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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Περιβαλλοντικά Θέµατα» 

του Τµήµατος Επιστηµών Αγωγής (Πανεπιστήµιο Κύπρου). Συµµετείχαν 52 φοιτητές, οι 

οποίοι κατέγραψαν τις πρώτες δέκα λέξεις που σκέφτηκαν για κάθε έναν από τους 

όρους ‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’, ‘περιβάλλον’ και ‘κοινωνία’, πριν και ένα µήνα 

µετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος. Η έρευνα στηρίχτηκε στη θεωρία των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων και στη µέθοδο των συσχετισµών όρων. Το µάθηµα 

ενίσχυσε την οµοιογένεια των αντιλήψεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενώ 

αύξησε την αντίστοιχη ετερογένεια για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η µεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε έδωσε σηµαντικά στοιχεία για την επίδραση της µαθησιακής 

διαδικασίας στο κοσµοείδωλο των εκπαιδευοµένων.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: περιβαλλοντική εκπαίδευση, αξιολόγηση, κοινωνικές 
αναπαραστάσεις 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Η εκπαιδευτική διαδικασία, εκτός από διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αποτελεί 
και διαδικασία οικοδόµησης τρόπου αντίληψης του κόσµου. Ειδικότερα τα µαθήµατα 
της επιστήµης καλλιεργούν, µαζί µε γνώσεις, µία εικόνα για τη φύση της επιστήµης, 
µία εικόνα για τον κόσµο και µία εικόνα για τις σχέσεις της ανθρώπινης κοινωνίας µε 
τα υπόλοιπα στοιχεία του κόσµου (Östman, 1998). Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το 
κοσµοείδωλο, ένα νοητικό µοντέλο δηλαδή για το πώς είναι ο κόσµος και για το ποια 
είναι η δική µας θέση σε αυτόν. Το κοσµοείδωλο επηρεάζει τα κίνητρα και τις 
νοηµατοδοτήσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Castro, 2006). Είναι το πλαίσιο που 
ορθολογικοποιεί την συµπεριφορά µας (Jurin & Fortner, 2002). Σύµφωνα µε τις 
Castro και Lima (2001), ένα κοσµοείδωλο είναι ένα οργανωµένο σύστηµα 
αντιλήψεων, αξιών και στάσεων και αυτά τα στοιχεία οργανώνουν και δίνουν νόηµα 
στη συµπεριφορά µας. 
 
     Τα µαθήµατα µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο µεταδίδουν, µαζί µε τεχνικές 
γνώσεις, αντιλήψεις για τo φυσικό και τη σχέση ανθρώπου-φύσης, µεταδίδουν 
δηλαδή επιµέρους στοιχεία κοσµοειδώλων. Πολλά µαθήµατα φυσικών επιστηµών για 
παράδειγµα ελέγχονται κατά το ότι παρουσιάζουν µια µηχανιστική-καρτεσιανή 
εικόνα των ζωντανών οργανισµών (Korfiatis, 2005). Σε µελέτη των Korfiati et al., 
2004, δείχτηκε ότι το περιεχόµενο του µαθήµατος µε τίτλο «Εµείς και ο Κόσµος» 
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παρέπεµπε µεταξύ άλλων, σε µια αντίληψη για τις σχέσεις ανθρώπου-φύσης 
σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στη φύση, της 
οποίας η µόνη χρησιµότητα είναι η παροχή τροφής και πρώτων υλών για τον 
άνθρωπο. Οι εικόνες αυτές επηρεάζουν τον τρόπο που οι εκπαιδευόµενοι 
αντιλαµβάνονται το περιβάλλον και τη σχέση τους µε αυτό (Storey & Oliveira, 2004). 
Επιπροσθέτως, έρευνες έχουν δείξει ότι το κοσµοείδωλο επηρεάζει την συµπεριφορά 
προς το περιβάλλον και καθορίζει την προθυµία για να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα 
για την προστασία του (Bogner, 1998; Gobster, 2001). Στη βιβλιογραφία της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν έχει δοθεί η αρµόζουσα προσοχή στο ρόλο των 
κοσµοειδώλων και του τρόπου που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη µαθησιακή 
διαδικασία. Η κατανόηση κοσµοειδώλων θα βοηθήσει στην κατανόηση των εµποδίων 
που εµφανίζονται όταν προσπαθούµε να επηρεάσουµε την περιβαλλοντική 
συµπεριφορά των ανθρώπων (Jurin & Hutchinson, 2005). Σύµφωνα µε τους ίδιους, 
αλλαγές σε στάσεις και συµπεριφορά είναι εφικτές όταν τα υποκείµενα 
συνειδητοποιήσουν ότι αυτές αποτελούν µέρος κοσµοειδώλων που διαµορφώνονται 
σε συγκεκριµένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και εµπειρίες.  
 
