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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε) είλαη πιένλ ε πην ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ κε ηελ δσηηθόηεηά ηεο πξνζπαζεί λα κεηαζρεκαηίζεη ην ζπλνιηθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο πξέπεη ε Π.Ε λα αξζεί ζην
ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ δπζθακςία ησλ δνκώλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ πνηόηεηά ηεο. Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη
πξνζπάζεηα αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο ζην καζεηηθό πιεζπζκό κέζσ
ησλ δνκώλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (Κ.Π.Ε).
Η ηειηθή αμηνιόγεζε πνπ έρεη επηιεγεί πξνϋπνζέηεη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα
θάπνηνπ είδνπο, ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιόγην θαη εμσηεξηθό αμηνινγεηή θαη γεληθά
πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηηο
γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα,
αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο, θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο
ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο θαη απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά κέηξα πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο κεζνπξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα. Ζ αμηνιόγεζε ινηπόλ ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο Π.Δ. είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζέγγηζε, όζν ην δπλαηόλ
θαιύηεξα, ησλ ζηόρσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Ο απώηεξνο ζθνπόο απηώλ ησλ ζηόρσλ είλαη ε επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθά
ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή λα δηακνξθώζεη ζπλεηδεηνύο ελεξγνύο πνιίηεο κε
γλώζεηο, επαηζζεζία, θαληαζία θαη επίγλσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε ην
θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (Φύθαξεο Η. 1998, Φινγαΐηε Δ., 1993).
Οη ζηόρνη ζπλδένληαη κε ηελ απόθηεζε γλώζεσλ, επίγλσζεο, ελεκέξσζεο,
δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, αμηώλ θαη αθόκε κε ηελ επίδξαζε ζηελ αιιαγή πξνηύπσλ
ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο (Καιατηδίδεο Γ.-Οπδνύλεο Κ., 1999).
Ζ ζπκκεηνρή είλαη αζθαιώο ην θιεηδί ζηελ Π.Δ., αθνινπζείηαη από γλώζε, ε
νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ,
νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή
ζπκπεξηθνξά (Haan, G.de/Kuckartz,1996, ζ.103. Πεγή: Κσλζηαληηλόπνπινο . 2004, ζ.
567)

Ωζηόζν ε απιντθή απηή παξνπζίαζε δελ αλαηξεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
ζπζρεηίζεσλ απηώλ. Έξεπλεο πάλσ ζηελ ηαπηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθά Τπεύζπλεο
πκπεξηθνξάο απέδεημαλ όηη ην παξαπάλσ γξακκηθό κνληέιν δελ είλαη έγθπξν αθνύ
πεξηζζόηεξε πεξηβαιινληηθή γλώζε ή απιά κηα πεξηβαιινληηθά θηιηθόηεξε ζηάζε ή
λννηξνπία- παξά ην γεγνλόο όηη ε ύπαξμε ηνπο είλαη αλαγθαία- δελ ζεκαίλνπλ
απηόκαηα θαη πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά (Hungerford & Volk 1990,
Marcinkowski 1998). Αληίζεηα, πνιινί είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
θαη δηακνξθώλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά θαη ζρεηίδνληαη όρη
κόλν κε ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο
αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο (θαλαβή Κ., Πεηξελίηε Β., Γηαλλνπνύινπ Κ., 2005).
Δδώ αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε όηη νη εληζρπηέο (όπσο ακνηβέο, πνηλέο θ.ι.π.) ζηε
ςπρνινγία, είλαη εξεζηζκνί πνπ, όηαλ αθνινπζνύλ κηα ζπκπεξηθνξά, ηελ εληζρύνπλ
θαη απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί μαλά ζην κέιινλ (πγθνιιίηνπ Δ., 1997).

