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Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα εφαρµογής  

της µεθόδου project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

και στην Αγωγή Υγείας. 

 

Βουδρισλής Νικόλαος 

Αυγερινού Μαρία 

 

 

Εισαγωγή 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και η Αγωγή Υγείας (Α.Υ.) εί-

ναι καρποί της συνειδητοποίησης σηµαντικών προβληµάτων της εποχής 

µας, όπως είναι η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση 

των σύγχρονων ασθενειών, και του κοινωνικού αιτήµατος για τη λύση 

τους. Συνιστούν δε, µια από τις κυριότερες προσπάθειες της σύγχρονης 

κοινωνίας, να δώσει απάντηση στα προβλήµατα αυτά, µέσα από το εκ-

παιδευτικό σύστηµα.  

Η εισαγωγή των καινοτόµων αυτών προγραµµάτων στο εκπαιδευτικό 

µας σύστηµα αποβλέπει στη διαµόρφωση ενηµερωµένων και ευαισθητο-

ποιηµένων πολιτών που θα συµµετέχουν ενεργά στη βελτίωση του περι-

βάλλοντος και της υγείας αντίστοιχα.  

Οι δυο αυτοί τοµείς των επιστηµών της Αγωγής, παρόλο που αποτε-

λούν δυο τελείως ξεχωριστές εκπαιδευτικές ενότητες, έχουν πολλά κοινά 

σηµεία  στους στόχους και στη µεθοδολογία: 

• Είναι και οι δυο, διαδικασίες ανατρεπτικές (Αθανασίου 1995), αφού 

προσβλέπουν σε ένα σχολείο δηµοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία. 

•  Αποβλέπουν στην αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών και στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση 

σχεδίων δράσης. 

• ∆ιαπνέονται από τη φιλοσοφία της Νέας Αγωγής και επιδιώκουν 

την ανάληψη δράσης για την επίλυση προβληµάτων. 

• Επιδιώκουν τη διεπιστηµονική εξέταση των θεµάτων, την κριτική 

και ολιστική  προσέγγισή τους. 

• Χρησιµοποιούν ενεργητικές και βιωµατικές  διαδικασίες προσεγγί-

σεις και κοινές µεθόδους: επίλυση προβλήµατος, ανάλυση περίπτω-

σης, παιχνίδια ρόλων (Γεωργόπουλος-Τσαλίκη 1993).  
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• Αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνονται απ’ όλα τα αντικείµενα 

που διδάσκονται στο σχολείο (Περάκη 1994) και δεν αντιµετωπίζο-

νται σαν ένα µεµονωµένο αντικείµενο του σχολικού προγράµµατος. 

Η σπουδαιότητα των θεµάτων, µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπη η 

σηµερινή ανθρωπότητα, χωρίς αµφιβολία επιτάσσει µια διαρκή διαδι-

κασία µάθησης και ωρίµανσης του ατόµου (Κωνσταντινόπουλος 2002). 

Για να µπορέσει το σηµερινό σχολείο, να συµβάλλει ουσιαστικά στην 

προσπάθεια αντιµετώπισης των φαινοµένων κρίσεων που είναι συνδε-

δεµένα µε το περιβάλλον και την υγεία και να ξεπεράσει τις µονοµέ-

ρειες και τις στενότητες αποτελεσµατικά, απαιτείται η αναθεώρηση των 

σκοπών, των µέσων και των µεθόδων που χρησιµοποιεί. 

Για να επιτευχθούν λοιπόν οι στόχοι της Π.Ε. και της Α.Υ. χρειάζε-

ται να χρησιµοποιηθούν ενεργητικές και βιωµατικές  διαδικασίες προ-

σέγγισης και µέθοδοι που να ανατρέπουν τις παραδοσιακές δοµές µά-

θησης. Η κυριότερη µέθοδος, που συνδέεται τόσο µε την Π.Ε όσο και 

µε την Α.Υ,  είναι η µέθοδος  project (Αθανασίου 1995, Παρασκευόπου-

λος 1999). 