     Στη παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι αλλαγές που προκλήθηκαν στο κοσµοείδωλο 
των συµµετεχόντων φοιτητών κατά τη συµµετοχή τους σε ένα µάθηµα 
περιβαλλοντικού περιεχοµένου  
 
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
     Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του εξαµηνιαίου µαθήµατος 
«Περιβαλλοντικά Θέµατα» του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το µάθηµα αποσκοπεί στην ενηµέρωση των φοιτητών για τα 
σηµαντικότερα πλανητικά οικολογικά προβλήµατα (φαινόµενο θερµοκηπίου, 
κατανάλωση ενεργειακών πόρων, µείωση βιοποικιλότητας, κ.α.) καθώς και για αυτά 
που παρουσιάζουν έξαρση στη Κύπρο (πχ. λειψυδρία, επιπτώσεις του τουρισµού). 
Επιδιώκει, επίσης: α) την καλλιέργεια της αντίληψης της πολυπλοκότητας της σχέσης 
ανθρώπου-φύσης, β) τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης διαφορετικών προσεγγίσεων 
και εκτιµήσεων σχετικά µε τα αίτια ή/και την σηµαντικότητα ενός περιβαλλοντικού 
προβλήµατος, γ) τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης διαφορετικών τρόπων επίλυσης 
ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος µε διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές ή 
πολιτικές συνέπειες και γ) την καλλιέργεια δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. 
 
     Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι το µάθηµα δεν στόχευε στην ανάπτυξη του 
«περιβαλλοντισµού», αλλά στο να καταστήσει τους φοιτητές ενήµερους των 
διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά µε το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και στην αναγκαιότητα κριτικής επεξεργασίας αυτών προκειµένου να 
καταλήξουν σε συγκροτηµένες και κριτικά επεξεργασµένες αντιλήψεις. Για την 
επίτευξη αυτών των στόχων το µάθηµα εγκατέλειψε τη παραδοσιακή µέθοδο της 
µετωπικής διδασκαλίας και υιοθέτησε προσεγγίσεις ενεργητικής µάθησης όπως η 
αναζήτηση και διερεύνηση διαφορετικών βιβλιογραφικών πηγών, η εµπλοκή σε 
διαδικασίες διαλογικών αντιπαραθέσεων ή παιχνιδιών ρόλων, η πραγµατοποίηση 
πειραµάτων και η αξιοποίηση των δεδοµένων, κ.α. Το µάθηµα παρακολούθησαν 
κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο 52 φοιτητές.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η διερεύνηση του κοσµοειδώλου των ερωτώµενων στηρίχτηκε στη θεωρία 
των κοινωνικών αναπαραστάσεων και στη µέθοδο των συσχετισµών όρων. 
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Κοσµοείδωλο και θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων 
     Μία κοινωνική αναπαράσταση ορίζεται ως δοµηµένη νοηµατική κατασκευή, η 
οποία είναι κοινή στα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας και η οποία τους παρέχει τη 
δυνατότητα να επικοινωνούν και να διαλέγονται πάνω σε υλικές ή συµβολικές 
οντότητες (Hovardas & Stamou 2006). Ένα κοσµοείδωλο µπορεί να θεωρηθεί ως 
συνάρθρωση κοινωνικών αναπαραστάσεων για συγκεκριµένα κοινωνικά αντικείµενα, 
η οποία επιτρέπει στα υποκείµενα που το µοιράζονται να αντιλαµβάνονται και να 
επεξεργάζονται από κοινού τα φαινόµενα που ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής του 
συγκεκριµένου κοσµοειδώλου (Castro, 2006). Κατ’ επέκταση, µια διαδικασία 
µάθησης θεωρείται ως τύπος κοινωνικής διαδικασίας που επιδιώκει τον 
µετασχηµατισµό συγκεκριµένων νοηµατικών κοινωνικών αναπαραστάσεων (δηλαδή 
το µετασχηµατισµό του κοσµοειδώλου). Μια τάξη εκπαιδευοµένων ενέχει το ρόλο 
κοινωνικής οµάδας για την οποία επιδίωξη είναι να µοιράζεται µία συνεκτική 
αντίληψη στο τέλος µιας µαθησιακής διαδικασίας. Εποµένως, η θεωρία των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων επιτρέπει την θεώρηση των αποτελεσµάτων µιας 
µαθησιακής διαδικασίας στο συλλογικό επίπεδο και ταυτόχρονα την αποτύπωση των 
διαφορετικών αντιλήψεων µεταξύ των µελών του συνόλου (Howarth, 2002) 
 