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο αμηνιόγεζεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ. «Οη δξόκνη ηνπ λεξνύ – Η ιίκλε ηεο
Καζηνξηάο», θαζώο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ώζηε λα γίλνπλ
βειηησηηθέο αιιαγέο.
Σα Κ.Π.Δ. απνηεινύλ δπλακηθνύο ρώξνπο απόθηεζεο εκπεηξηώλ ζρεηηθά κε ην
θπζηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε δεμηνηήησλ γηα δξάζεηο
πξνζηαζίαο ηνπ θαη ηελ αθνκνίσζε θαηλνύξγησλ γλώζεσλ θαη αμηώλ. Γύν από ηηο πην
ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Κ.Π.Δ. πνπ ηα δηαθνξνπνηνύλ από ην πεξηβαιινληηθό κάζεκα ζηελ ηάμε είλαη νη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε εξγαζία πεδίνπ, πνπ
ε θάζε κία έρεη ηα δηθά ηεο πξνηεξήκαηα θαη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμύ ηνπο. Οη
πξώηεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ θίλεηξν, λα παξαθηλεζνύλ,
αιιά θαη λα ελδπλακώλνπλ νκάδεο, ελώ ε εξγαζία πεδίνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαη αλζξώπηλσλ ζπζηεκάησλ (Cooper G., 1997)

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ
Σα ζεκαληηθόηεξα από απηά είλαη:
 Πόζν ελεκεξσκέλνη γηα ην πεξηβάιινλ είλαη νη καζεηέο ηε Σ΄ ηάμεο ησλ
δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο;
 Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο γλώζεηο ηνπο ζε
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;
 Πόζν κπνξεί λα επεξεάζεη έλα νξγαλσκέλν πξόγξακκα Π.Δ από εηδηθεπκέλα
άηνκα ηηο γλώζεηο – ζηάζεηο – δεμηόηεηεο ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ καζεηώλ
γύξσ από πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ιηκλαίν νηθνζύζηεκα,
ώζηε λα επηηεπρζεί πςειό επίπεδν νηθνινγηθνπνίεζεο ηεο ζθέςεο ηνπο;
 Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηεο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο θαη ηεο Οκάδαο
Διέγρνπ πξηλ θαη κεηά από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ.;

ΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ηελ παξνύζα έξεπλα γίλεηαη ηειηθή αμηνιόγεζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επίηεπμεο
ησλ ζθνπώλ πνπ ηέζεθαλ θαη δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ην πξόγξακκα ηεο
Π.Δ. ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο. Πηζηνπνηεί ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
είλαη πεγή ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Επγνύξε Δ., 2005).

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Javeau C., 2000).
Οκάδεο πνπ αμηνινγνύληαη ζηελ έξεπλα θαη ην ζρέδην πνπ αθνινπζείηαη είλαη:
Οκάδα Α: καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ ζε πξόγξακκα Π.Δ.
Οκάδα Β: καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ ζε πξόγξακκα Π.Δ.
Οκάδα ειέγρνπ ΔΑ: καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ ζε πξόγξακκα Π.Δ.
Οκάδα ειέγρνπ ΔΒ: καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξειζόλ ζε πξόγξακκα Π.Δ.
Γηα ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο Α θαη Β
Πξόγξακκα
Pre-test

Πξόγξακκα

Post-test

Γηα ηηο νκάδεο ειέγρνπ ΔΑ θαη ΔΒ
Post-test

Pre-test

Διάγραμμα 1: Pre-Post-test Design with Program and no- Program Groups
Πεγή: Bennet, (1988).

