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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστηµονική έρευνα - ∆ιεθνής συνεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας είναι η πιλοτική εφαρµογή µεθοδολογίας για την
αξιολόγηση διαδικτυακά υποστηριζόµενης συνεργατικής µάθησης στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράµµατος ‘ΙΚΑΡΟΣ’, ο Τοµέας
Οικολογίας ΑΠΘ, η Ένωση Νέων Αγροτών Νοµού Έβρου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Νάξου ‘Αριάδνη’ και το Σώµα Κυπρίων Οδηγών ανέλαβαν την οργάνωση
εκπαιδευτικού υλικού και τη συγκρότηση οµάδων εργασίας από εκπαιδευόµενους. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συνεργατική µάθηση µπορεί να ενισχύσει την
περιβαλλοντική γνώση, να µειώσει τα σφάλµατα κατά την εκτίµηση της συναίνεσης
της οµάδας αναφοράς καθώς και να οδηγήσει σε φαινόµενα γνωστικής αλλαγής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το πρόβληµα της αξιολόγησης παρεµβάσεων στο πεδίο της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης αναφέρεται συχνά ως ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα του πεδίου
(Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2005). Στην περίπτωση της συνεργατικής
µάθησης, σηµαντικά ερωτήµατα είναι η αποµόνωση της γνώσης που οφείλεται στη
συνέργεια και η επίδραση της συνέργειας στην εκτίµηση της συναίνεσης και τις
κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευοµένων (Stahl, 2005). Η παρακολούθηση
ενδεχόµενων µεταβολών µπορεί να δώσει πολύτιµα συµπεράσµατα για τις
επιδιωκόµενες γνωστικές αλλαγές.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα www.auth.gr/icaros. Με
τα µεταναστευτικά πουλιά ως νοητούς οδηγούς, ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να
παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της Ανατολικής
Μεσογείου όπως αυτά διαµορφώθηκαν από αλλά και µε τη σειρά τους διαµόρφωσαν
τις ανθρώπινες κοινωνίες της περιοχής. Οι οµάδες εργασίας χρησιµοποίησαν το υλικό
της ιστοσελίδας, για να ετοιµάσουν µια προφορική παρουσίαση για ένα θέµα της
δικής τους επιλογής. Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις που ακολούθησαν έγιναν στο
σύνολο των εκπαιδευόµενων.
Κάθε εκπαιδευόµενος συµπλήρωσε ένα ερωτηµατολόγιο µία εβδοµάδα πριν (80
ερωτηµατολόγια) και µία εβδοµάδα µετά την παρέµβαση (80 ερωτηµατολόγια). Οι
εκπαιδευόµενοι κατέγραψαν τις θεµατικές µε τις οποίες ασχολήθηκαν και ελέγχθηκε
η περιβαλλοντική τους γνώση µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Επίσης, δήλωσαν
την προσωπική συµφωνία ή διαφωνία τους µε δύο αντικείµενα πρόθεσης
συµπεριφοράς. ∆ήλωσαν ακόµη το ποσοστό των εκπαιδευόµενων που κατά τη γνώµη

τους θα συµφωνούσε µε τα παραπάνω αντικείµενα. Από τις καταγραφές των
εκπαιδευόµενων µπορεί να υπολογιστεί η πραγµατική πλειοψηφία και µειοψηφία
αλλά και το µέσο σφάλµα στην εκτίµηση της συναίνεσης της οµάδας αναφοράς
(Krueger, 1999). Χρησιµοποιήθηκαν δύο αντικείµενα πρόθεσης συµπεριφοράς ώστε
να µελετηθεί η εκτίµηση της συναίνεσης σε συνθήκες χαµηλού και υψηλού κόστους.
Οι εκπαιδευόµενοι τέλος κλήθηκαν να δώσουν τις πέντε πρώτες λέξεις που τους
έρχονται στο νου στο άκουσµα του όρου ‘οικολογία’.
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Οι αποκρίσεις αθροίστηκαν ανά θεµατική και προέκυψαν δείκτες χρήσης και
γνώσης. Η περιβαλλοντική γνώση διακρίνεται σε γνώση από τη χρήση του υλικού και
σε γνώση από τη συνέργεια στις οµάδες εργασίας: όταν σωστές αποκρίσεις σε µια
ενότητα συνοδεύονται από τη χρήση της αντίστοιχης θεµατικής, η γνώση προκύπτει
από τη χρήση του υλικού. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν σωστές αποκρίσεις
σε µια ενότητα δε συνοδεύονται από τη χρήση της αντίστοιχης θεµατικής, θεωρήθηκε
ότι η γνώση προκύπτει από τη συνέργια των εκπαιδευοµένων στις οµάδες εργασίας.