Συσχετισµοί όρων 
     Οι συσχετισµοί όρων είναι κατάλληλη µέθοδος για την αποτύπωση εννοιολογικών 
δοµών και για αυτό χρησιµοποιείται συχνά στην ψυχολογία και στην κοινωνιολογία 
για την εκτίµηση αλλαγών πεποιθήσεων ή στάσεων (Ross, 2003). Η µέθοδος 
βασίζεται στην παραδοχή ότι η αναφορά ενός επαγωγικού όρου (stimulus term) και η 
καταγραφή των συσχετισµών που ο ερωτώµενος αναφέρει αυθόρµητα όταν ακούει ή 
διαβάζει τον επαγωγικό όρο, αποτυπώνει το εννοιολογικό σχήµα βάση του οποίου 
τον ερµηνεύει (Wagner et al., 1996). Η µέθοδος των συσχετισµών όρων αποφεύγει 
τους περιορισµούς που χαρακτηρίζουν άλλους τρόπους αξιολόγησης (πχ. 
ερωτηµατολόγια, ή διαγνωστικά τεστ) γιατί προκαλεί αυθόρµητες αποκρίσεις από την 
πλευρά των ερωτώµενων και γι’ αυτό µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη στην 
έρευνα των αλλαγών αντιλήψεων που προκαλούνται από την µαθησιακή διαδικασία.  
 
Συλλογή δεδοµένων 

Στην έρευνα συµµετείχαν 52 φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να καταγράψουν τις 
πρώτες δέκα λέξεις που σκέφτονται για κάθε έναν από τους όρους ‘περιβαλλοντική 
εκπαίδευση’, ‘περιβάλλον’, ‘κοινωνία’, τόσο πριν όσο και ένα µήνα µετά την 
ολοκλήρωση του µαθήµατος. Θεωρούµε ότι οι τρεις αυτοί όροι συµπυκνώνουν την 
αντίληψη των συµµετεχόντων για το περιβάλλον, τη σχέση του ανθρώπου µε αυτό 
και το ρόλο της εκπαίδευσης. Οι συµµετέχοντες αφιέρωναν κατά µέσο όρο έξι λεπτά 
για να ανταποκριθούν στο έργο που τους ζητήθηκε. 

 
Ανάλυση δεδοµένων 
     Η ανάλυση δεδοµένων περιλάµβανε τρία στάδια:  
1. Χρήση συσχετισµών 

     Η καταγραφή και µέτρηση των συσχετισµών καταδεικνύει το εύρος της δεξαµενής 
εννοιών που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν οι ερωτώµενοι. 

 
2. Ανασυγκρότηση της δοµής του κοσµοειδώλου 

     Κάθε εννοιολογικό σχήµα αποτελείται από ένα πυρήνα που είναι η οργανωτική 
αρχή του σχήµατος και από περιφερειακά στοιχεία τα οποία είναι ευµετάβλητα 
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(Lautrey & Mazens, 2004). Η οµοιογένεια των στοιχείων του πυρήνα αποτελεί 
τεκµήριο για την έκταση των αλλαγών που συνέβησαν στο κοσµοείδωλο των 
υποκειµένων (Liu, 2004). Η ανασυγκρότηση της δοµής του εννοιολογικού σχήµατος 
περιλάµβανε την µέτρηση της συχνότητας καθώς και της θέσης εµφάνισης των 
συσχετισµών. Ο συνδυασµός του µέσου όρου συχνότητας εµφάνισης και θέσης 
εµφάνισης καθόριζε την κατάταξη κάθε συσχετισµού στον πυρήνα ή στη περιφέρεια 
του κοσµοειδώλου.  

