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Περίληψη 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε αξίες και 
παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993, Φλογαΐτη, 1998). Σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν η μελέτη της ενδεχόμενης επίδρασης της εκπαίδευσης, μέσω Ψηφιακών Κοινοτήτων Μάθησης (ΨΚΜ), 
στις στάσεις μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου απέναντι στο περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες, χρησιμοποιώντας εργαλεία της 
υπηρεσίας Yahoo Groups (http://groups.yahoo.com), η οποία επιτρέπει την υλοποίηση ΨΚΜ, ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο 
εργασίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΠΕ. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, με τη μέθοδο της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης που αναπτύχθηκε στις ΨΚΜ, οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν σημαντικά θετικότερες στάσεις 
απέναντι στο περιβάλλον.
Λέξεις κλειδιά: στάσεις, ψηφιακές κοινότητες μάθησης, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

1. Εισαγωγή
Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) είναι προαιρετικά και υλοποιούνται εκτός σχολικού 
προγράμματος. Η συμμετοχή σε αυτά αποτελεί πρόβλημα για τους/τις μαθητές/ριες λόγω των πολλών 
εξωσχολικών υποχρεώσεών τους. Για το λόγο αυτό μικρό ποσοστό μαθητών/ριών συμμετέχει στα 
προγράμματα αυτά. Το ποσοστό αυτό από 7% το 1996 (Αριανούτσου & Φαραγγιτάκης, 1996) έφτασε το 
15% το 2006 (Φαραγγιτάκης & Σπανού, 2006). Η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και η αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο παραπάνω πρόβλημα, διότι το Διαδίκτυο παρέχει δυνατότητες 
για ευέλικτη μάθηση, προσαρμοσμένη στο χώρο και το χρόνο των μαθητών (Harasim, Hiltz, Teles & Turoff, 
1995, Maureen, 2000). Δυνατότητες τέτοιου είδους μπορούν να προσφέρουν οι Ψηφιακές Κοινότητες 
Μάθησης (Ψ.Κ.Μ.). Τα μέλη των Ψ.Κ.Μ. διακρίνονται από μεγάλη θέληση για επικοινωνία (Rheingold, 
1993, Kim, 2000, Porterfield, 2001, Goodfellow, 2003) και μάθηση (McLellan, 1998). Η 
αποτελεσματικότητα της μάθησης, ιδίως σε θέματα Π.Ε., προϋποθέτει την ανάπτυξη θετικών στάσεων ως
προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης πολιτών με κοινωνική υπευθυνότητα, περιβαλλοντικό ήθος, διάθεση 
ανάληψης δράσεων και διάθεση συμμετοχής στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
(Παπαδημητρίου, 1998, Μιχαηλίδης, 2003). Όπως φάνηκε από διερεύνηση των προγραμμάτων Π.Ε. που 
πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία 1998-2008 (Αποστόλου, κ.ά., 2008), οι μαθητές/ριες εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον για προγράμματα Π.Ε. που στοχεύουν στην αειφορική ανάπτυξη. Επίσης, όπως έδειξε άλλη 
έρευνα (Βασιλούδης, 2007), η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε σχέδια εργασίας Π.Ε. συμβάλλει στην 
αλλαγή στάσεων και παρέχει σε μαθητές/ριες τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης απέναντι σε σημαντικά 
κοινωνικά προβλήματα, καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης δράσης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών. Τα 
παραπάνω οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι η εμπλοκή μαθητών/ριών σε προαιρετικά 
προγράμματα Π.Ε. μέσα από σύγχρονα, ευέλικτα, ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, που 
βασίζονται στις Τ.Π.Ε. και παρέχουν δυνατότητες εξ αποστάσεως αλληλεπίδρασης ανεξάρτητα από χώρο 
και χρόνο, όπως οι Ψ.Κ.Μ., ενδεχομένως, βοηθά τους/τις μαθητές/ριες να διαχειριστούν αποδοτικότερα τον
περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους και αυξάνει τις πιθανότητες διαμόρφωσης από μέρους των 
μαθητών/ριών, θετικών στάσεων ως προςτο περιβάλλον.