Για την εκτίµηση της συναίνεσης της οµάδας αναφοράς, σε κάθε αντικείµενο
πρόθεσης συµπεριφοράς προσδιορίστηκε η πραγµατική πλειοψηφία και µειοψηφία
καθώς και τα αντίστοιχα µέσα σφάλµατα εκτίµησης, τόσο πριν όσο και µετά την
παρέµβαση. Με πολλαπλή ανάλυση διακύµανσης ελέγχθηκε η επίδραση του χρόνου
(πριν και µετά την παρέµβαση) και της ένταξης των εκπαιδευόµενων (πραγµατική
πλειοψηφία και πραγµατική µειοψηφία) στο µέγεθος του σφάλµατος.
Για τη µελέτη της αναπαράστασης του όρου ‘οικολογία’ υπολογίστηκε η µέση
συχνότητα και µέση σειρά εµφάνισης των συσχετισµών που δόθηκαν από τους
ερωτώµενους. Χρησιµοποιήθηκαν οι διάµεσες τιµές που δίνουν τέσσερις
συνδυασµούς: κατηγορίες συσχετισµών µε υψηλή συχνότητα και υψηλή σειρά
εµφάνισης συγκροτούν τον πυρήνα της αναπαράστασης, κατηγορίες συσχετισµών µε
χαµηλή συχνότητα και χαµηλή σειρά εµφάνισης συγκροτούν την περιφέρεια της
αναπαράστασης, ενώ οι δύο επόµενοι συνδυασµοί αποτελούν οµάδες διάχυσης
ανάµεσα στον πυρήνα και την περιφέρεια (Κοσκινάς κ.ά., 2000). Για την
αφηγηµατική ανασυγκρότηση χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συστάδων που
αναδεικνύει τα πρότυπα συνεµφάνισης των συσχετισµών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και η περιβαλλοντική γνώση των
εκπαιδευόµενων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι εκπαιδευόµενοι προτίµησαν
περισσότερο τη µία από τις τρεις θεµατικές των τµηµάτων µεταναστευτικά ‘είδη’ και
‘σχηµατισµοί’, ενώ η χρήση ήταν πιο οµοιογενείς ανάµεσα στις θεµατικές ενότητες
των τµηµάτων ‘διαχείριση’ και ‘πρωτογενής τοµέας’. Η χρήση ήταν σχετικά
αυξηµένη στο τµήµα ‘άνθρωποι και πουλιά’ και σχετικά µειωµένη στο τµήµα ‘∆άσος
∆αδιάς’. Συνολικά, η γνώση παρουσιάστηκε σχετικά αυξηµένη στις θεµατικές
ενότητες ‘αρχαιότητα’ και ‘οικοτουρισµός’. Η πρώτη περίπτωση συνοδεύεται από το
µεγαλύτερο ποσοστό γνώσης από τη χρήση του υλικού, ενώ η δεύτερη συνοδεύεται
από το µεγαλύτερο ποσοστό γνώσης από τη συνέργια µεταξύ των εκπαιδευόµενων.
Τα αντικείµενα πρόθεσης συµπεριφοράς αφορούσαν την υιοθεσία ενός δέντρου
(συνθήκη σχετικά χαµηλού κόστους) και την προσφορά εθελοντικής εργασίας
(συνθήκη σχετικά υψηλού κόστους). Η πραγµατική πλειοψηφία αυξήθηκε µετά την
παρέµβαση στην περίπτωση της ‘υιοθεσίας δέντρου’ και µειώθηκε στη περίπτωση
της ‘εθελοντικής εργασίας’. Στην περίπτωση της ‘υιοθεσίας δέντρου’ διαπιστώθηκε
σηµαντική επίδραση της ένταξης στο µέγεθος του σφάλµατος κατά την εκτίµηση

τόσο της πλειοψηφίας, όσο και της µειοψηφίας. Αναφορικά µε την ‘εθελοντική
εργασία’, βρέθηκε σηµαντική επίδραση της ένταξης στις εκτιµήσεις της πλειοψηφίας
και σηµαντική επίδραση του χρόνου στις εκτιµήσεις της µειοψηφίας.