 

3. Ανασυγκρότηση αφηγηµατικού σχήµατος 

     Το αφηγηµατικό σχήµα µιας εννοιολογικής αναπαράστασης εκφράζει τη συνάφεια 
και την συσχέτιση των όρων της αναπαράστασης και κατά συνέπεια την εγκυρότητα 
των χρησιµοποιούµενων εννοιών και τη συνεκτικότητα της εννοιολογικής 
κατασκευής. Η επεξεργασία έγινε µε τη χρήση της ανάλυσης συστάδων (cluster 
analysis).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
     Ο µέσος όρος των συσχετισµών που αναφέρονται από κάθε φοιτητή µειώνεται 
µετά το µάθηµα για όλους τους επαγωγικούς όρους, ένδειξη της οµοιογενοποίησης 
που προκάλεσε η εκπαιδευτική διαδικασία (Πίνακας 1).  
 

Πίνακας 1. Μέσος όρος συσχετισµών ανά φοιτητή. 
Επαγωγικοί όροι Πριν την παρέµβαση Μετά την παρέµβαση 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 8.17 6.17 
Περιβάλλον 9.42 8.13 
Κοινωνία 8.29 5.74 
 

Επαγωγικός όρος «περιβαλλοντική εκπαίδευση» 
     Για τον επαγωγικό όρο ‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’, από τους 20 συσχετισµούς 
που αναφέρθηκαν συνολικά πριν το µάθηµα, παρέµειναν δέκα µετά το µάθηµα στους 
οποίους προστέθηκαν έξι νέοι. Η διδακτική παρέµβαση δηλαδή άλλαξε σηµαντικά 
την αντίληψη για τον όρο ‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’, ήδη στο επίπεδο της 
δεξαµενής των συσχετισµών.  
 
     Η δοµική ανασυγκρότηση των συσχετισµών αποκαλύπτει ότι πριν το µάθηµα η 
‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’ συνδέεται µε γενικές διαδικασίες παραδοσιακής 
µάθησης («σχολείο», «µάθηµα», «σεµινάρια» κλπ), οι οποίες συνοδεύονται, τόσο στο 
πυρήνα του κοσµοειδώλου όσο και στις οµάδες διάχυσης και στην περιφέρεια, από 
συναισθηµατικά στοιχεία («ευαισθητοποίηση», «σεβασµός», «ενδιαφέρον» κλπ), ενώ 
κεντρική θέση έχουν οι χαρακτηρισµοί για την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
(«ανεπαρκής», «σηµαντική», κλπ) (Σχήµα 1). Ωστόσο, η ανάλυση συστάδων δείχνει 
ότι τα γνωστικά στοιχεία του κοσµοειδώλου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν 
συνδέονται µε τα συναισθηµατικά πριν από το µάθηµα (Σχήµα 2). 

 
     Μετά το µάθηµα, οι αναφορές στην γνωστική συνιστώσα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης γίνονται πιο συγκεκριµένες («µελέτες», «πειράµατα», «κύκλοι 
στοιχείων»). Προέκυψε επίσης ότι οι συσχετισµοί ‘ανεπαρκής’, ‘σηµαντική’ αλλά και 
‘ενηµέρωση’ και ‘αγωγή’ αντικαταστάθηκαν από τους συσχετισµούς µε γνωστικό 
προσανατολισµό (οµάδα διάχυσης 1: ‘µελέτες’, ‘κύκλοι στοιχείων’ και ‘πειράµατα’). 
Επίσης, εµφανίζονται ή αναβαθµίζονται συσχετισµοί που δηλώνουν το στοιχείο της 
δράσης («προστασία», «ανακύκλωση», «ενέργεια»). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1. ∆οµική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου 
‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’ πριν (Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σχήµα 2. Αφηγηµατική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου 
‘περιβαλλοντική εκπαίδευση’ πριν (Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 
Επιπλέον, η συνοχή µεταξύ γνωστικής, συναισθηµατικής και συµπεριφορικής 
συνιστώσας αυξάνεται µετά το µάθηµα τόσο στο επίπεδο της δοµικής όσο και της 
αφηγηµατικής ανασυγκρότησης. 
 