Ο έιεγρνο γίλεηαη θαη ζηηο δύν νκάδεο πξηλ θαη κεηά ην πξόγξακκα (pre- θαη posttest). Ζ αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ησλ δύν
νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαη ηειηθή κέηξεζε, πνπ εθόζνλ έρνπλ απνθιεηζηεί
άιινη παξάγνληεο, νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Tν ζρέδην αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηνπο Stokking, (1999) & Fitz-Gibbon &
Morris, (1987) πξνζαξκόζηεθε θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθό ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε αμηνιόγεζεο.
Ο πιεζπζκόο – ζηόρνο γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη ε έξεπλα είλαη νη καζεηέο ηεο
Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνύλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο πόιεο ησλ εξβίσλ
Κνδάλεο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην εκεξήζην πξόγξακκα Π.Δ. ηνπ Κ.Π.Δ Καζηνξηάο.
Σα ζρνιεία απηά έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην καζεηηθό δπλακηθό θαη
ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο αμίδεη λα
ζεκεησζεί όηη ηα έξβηα απέρνπλ κόιηο 3 Km από ηε θξαγκαηνιίκλε ηνπ Πνιπθύηνπ
πνπ βξίζθεηαη ζε αξρηθό ζηάδην ηεο νηθνινγηθήο δηαδνρήο θαη δελ δηαζέηεη αθόκε
κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα παλίδαο θαη ρισξίδαο όπσο ε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο.
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο από 46 καζεηέο θαη ιήθζεθε κε ηε κέζνδν ηεο
δεηγκαηνιεςίαο ζθνπηκόηεηαο (Cohen & Manion, 1994).
Σνκείο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ έξεπλα:
Α. Γλωζηηθόο ηνκέα
1. Δπίπεδν πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ
2. Δληνπηζκόο αηηίσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
Β. πλαηζζεκαηηθόο Σνκέαο
1. Απόδνζε επζπλώλ γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
2. Ύπαξμε ζεηηθώλ δηαζέζεσλ σο πξνο ην πεξηβάιινλ
3. Γηακόξθσζε δηαζέζεσλ γηα πξνζσπηθή δξάζε
4. Γηακόξθσζε ζηάζεσλ
5. Δπηινγή απόςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ ζεσξήζεθε όηη ην νιηγόσξν πξόγξακκα Π.Δ ηνπ
Κ.Π.Δ. Καζηνξηάο δελ επαξθεί.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Α. Γλωζηηθόο ηνκέαο:
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξνύκε όηη ην πξόγξακκα
«Οη δξόκνη ηνπ λεξνύ – Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο» έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο γλώζεηο
ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν πεηξακαηηθώλ νκάδσλ.
Γράθημα 1: Μεηαβολή ηοσ επιπέδοσ
περιβαλλονηικών γνώζεων

Γράθημα 2: Ενηοπιζμός αιηίων
περιβαλλονηικού προβλήμαηος
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Δπίζεο θαίλεηαη όηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην επίπεδν γλώζεσλ
ησλ καζεηώλ απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ καζεηώλ ησλ
νκάδσλ ειέγρνπ. Δπίζεο ππάξρεη ζαθήο δηαθνξά κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ
πινπνηήζεη ζην παξειζόλ θάπνην πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Οκάδα
Α) ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ είραλ έξζεη ζε επαθή κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
(Οκάδα Β), πξάγκα αλακελόκελν, επεηδή νη καζεηέο ηεο νκάδαο απηήο εηζέξρνληαη
ζην πξόγξακκα κε αξθεηέο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
(Γράφημα 1 και 2). Γεληθά εθηηκάηαη όηη νη καζεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο έρνπλ
ζεκαληηθό βαζκό θαηαλνήζεη ηηο νηθνινγηθέο έλλνηεο θαη ηηο αηηίεο ππνβάζκηζεο,
πξάγκα ζην νπνίν επηθεληξώλνληαη ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηά ή κε.
Β. πλαηζζεκαηηθόο ηνκέαο:
Γράθημα 3: Aπόδοζη εσθσνών για ηην σποβάθμιζη ηοσ περιβάλλονηος
(Ομάδα Α)
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Πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ καζεηώλ
νκάδαο Α ζεσξεί όηη αξκόδηνη γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
είλαη νη πνιίηεο. Σν πνζνζηό απηό απμάλεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Καηαγξάθεηαη ινηπόλ κηα κεγαιύηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο
όισλ σο ελεξγώλ πνιηηώλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηε ζσηεξία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν
δεύηεξν κεγαιύηεξν πνζνζηό πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξεί επίζεο
όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Μεηά ηελ πινπνίεζε θαηαγξάθεηαη κηα αιιαγή άπνςεο ππέξ ηνπ θξάηνπο, ε νπνία πηζαλώο λα νθείιεηαη ζηελ
επξεία θνηλσληθή κε ξεαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ πνπ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο θαη απνηειεί άιινζη γηα κεηαηόπηζε επζπλώλ.
Γράθημα 4: Απόδοζη εσθσνών για ηην σποβάθμιζη ηοσ περιβάλλονηος
(Ομάδα Β)
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Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε πιεηνςεθία ηεο νκάδαο Β ζεσξεί
αξκόδηνπο γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ην θξάηνο θαη ηνπο
πνιίηεο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηνπ
πνζνζηνύ πνπ αθνξά ηνπο πνιίηεο θαη κηα κηθξή κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο επζύλεο ηνπ θξάηνπο πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα δείρλεη όηη επηθξαηεί ε
άπνςε όηη νη πνιίηεο θαη ην θξάηνο ζεσξνύληαη ζπλππεύζπλνη γηα ηελ αληηκεηώπηζε
απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ.
Γράθημα 6: Μεηαβολή ηων θεηικών
διαθέζεων για προζωπική δράζη
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Γράθημα 5: Μεηαβολή ηων θεηικών
διαθέζεων ως προς ηο περιβάλλον
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Από ηε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ύπαξμε ζεηηθώλ δηαζέζεσλ εθηηκνύκε όηη
ην πξόγξακκα εληζρύεη ηε ζεηηθή δηάζεζε σο πξνο ην πεξηβάιινλ ζε κηθξό βαζκό
εθείλσλ ησλ καζεηώλ πνπ ζην παξειζόλ δελ έρνπλ πινπνηήζεη θάπνην άιιν
πξόγξακκα Π.Δ. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
πνπ μππλά ην ελδηαθέξνλ ηνπ γη’ απηό. Ωζηόζν θαηαγξάθεηαη κείσζε ησλ ζεηηθώλ
δηαζέζεσλ απηώλ ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ζην παξειζόλ θάπνην
πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλόο απηό ίζσο κπνξεί λα απνδνζεί
ζηνλ ππεξβάιινληα δήιν από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηε δηαξθή
ελαζρόιεζε κε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, παξάγνληεο πνπ ηειηθώο ιόγσ
θνύξαζεο κπνξνύλ λα θέξνπλ θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα (Γράφημα 5).
Δπίζεο ην πξόγξακκα θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ αύμεζε ησλ ζεηηθώλ δηαζέζεσλ γηα
πξνζσπηθή εκπινθή ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
θάηη πνπ απνηειεί θαη έλαλ από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο όρη κόλν ηεο Π.Δ., αιιά θαη
ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γράφημα 6). πγθεθξηκέλα νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ
πινπνηήζεη πξόγξακκα δείρλνπλ κεγαιύηεξε δηάζεζε γηα δξάζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο
καζεηέο ηεο άιιεο νκάδαο, ιόγσ ίζσο ηνπ ελζνπζηαζκνύ πνπ γελλά ε πξώηε πην
ζπλεηδεηνπνηεκέλε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γράθημα 7: Μεηαβολή ηων θεηικών
ζηάζεων