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, πως η µέθοδος project χρησιµοποιήθηκε 

ευρύτατα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν Π.Ε. (Χοντολίδου 2000), σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που θεω-

ρήθηκε αρχικά πως είναι µέθοδος αποκλειστικά της περιβαλλοντικής 

αγωγής (Βαΐνά 2000). 

 

Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project 

Η µέθοδος project χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

και στις αρχές του 20
ου

 από τους παιδαγωγούς Woodward και Richards, 

παρουσιάστηκε όµως συστηµατικά για πρώτη φορά από τον W. Kill-

patrick το 1918. 

Η µέθοδος project θα λέγαµε ότι είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία 

που οδηγεί στη µάθηση µέσω µιας συγκεκριµένης ακολουθίας ενεργειών 

και βιωµάτων. Ο Frey την περιγράφει ως µια µέθοδο οµαδικής διδασκα-

λίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διαδικασία 

διαµορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν. 

Η βασική δοµή της µεθόδου είναι: η πρωτοβουλία των µαθητών για 

να εξετάσουν κάποιο θέµα, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την πρω-

τοβουλία, η από κοινού διαµόρφωση των πλαισίων δράσης, η υλοποί-
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ηση όσων έχουν προγραµµατιστεί και η περάτωση του Project. Ανάµεσα 

στα πέντε αυτά στάδια παρεµβάλλονται διαλείµµατα ενηµέρωσης και 

ανατροφοδότησης που βοηθούν τους µαθητές να ρυθµίσουν οργανωτικά 

θέµατα, να αλληλοενηµερωθούν και να δουν κριτικά τις ενέργειες που 

έχουν κάνει. 

Η δυναµική της µεθόδου 

Η µέθοδος project είναι µια ανατρεπτική, βιωµατική, µέθοδος διδα-

σκαλίας, που εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό, τους στόχους της Π.Ε. και της 

Α.Υ. Είναι ίσως η πιο ολοκληρωµένη και ευρεία µέθοδος που χρησιµο-

ποιείται στην Π.Ε. και µπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι άλλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να λυθούν επιµέρους προβλήµατα που συναντώνται 

κατά τη διαδικασία ενός προγράµµατος (Γεωργόπουλος-Τσαλίκη 1993). 

Επιπροσθέτως, είναι  µια µέθοδος που διαφέρει από τις άλλες µεθοδο-

λογικές προσεγγίσεις, γιατί αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο εργασίας µέσα 

στο οποίο µπορούν να ενταχθούν οργανικά πολλές συγγενικές µέθοδοι. 

Πλεονεκτήµατα  

 Καθοριστικό γνώρισµα της µεθόδου project είναι το σηµείο αφετηρί-

ας. Η πρωτοβουλία για να ξεκινήσει ένα project ανήκει στους ίδιους τους 

µαθητές και η διαδικασία καθορίζεται από τις προθέσεις της οµάδας των 

µαθητών.  

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διδασκαλία, η µέθοδος project βασί-

ζεται στα ενδιαφέροντα των ίδιων των µαθητών. ∆εν αποφασίζει ο δά-

σκαλος τι θα µάθουν, αλλά οι ίδιοι µαθητές καθορίζουν το θέµα µε το 

οποίο θα ασχοληθούν και αναζητούν λύσεις στα προβλήµατα.  

Βασικό πλεονέκτηµά της είναι ότι οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στο 

σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και στην οργάνωση του προγράµµατος. 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η αυτενέργεια, η δηµιουργικότητα, η 

ανακαλυπτική µάθηση, η οµαδική εργασία και η κριτική ικανότητα. Έτσι 

η πρωτοβουλία διαδέχεται την παθητικότητα, η ευθύνη, την ανευθυνότη-

τα, το πνεύµα συνεργασίας, την ατοµικότητα.  

Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου project είναι ότι προωθεί τη συ-

νεργατική-οµαδική δραστηριότητα για την επίτευξη διδακτικών στόχων. 

