
https://unesco-hellas.org/ekpaideusi/aspnet/

Εκπαιδευτικοί τάξεων: συνεργάτες,
συνερευνητές

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό
Οι διδακτικο-ερευνητικές
πλαίσιο της έρευνας
παρεμβάσεις

12 εβδομάδες, 24 διδακτικές
ώρες

Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
συνελέγησαν με τη χρήση των
ερευνητικών εργαλείων για να
αξιολογήσουμε την επίδραση ενός
αριθμού
παραγόντων
στην
εννοιολογική αλλαγή όσον αφορά
τη γνώση και τις δράσεις των
μαθητών/-τριών σχετικά με τα
δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο
της κλιματικής αλλαγής.

Οι μαθητές/-τριες εργάστηκαν
σε ομάδες μεικτής ικανότητας (34 ατόμων).
Κάθε τμήμα εστίασε σε μια
συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

Χρήση της εννοιολογικής
χαρτογράφησης ως μαθησιακό
και ερευνητικό εργαλείο.

Συμπεράσματα
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών σε
ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Οι δραστηριότητες που
ενσωματώνονται σε αυτή την εφαρμογή συνδέονται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κριτική διερεύνηση κάθε θεματικής
περιοχής, η διεπιστημονικότητα, η αποδόμηση, η οικοδόμηση και η αναδόμηση της γνώσης, ο
κριτικός αναστοχασμός, η λήψη αποφάσεων, η δράση, η ατομική και η κοινωνική αλλαγή, ως
κοινός στόχος των θεωριών που ενστερνιστήκαμε είναι τα βασικά συστατικά της βασισμένης
στα δικαιώματα του παιδιού προσέγγισής μας σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την κλιματική
αλλαγή.

Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον: Ένας αριθμός μαθησιακών αντικειμένων και εργαλείων
ΤΠΕ, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον Παγκόσμιο Ιστό, χρησιμοποιήθηκαν ως
«σκαλωσιές» για την προώθηση των ζητημάτων του νερού, της τροφής, της υγείας, ενός
καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης ως βασικές
ανάγκες και ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή.
Χρησιμοποιήσαμε εργαλεία ΤΠΕ που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να
αλληλεπιδρούν με ένα περιβάλλον το οποίο θα ενίσχυε κυρίως την ικανότητά επίλυσης
ασθενώς καθορισμένων προβλημάτων.

Eπιπτώσεις
Mια προσέγγιση στην
εκπαίδευση για την
κλιματική αλλαγή με
βάση τα δικαιώματα
του παιδιού και με την
υποστήριξη των Τ.Π.Ε.

Η ερευνητική
μεθοδολογία

Η άσκηση της
εκπαιδευτικής πολιτικής

Διδακτική πρακτική και
αναλυτικό πρόγραμμα

Επιπτώσεις
Mια προσέγγιση στην εκπαίδευση για την κλιματική
αλλαγή με βάση τα δικαιώματα του παιδιού και με την
υποστήριξη των Τ.Π.Ε.
Ενσωμάτωση
του
ζητήματος
των
δικαιωμάτων
του
παιδιού
στην
εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
συνδέονται στενά με την καθημερινότητα
των μαθητών/-τριών και ειδικότερα με
την εκπλήρωση ορισμένων δικαιωμάτων

Κρίσιμης
σημασίας,
αν
θέλουμε
να
ενδυναμώσουμε τους/τις μαθητές/-τριες ώστε
να μετασχηματίσουν την εμπειρία τους μέσω
του κριτικού αναστοχασμού και του ενεργού
πειραματισμού και να ενεργήσουν ως φορείς
αλλαγής

Επιπτώσεις

Η ερευνητική μεθοδολογία
Χρησιμοποιήθηκαν
οι
εννοιολογικοί χάρτες για
να βελτιωθεί η ουσιαστική
μάθηση
σχετικά
με
συγκεκριμένες έννοιες και
γνώσεις σχετικά με την
κλιματική αλλαγή και τα
δικαιώματα των παιδιών

Η εννοιολογική
χαρτογράφηση
χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο
ως ερευνητικό εργαλείο
αλλά και ως εργαλείο
απεικόνισης των
αναπαραστάσεων των
μαθητών/-τριών

Επιπτώσεις
Η άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής

Αναλυτικό πρόγραμμα με
επίκεντρο τον/τη μαθητή/τρια,
με
περισσότερες
ευκαιρίες
για
τους/τις
εκπαιδευτικούς
να
αναλαμβάνουν δράση και
να γίνονται φορείς αλλαγής

Επιμόρφωση
των
εκπαιδευτικών στη χρήση
και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
και
εξοπλισμός
των
σχολικών μονάδων με την
απαραίτητη
υλικοτεχνική
υποδομή.

Επιπτώσεις
Διδακτική πρακτική και αναλυτικό πρόγραμμα

Υιοθετήσαμε μια διεπιστημονική και διαθεματική
προσέγγιση που συνδυάζει τα επιμέρους γνωστικά
αντικείμενα με την εξεύρεση επικαλυπτόμενων
δεξιοτήτων, εννοιών και στάσεων μέσω μιας
συνέργειας που κάνει την γνώση ενός αντικειμένου
αναπόσπαστη από εκείνη ενός άλλου αντικειμένου

Η διατριβή: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42236

Eυχαριστώ για την προσοχή σας!
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