Πίνακας 1. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και περιβαλλοντική γνώση εκπαιδευοµένων
Χρήση
Συνολική
Γνώση από
Γνώση από
Θεµατικές ενότητες
υλικού (%)
γνώση (%)
χρήση (%)
συνεργασία (%)
Μεταναστευτικά είδη
Μετανάστευση
57.50
31.25
22.50
8.75
Ταξινόµηση
28.75
48.75
17.50
31.25
Πληθυσµοί
36.25
45.00
18.75
26.25
Σχηµατισµοί
Οικοσυστήµατα
50.00
35.00
23.75
11.25
Βιογεωγραφία
41.25
13.75
5.00
8.75
∆ιαδοχή
33.75
55.00
21.25
33.75
Άνθρωποι και πουλιά
Αρχαιότητα
55.00
56.25
43.75
12.50
Παράδοση
56.25
27.50
21.25
6.25
Βιοδείκτες
47.50
41.25
27.50
13.75
∆ιαχείριση
Υποβάθµιση
45.00
37.50
22.50
15.00
Λήψη αποφάσεων
37.50
26.25
15.00
11.25
Παρεµβάσεις
47.50
37.50
23.75
13.75
Πρωτογενής τοµέας
Υλοτοµία
46.25
11.25
6.25
5.00
Κτηνοτροφία
47.50
40.00
22.50
17.50
Αλιεία
45.00
53.75
27.50
26.25
∆άσος ∆αδιάς
∆ιαχείριση
22.50
23.75
8.75
15.00
Τοπίο
25.00
25.00
10.00
15.00
Οικοτουρισµός
27.50
62.50
22.50
40.00
Η δοµική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του όρου ‘οικολογία’
παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Μετά την παρέµβαση, το µέγεθος του πυρήνα και της
περιφέρειας µειώνεται και αυξάνεται το µέγεθος των οµάδων διάχυσης. Έξι από τους
αρχικούς συσχετισµούς παραµένουν αλλά δεν διατηρούν όλοι την αρχική τους θέση
στη δοµή. Για παράδειγµα, ενώ ο συσχετισµός ‘περιβάλλον’ παραµένει στον πυρήνα,
ο συσχετισµός ‘φύση’ µετακινείται από την οµάδα διάχυσης 1 στον πυρήνα.
Αναφορικά µε την αφηγηµατική ανασυγκρότηση, οι συσχετισµοί ‘ενδιαφέρον’ και
‘οργανώσεις’ παρουσίασαν µετά την παρέµβαση, την υψηλότερη συνάφεια. Οι
συσχετισµοί αυτοί παραπέµπουν σε έναν κοινωνικό προσδιορισµό του επαγωγικού
όρου ‘οικολογία’. Την ίδια στιγµή, η οµαδοποίηση των συσχετισµών ‘προστασία’ και
‘επιστήµη’ παραπέµπει σε µια επιστηµονική προσέγγιση του επαγωγικού όρου.
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Σχήµα 1: ∆οµική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του όρου ‘οικολογία’ πριν (Α)
και µετά (Β) την παρέµβαση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η µεθοδολογία που αναπτύξαµε µας οδήγησε σε αξιόπιστα και επαρκή δεδοµένα
για την παρακολούθηση των επιδράσεων µιας παρέµβασης όπως αυτή που
επιχειρήθηκε στην παρούσα µελέτη. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συνεργατική
µάθηση αυξάνει σηµαντικά την περιβαλλοντική γνώση, ότι η παρέµβαση µειώνει τα
σφάλµατα εκτίµησης της συναίνεσης στην περίπτωση εκτίµησης της πραγµατικής
µειοψηφίας και σε συνθήκες πρόθεσης συµπεριφοράς σχετικά υψηλού κόστους και
ότι η παρέµβαση οδήγησε σε σηµαντικές µεταβολές της δοµικής και αφηγηµατικής
αναπαράστασης του όρου ‘οικολογία’ που παραπέµπουν σε αντίστοιχες γνωστικές
αλλαγές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν για την
αναµόρφωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που φιλοδοξούν να εντάξουν τη
διδακτική της οικολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Korfiatis, 2005).
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