Ο ανταγωνισµός και ο ατοµισµός καταργούνται και ο µαθητής µαθαίνει 

να συνεργάζεται και να απολαµβάνει τη χαρά της οµαδικής δουλειάς. Οι 
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σχέσεις µέσα στην οµάδα είναι ισότιµες και βασίζονται στη δηµοκρατι-

κότητα, στην εµπιστοσύνη και στην κατανόηση.  

Ακόµα η εργασία σε οµάδες, ενθαρρύνει και βοηθάει µαθητές που α-

ντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. 

Βρίσκουν έτσι τρόπους αυτοέκφρασης και αυτοδιάθεσης και γίνονται 

δηµιουργικοί. 

Μέσω των δηµοκρατικών διαδικασιών που εφαρµόζονται στη µέθοδο 

project, οι µαθητές κάνουν τα πρώτα βήµατα χειραφέτησής τους. Μαθαί-

νουν να είναι πρακτικοί, δηµιουργικοί και επικοινωνιακοί. Εξασκούνται 

στο να κατανοούν, να αποσαφηνίζουν και να λύνουν προβλήµατα, ανα-

πτύσσοντας έτσι τη δηµιουργική και κριτική σκέψη. 

Τα project, συµβάλλουν στο άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, στην αλ-

ληλεπίδρασή του µε την κοινωνία. Αυτή η διαδικασία, λειτουργεί απε-

λευθερωτικά για το µαθητή, και τον  τοποθετεί στην κοινωνία, στην ο-

ποία ανήκει οργανικά. Έτσι συνειδητοποιείται  όχι µόνο σχετικά µε τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και αυτά της Α.Υ, αλλά και σαν πολίτης. 

 Με την εφαρµογή της µεθόδου οι σχέσεις δασκάλου-µαθητή, γίνονται 

πιο ουσιαστικές. Βασίζονται πλέον στην αλληλοκατανόηση και στον αλ-

ληλοσεβασµό. Ο δάσκαλος αποποιείται το ρόλο της αυθεντίας και γίνεται 

εµψυχωτής. Όπως αναφέρει ο Kilpatrick, καθοδηγεί και κατευθύνει τον 

προγραµµατισµό και επεµβαίνει µόνο όταν οι µαθητές χρειάζονται βοή-

θεια.  

Η υλοποίηση ενός προγράµµατος Π.Ε. ή Α.Υ. µε τη µέθοδο project, 

δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να απεγκλωβιστούν από τη χρησιµο-

ποίηση του σχολικού βιβλίου ως µοναδική πηγή γνώσης. Ασκούνται, να 

αναζητούν πληροφορίες, να τις αξιολογούν και να τις αξιοποιούν κατάλ-

ληλα. Η σχέση τους µε το διδακτικό αντικείµενο δεν είναι µόνο «λεκτι-

κή», αλλά γίνεται βιωµατική. ∆ε µαθαίνουν για παράδειγµα µόνο πως 

φυτεύεται ένα δέντρο, αλλά φυτεύουν και οι ίδιοι ένα δέντρο. Έτσι, η υ-

λοποίηση του προγράµµατος δεν περιορίζεται µόνο στο χώρο της αίθου-

σας, αλλά οι δραστηριότητες µεταφέρονται και έξω από τους τοίχους του 

σχολείου. 

Με τη µέθοδο αυτή τέλος, το υπό διαπραγµάτευση φαινόµενο ή πρό-

βληµα, προσεγγίζεται διεπιστηµονικά. Μέσω της εφαρµογής του project, 

εξυπηρετείται σηµαντικά, η κατανόηση της πολυπλοκότητας και της αλ-

ληλεξάρτησης των περιβαλλοντικών θεµάτων και των θεµάτων της Α.Υ. 
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Τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται ολιστικά, κριτικά και στις µελλοντικές 

τους διαστάσεις. 