Επαγωγικός όρος «περιβάλλον» 
     Ο επαγωγικός όρος ‘περιβάλλον’ είναι ο µοναδικός όπου παρατηρείται µετά την 
παρέµβαση αύξηση των συσχετισµών από 26 σε 28. Από αυτούς, 19 συσχετισµοί 
διατηρούνται και εννέα εισάγονται µετά το µάθηµα. Κυριαρχεί η νατουραλιστική 
περιγραφή των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του περιβάλλοντος, µε ελάχιστες 
και περιφερειακές αναφορές στη σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος 
(«µόλυνση», αλλά και «υγεία», «ζωή»). 
 
     Όλες οι πυρηνικές λέξεις διατηρούνται µε εξαίρεση τον όρο ‘πράσινο’, ενώ η 
‘ρύπανση’ είναι νέος όρος (Σχήµα 3). Παρά τη διατήρηση όλων, σχεδόν, των 
πυρηνικών όρων, η εισαγωγή του όρου ‘ρύπανση’ απευθείας στον πυρήνα 

                  Αναδιαβαθµισµένη απόσταση σύνδεσης 
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παραπέµπει σε φαινόµενο γνωστικής µεταβολής, καθώς ο «καταστροφολογικός» 
αυτός όρος έρχεται να προστεθεί σε έναν πυρήνα αµιγώς νατουραλιστικό. Η 
αρνητική αντίληψη για τη σχέση ανθρώπου – φύσης ενισχύεται µετά το µάθηµα, 
παρά την εισαγωγή του όρου προστασία στην περιφέρεια της εννοιολογικής δοµής 
του κοσµοειδώλου, καθώς οι τρεις στους τέσσερεις όρους της οµάδας διάχυσης 2 
αφορούν περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. ∆οµική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου ‘περιβάλλον’ 
πριν (Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 
     Γενικά, παρατηρείται σηµαντική αναδιοργάνωση των οµάδων διάχυσης και της 
περιφέρειας, η οποία τονίζει την καταστροφολογική συνιστώσα του επαγωγικού 
όρου. Αρκετοί νέοι όροι παραπέµπουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (θερµοκήπιο, 
όζον) και στον κύκλο του νερού (βροχή, όξινη, σύννεφα). Φαίνεται ότι η 
εκπαιδευτική παρέµβαση ενίσχυσε τα δύο αυτά θεµατικά πεδία που δεν υπήρχαν ως 
συσχετισµοί πριν το µάθηµα.  
 
     Πριν την παρέµβαση, το δενδρόγραµµα της αφηγηµατικής ανασυγκρότησης 
περιλαµβάνει δύο βασικές οµάδες συσχετισµών που λειτουργούν µάλλον 
συµπληρωµατικά και ανάγονται στη µεγάλη (π.χ. ‘πανίδα’, ‘χλωρίδα’, ‘νερό’, ‘φύση’, 
‘ζωή’) και µικρή κλίµακα (π.χ. ‘ζώα’, ‘φυτά’, ‘λίµνες’, ‘θάλασσα’, ‘βουνό’, 
‘λουλούδια’, ‘πουλιά’), αντίστοιχα, του φυσικού περιβάλλοντος (Σχήµα 4). Μια 
µικρότερη οµάδα συγκροτείται από τους όρους ‘καθαρό’, ‘πηγή’, ‘υγεία’ που 
οµαδοποιούνται µαζί µε τον συσχετισµό ‘µόλυνση’.  
     Μετά την παρέµβαση, η τελευταία αυτή οµάδα δεν υπάρχει πια, αφού οι τρεις 
πρώτοι όροι δεν παραµένουν. Αντίθετα, συγκροτείται µια διακριτή οµαδοποίηση από 
τους νέους όρους ‘θερµοκήπιο’, ‘όζον’, ‘όξινη’. Οι όροι που παραµένουν 
αναδιατάσσονται σε δύο σύµπλοκα που αφορούν το πρώτο σε βιοτικά, κυρίως, 
στοιχεία του οικοσυστήµατος (‘πανίδα’, ‘χλωρίδα’, ‘ζωή’, ‘ζώα’, ‘φυτά’) και τη 
θετική παρέµβαση του ανθρώπου (‘προστασία’) και το δεύτερο σε αβιοτικά, κυρίως 
στοιχεία του οικοσυστήµατος (π.χ. ‘οξυγόνο’, ‘ήλιος’) και την αρνητική παρέµβαση 
του ανθρώπου (‘µόλυνση’, ‘ρύπανση’). 
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Σχήµα 4. Αφηγηµατική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου 
‘περιβάλλον’  πριν (Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 
Επαγωγικός όρος «κοινωνία» 
     Για τον επαγωγικό όρο ‘κοινωνία’, από 14 αρχικά συσχετισµούς καταλήγουµε 
µετά το µάθηµα σε 11. Έξι συσχετισµοί διατηρούνται και πέντε εισάγονται µετά το 
µάθηµα. ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές µεταβολές ως προς τη συχνότητα και 
τη σειρά εµφάνισης των συσχετισµών που δίνονται τόσο πριν όσο και µετά το 
µάθηµα.  
 