Γράθ ημα 8: Μεηαβολή ηων
επιλογών θεηικών απόψεων για ηο
περιβάλλον
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Σαπηόρξνλα, ην πξόγξακκα επηδξά ζεηηθά σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ θαη ζηηο δύν πεηξακαηηθέο νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη ζηνλ ίδην
βαζκό (Γράφημα 7).
Σέινο, ην πξόγξακκα θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηελ αύμεζε ηεο επηινγήο
ζεηηθώλ απόςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξν ζηνπο καζεηέο πνπ
έρνπλ πινπνηήζεη θάπνην άιιν πξόγξακκα Π.Δ. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζηελ
κεγαιύηεξε εμνηθείσζεο ηνπο κε ηνλ νηθνινγηθό ηξόπν ζθέςεο (Γράφημα 8).
Ζ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηζαλώο λα δηακνξθώλεη ηε δηαθνξά πνπ
παξαηεξείηαη θαηά ηελ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμύ ησλ πεηξακαηηθώλ
νκάδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ ειέγρνπ, θαζώο νη καζεηέο πνπ πινπνηνύλ ην
πξόγξακκα πνπ αμηνινγείηαη είλαη πεξηζζόηεξν ζεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο, από εθείλνπο (Οκάδεο ειέγρνπ ΔΑ
θαη ΔΒ) πνπ δελ εκπιέθνληαη ζην πξόγξακκα (Γράφημα 9 και 10).
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Γράθ ημα 9: Σύγκριζη επιδόζεφν ηης ομάδας Α μεηά ηην παρακολούθηζη ηοσ
προγράμμαηος με ηην ομάδα ελέγτοσ ΕΑ
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Γράθημα 10: Σύγκριζη επιδόζεφν ηης ομάδας Β μεηά ηην παρακολούθηζη ηοσ
προγράμμαηος με ηην ομάδα ελέγτοσ ΕΒ

Ζ ζεηηθή δηαθνξά ζην πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ησλ πεηξακαηηθώλ
νκάδσλ Α θαη Β ζε ζύγθξηζε κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, θαζώο όινη νη άιινη παξάγνληεο είλαη ίδηνη.
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