 

Μειονεκτήµατα 

 Παρά την υιοθέτηση της µεθόδου project, ως βασική µεθοδολογική 

προσέγγιση στα προγράµµατα Π.Ε. και Α.Υ., διαπιστώνεται αφενός ότι 

δεν προηγήθηκε επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή της µε-

θόδου, και αφετέρου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για τον 

τρόπο που χρησιµοποιήθηκε στα προγράµµατα που εκπονήθηκαν, αφού η 

αξιολόγηση τους είναι περιορισµένη. Ελάχιστες αναφορές έχουν γίνει µε 

τη µορφή ολοκληρωµένης καταγραφής, επεξεργασίας και ερµηνείας 

στοιχείων (Σοφούλης-Γαβριλάκης 2002). Είναι πιθανόν οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί να αυτοσχεδιάζουν, αναµιγνύοντας ακούσια ή εκούσια, 

διάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις  στην επεξεργασία των προγραµ-

µάτων τους (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης 1999). Σ’ αυτό συντελεί και η ασά-

φεια κυρίως της εννοιολογικής  διάκρισης µεταξύ της µεθόδου project 

και άλλων µεθόδων διδασκαλίας (Παρασκευόπουλος-Κορφιάτης 2003). 

Στη µέθοδο project σηµαντικό ρόλο παίζει η πρωτοβουλία των µαθη-

τών και τα ενδιαφέροντά τους. Τα ενδιαφέροντα όµως και η επιλογή θέ-

µατος βάση αυτών, συνιστούν µια από της βασικές θεωρητικές αντιφά-

σεις της µεθόδου (Γρόλιος κ.α. 1998) δηµιουργώντας προβλήµατα  κατά 

την εφαρµογή της στην πράξη. Πόσο εύκολο αλήθεια είναι να προτεί-

νουν µόνοι τους µαθητές το θέµα που τους ενδιαφέρει; Συµµετέχουν όλοι 

σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται σεβαστή η γνώµη τους ή κυριαρχούν οι 

ηγετικές φυσιογνωµίες της τάξης; Ανταποκρίνεται ακόµα το θέµα στα 

ενδιαφέροντα όλων των µαθητών; Τα ερωτήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε 

τη δυσκολία να καθορίσουµε αν τα ενδιαφέροντα των µαθητών είναι βιο-

λογικά ή διαµορφώνονται από το κοινωνικοοικονοµικό  πλαίσιο, αποτε-

λούν πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. 

Μια από τις δυσκολίες εφαρµογής της µεθόδου αποτελεί το γεγονός 

ότι είναι απαιτητική σε χρόνο, χώρο, υλικά και εργασία του δασκάλου 

(Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 1999). Απαιτεί εµπειρία, καλή προετοιµασία, 

σχεδιασµό και στάθµισµα όλων των παραµέτρων, ώστε η εφαρµογή της 

να είναι εφικτή. Έτσι συχνά προκύπτουν πρακτικά προβλήµατα όπως έλ-

λειψη χρόνου, αρνητική αντιµετώπιση από το ∆/ντή ή τον Προϊστάµενο, 
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αδυναµία µετακίνησης στο πεδίο, έλλειψη χρηµατοδότησης κ.α. που ο-

δηγούν στην απογοήτευση µαθητών και εκπαιδευτικών.  

Είναι δαπανηρή, αφού απαιτεί εκπαιδευτικές εκδροµές ή εργαστηρια-

κό υλικό και ποικίλα εκπαιδευτικά µέσα και απαιτεί από τους διδάσκο-

ντες, θεωρητική γνώση των µεθόδων,  µεγάλη εµβάθυνση στην Π.Ε και 

την Α.Υ, και συνεχή επιµόρφωση. 

Ένα από τα σηµαντικά δοµικά στοιχεία της µεθόδου project, αποτελεί 

η διαδικασία συγκρότησης οµάδων εργασίας και η συνεργασία των µα-

θητών. Συχνά όµως αναπτύσσονται ανταγωνιστικές τάσεις τόσο στο ε-

σωτερικό των οµάδων, όσο και ανάµεσα στις οµάδες που µπορεί να οδη-

γήσουν ακόµα και στην αναστολή του προγράµµατος. 