     Ο πυρήνας αλλάζει ριζικά, καθώς δεν υπάρχει καµία πυρηνική λέξη που να 
διατηρείται µετά το µάθηµα. Ο νέος πυρήνας περιέχει τους όρους ‘µόλυνση’ και 
‘ρύπανση’ που έχουν µετακινηθεί από την οµάδα διάχυσης 2 και τους όρους 
‘συνείδηση’ και ‘προστασία’ που εισάγονται µετά το µάθηµα (Σχήµα 5). Γενικά, το 
µάθηµα αυξάνει τη ιδεολογική συνοχή της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου, 
αφού όλοι οι νέοι συσχετισµοί αφορούν στην οικολογική προβληµατική. Η νέα δοµή 
εµπλουτίζεται µε επιµέρους διαστάσεις µορφών περιβαλλοντικής υποβάθµισης.  
     Από την ανάλυση συστάδων προκύπτει ότι ‘µόλυνση’ και ‘ρύπανση’ διατηρούν, 
µετά την παρέµβαση, τη µεταξύ τους συνάφεια που είναι και η µέγιστη για το σύνολο 
των συσχετισµών (Σχήµα 6). Οι νέοι «καταστροφολογικοί» όροι (‘θερµοκήπιο’, 
‘βιοµηχανίες’, ‘καυσαέρια’) οµαδοποιούνται σε υψηλότερο επίπεδο σύνδεσης µε τη 
‘µόλυνση’ και τη ‘ρύπανση’. Οι νέοι βιοφιλικοί όροι (‘συνείδηση’, ‘προστασία’) 
ταξινοµούνται σε διακριτή οµάδα µε τον όρο ‘σεβασµός’. Στο νέο δενδρόγραµµα, ο 
όρος ‘άνθρωπος’ δεν διασυνδέεται µε τους άλλους συσχετισµούς. 
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Σχήµα 5. ∆οµική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου ‘κοινωνία’ πριν 

(Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Αφηγηµατική ανασυγκρότηση της αναπαράστασης του επαγωγικού όρου ‘κοινωνία 
πριν (Α) και µετά (Β) την παρέµβαση. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
     Το µάθηµα προκάλεσε σηµαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις των συµµετεχόντων, 
αναφορικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις σχέσεις ανθρώπινης κοινωνίας 
– περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση µετά το µάθηµα 
συνδυάζει στις αντιλήψεις των ερωτηθέντων µε εντυπωσιακή συνοχή γνωστικά 
στοιχεία (πχ «οικολογία», «µάθηση», «κύκλοι στοιχείων») µε σαφείς αναφορές σε 
διαδικασίες ενεργητικής µάθησης («µελέτες», «πειράµατα») µε συναισθηµατικά 
στοιχεία («συνείδηση», «ευαισθητοποίηση») και στοιχεία διάθεσης συµπεριφοράς 
(«προστασία», «ενέργεια»).  
 
     Ωστόσο, δεν φαίνεται να συνεισφέρει σηµαντικά απλά και µόνο η αποκτηθείσα 
γνώση στο συνολικό προσανατολισµό του πεδίου της αναπαράστασης, αφού αυτός ο 
συσχετισµός είναι περιφερειακός. Είναι η προστασία και η οικολογία συνολικά, τόσο 
µε τη γνωστική όσο και µε τη συναισθηµατική τους συνιστώσα, που καθορίζουν τον 
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συµφέρον 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΧΥΣΗΣ 2 
µόλυνση 
ρύπανση 
άνθρωπος 

σειρά 

συχνότητα 
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µόλυνση 
ρύπανση 
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εκµετάλλευση 
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βιοµηχανίες 
καταστροφή 

ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΧΥΣΗΣ 2 

άνθρωπος 

σειρά 

συχνότητα 
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νέο πυρήνα της αναπαράστασης. Αυτή µπορεί να είναι µια υπόθεση εργασίας που 
ενδεχοµένως να ελεγχθεί σε µελλοντική έρευνα.  
 
     Όσο αφορά στον επαγωγικό όρο ‘κοινωνία’ το µάθηµα κατάφερε να διασπάσει 
τον καταστροφολογικό πυρήνα αντιλήψεων, χωρίς όµως να τον ανατρέψει, καθώς οι 
καταστροφολογικές αντιλήψεις παρέµειναν τόσο στο πυρήνα, όσο και στην 
περιφέρεια της αναπαράστασης. Ωστόσο, όπως έδειξε η ανάλυση συστάδων, µετά το 
µάθηµα ουσιαστικά διαχωρίστηκε η καταστροφολογική αντίληψη από µια αντίληψη 
ευαισθητοποίησης και ενεργητικής προστασίας της φύσης.  
 
     Αναφορικά µε το ‘περιβάλλον’ το µάθηµα µάλλον ενίσχυσε την 
καταστροφολογική συνιστώσα αντιλήψεων. Είναι ο όρος που παρουσίασε την 
µεγαλύτερη «ανθεκτικότητα» στην αλλαγή. 
 
     Γενικά, το µάθηµα ενίσχυσε την οµοιογένεια των αντιλήψεων για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενώ αύξησε την ετερογένεια των αντιλήψεων για την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Για την κοινωνία, η θετική πτυχή της ετερογένειας είναι 
η εµφάνιση απόψεων αισιόδοξων εξ ίσου ισχυρών µε τις απαισιόδοξες 
καταστροφολογικές. Για το περιβάλλον η µικρή αλλαγή είναι ότι η νατουραλιστική 
αντίληψη του περιβάλλοντος µπολιάζεται µε την αντίληψη της αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου-περιβάλλοντος, µε κυρίαρχη, όµως, την αρνητική πλευρά αυτής της 
αλληλεπίδρασης.  
 
     Με όρους ερµηνείας κοσµοειδώλου θα λέγαµε ότι η αντίληψη για την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση απέκτησε συνοχή και σαφές περιεχόµενο προς επιθυµητή 
– ως προς τους στόχους του µαθήµατος – κατεύθυνση. Για την κοινωνία, έχουµε δύο 
εξίσου ισχυρά κοσµοείδωλα αντίθετα µεταξύ τους. Για το περιβάλλον, το κυρίαρχο 
κοσµοείδωλο παραµένει το νατουραλιστικό, το οποίο όµως απέκτησε µετά το µάθηµα 
σαφή στοιχεία συµπερίληψης του ανθρώπου και των δυναµικών σχέσεων ανθρώπου-
φυσικού περιβάλλοντος µέσα σε αυτό το κοσµοείδωλο. 
 
     Η µεθοδολογία του συσχετισµού όρων η οποία ακολουθήθηκε στην παρούσα 
εργασία, συνδυασµένη µε αναλύσεις που αποκαλύπτουν τη δοµή και τη συνοχή των 
εννοιολογικών κατασκευών των συµµετεχόντων στην έρευνα έδωσε σηµαντικά 
στοιχεία σχετικά µε την επίδραση της µαθησιακής διαδικασίας στο κοσµοείδωλο των 
εκπαιδευοµένων.  
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