Πολύ βασικό στοιχείο του τρόπου εργασίας είναι ο ισότιµος καταµε-

ρισµός των αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό των οµάδων. Πολλές φορές  

παρατηρούνται δυσκολίες στην εφαρµογή κυκλικής εναλλαγής των ρό-

λων και τάσεις για αποκρυστάλλωση ιεραρχικών δοµών. 

Η µέθοδος project στηρίζεται στην ερευνητική προσέγγιση της γνώ-

σης, ζητώντας από τους µαθητές να εργαστούν µε ένα διαφορετικό τρόπο 

από αυτόν που έχουν συνηθίσει. Έτσι πολλές φορές δυσκολεύονται να 

προσαρµοστούν στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. 

Η µέθοδος project δεν προσφέρεται για τη διδασκαλία αυστηρά δοµη-

µένων και καθορισµένων αντικειµένων µάθησης, που πρέπει να διδα-

χθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (τύποι, ονόµατα, ηµεροµηνίες, τρό-

πος χειρισµού συσκευών). Για το λόγο αυτό, στην Π.Ε. και στην Α.Υ. η 

µέθοδος Project χρησιµοποιείται συνήθως ως το γενικό πλαίσιο δραστη-

ριοτήτων, το οποίο συµπληρώνεται µε τις κατάλληλες και πρόσφορες δι-

δακτικές τεχνικές και µεθόδους για την επίτευξη των συγκεκριµένων α-

ντικειµένων µάθησης (Καλαϊτζίδης-Ουζούνης, 1999).  

Έχει  παρατηρηθεί, οι εκπαιδευτικοί να επωµίζονται συχνά µεγάλο 

µερίδιο της δουλειάς, ώστε να βγει «καλό» αποτέλεσµα και να µην χρεω-

θεί η τάξη σαν αποτυχία τη µη περάτωση του project, γεγονός που είναι 

αντίθετο µε τη φιλοσοφία της µεθόδου. 

Η έλλειψη τέλος εµπειρικών ερευνών πάνω στο θέµα της αξιολόγησης 

της µεθόδου (Frey 1986), καθώς και η µη συστηµατική αξιολόγηση των 

προγραµµάτων Π.Ε. (Φλογαΐτη 1998) συγκαταλέγονται στα αρνητικά της 

εφαρµογής της µεθόδου. 

 



 7 

Συµπεράσµατα 

Η υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. και Α.Υ. αντιµετωπίζει σήµερα 

πολλές δυσκολίες που σχετίζονται µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτι-

κών, µε την έλλειψη χρόνου και χρηµατικών κονδυλίων, µε την έλλειψη 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, µε τις µεθόδους που χρησιµο-

ποιούνται κ.α.  

Το σχολείο µε τα απαρχαιωµένα περιεχόµενα και τις µεθόδους που 

χρησιµοποιεί για να µεταδώσει τις γνώσεις έχει γίνει πληκτικό, ανιαρό, 

ψυχρό και απάνθρωπο (Κωνσταντινόπουλος 2002). Είναι συνεπώς επιτα-

κτική ανάγκη να επιχειρήσουµε µια εκπαιδευτική πρακτική που να προ-

σφέρει γνώσεις, δεξιότητες και να καλλιεργεί αξίες και συµπεριφορές όχι 

απλά για καλούς πολίτες, αλλά για κριτικούς πολίτες (Γεωργόπουλος 

2004).  

Το µεθοδολογικό εργαλείο που συνάδει µε τις παραπάνω επιδιώξεις 

είναι η µέθοδος project. Χαρακτηρίζεται από οµαδοσυνεργατική προσέγ-

γιση, καλλιεργεί την αυτενέργεια, τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία 

των µαθητών, ενεργοποιεί το µαθητή και συνδέει το σχολείο µε την κοι-

νωνία. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της στα προγράµµατα Π.Ε. 

και Α.Υ. είναι τις περισσότερες φορές ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν 

την ανάγκη ανανέωσης των διδακτικών προσεγγίσεων και µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση.   
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