1.1. Τ.Π.Ε., Π. Ε. & Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης
Η χρήση Τ.Π.Ε. προκαλεί μετασχηματισμούς στην εκπαίδευση καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς από 
μεταδότες και ελεγκτές γνώσεων, εμπνευστές, οργανωτές και εμψυχωτές, που προτρέπουν τους/τις
μαθητές/ριες να εργαστούν δημιουργικά και να οδηγηθούν σε πρωτότυπες λύσεις (Κοντογιαννοπούλου-
Πολυδωρίδη, 1992). Η Π.Ε. μπορεί να επωφεληθεί από τις Τ.Π.Ε.. Η Π.Ε. απαιτεί, αφενός, ενεργό 
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συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης (Palmer, 1997) και, αφετέρου, επικοινωνία και 
συνεργασία (Moore & Huber, 2001), ολιστική προσέγγιση της γνώσης, λήψη αποφάσεων για την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων (Χαλκίδης, Σαριδάκη & Τσάκαλης, 1998, Μαυρικάκη, 2000), διαφορετικές 
σχέσεις εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και σύνδεση του σχολείου με τη ζωή (Φλογαΐτη, 1998). Στην ελληνική 
βιβλιογραφία υπάρχουν εργασίες που σχετίζονται με τη χρήση Τ.Π.Ε. στην Π.Ε. και αναφέρονται στη 
διαμόρφωση στάσεων φιλικών ως προς το περιβάλλον (Μαλανδράκης & Καρασαββίδης, 2003, Τσιατσιάνας, 
Καρασαββίδης & Χρυσοστόμου, 2005). Αρκετές εργασίες αναφέρουν ότι οι μαθητές αξιοποίησαν το 
Διαδίκτυο ως πληροφοριακό και επικοινωνιακό μέσο στο πλαίσιο προγραμμάτων Π.Ε. (Κουφόπουλος & 
Μούκα, 2004, Παπαδημητρίου, 2004, Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα, 2005, Τσιατσιάνας, κ.ά. 2005). Ωστόσο, η 
αξιοποίηση διαδικτυακών περιβαλλόντων Ψ.Κ.Μ. στο πλαίσιο προγραμμάτων Π.Ε. δεν έχει ακόμη 
μελετηθεί. Οι Ψ.Κ.Μ. παρέχουν ένα μαθησιακό περιβάλλον διάδρασης και αλληλομάθησης, που εμπλέκει 
ενεργά τους/τις μαθητές/ριες στην προσωπική δόμηση της γνώσης (Bostock, 1998). Προσφέρουν 
δυνατότητες για ευέλικτη, ομαδοσυνεργατική μάθηση εξ αποστάσεως, πέρα από περιορισμούς χώρου ή 
χρόνου, σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φυσικών ικανοτήτων και οικονομικών δυνατοτήτων (Harasim et
al., 1995). Ο Cooper (2002) υποστηρίζει ότι τα μέλη των Ψ.Κ.Μ. συνεργάζονται, εξερευνούν, μαθαίνουν και 
οδηγούνται στη διαλογική δημιουργία νέας γνώσης. Για τα προγράμματα Π.Ε. ενδείκνυται η 
ομαδοσυνεργατική μάθηση, με κυριότερη έκφρασή της τη μέθοδο project (μέθοδο σχεδίων εργασίας), η 
οποία βασίζεται στη διαφορετικότητα των μελών της ομάδας και στη συνεργασία. Η μέθοδος project παρέχει 
πολύτιμη υποστήριξη στην εκπλήρωση του σύγχρονου παιδαγωγικού στόχου ώστε οι μαθητές/ριες να 
μάθουν πώς να αναζητούν λύσεις σε επίκαιρα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα (Μιχαηλίδης, 
2003). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μάθηση θεμάτων Π.Ε. με χρήση των δομών ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης που προσφέρουν οι Ψ.Κ.Μ., καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης 
αυτής, αποτελούν αντικείμενα που χρήζουν διερεύνησης.

1. 2. Σκοπός
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η συμμετοχή μαθητών/ριών σε 
Ψ.Κ.Μ. για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων Π.Ε. επιδρά στις στάσεις των 
μαθητών/ριών ως προς το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι μαθητές/ριες, 
μέσω των Ψ.Κ.Μ., μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδικές εργασίες εξ αποστάσεως, να αξιοποιήσουν 
αποδοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους και να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της μέθοδου 
project που θέτουν τα προαιρετικά προγράμματα Π.Ε.. 

2. Μεθοδολογία  
2.1 Συμμετέχοντες 
Στην έρευνα συμμετείχαν 14 αγόρια και 13 κορίτσια, ηλικίας 12-13 ετών, της Α’ τάξης Γυμνασίου και η
εκπαιδευτικός-συντονίστρια του περιβαλλοντικού προγράμματος (πρόκειται για τη γράφουσα). Πριν από 
την έναρξη της εφαρμογής της μεθόδου project και της συνεργασίας των μαθητών/ριών μέσω των Ψ.Κ.Μ. 
για την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας, οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο στάσεων ως 
προς το φυσικό περιβάλλον (προέλεγχος-pretest). Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο για ειλικρινή και 
ελεύθερη έκφραση (Καμπίτσης & Χαραχούσου-Καμπίτση, 1999). Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου 
εργασίας, οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο (μεταέλεγχος-posttest).

2.2. Όργανα
Για την διερεύνηση της επίδρασης του συνεργατικού τρόπου μάθησης που υποστηρίχθηκε από τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και τα εργαλεία της υπηρεσίας Yahoo Groups (υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε για την 
υλοποίηση των Ψ.Κ.Μ.) στις στάσεις των μαθητών ως προς το φυσικό περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο CHEAKS (Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale) (Leeming et al., 
1995), το οποίο έχει σταθμιστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα (Malandrakis & Chatzakis, in
press). Από το συγκεκριμένο όργανο, χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα στάσεων, η οποία χορηγήθηκε πριν 
από την έναρξη του προγράμματος και μετά το τέλος του προγράμματος, στην ίδια μορφή. Ο μέσος όρος της 
τελικής μέτρησης των στάσεων των μαθητών εξετάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην αρχική 
μέτρηση, προκειμένου να εξακριβωθεί ενδεχόμενη στατιστικά σημαντική διαφορά.

2.3. Διαδικασία
Στην παρούσα έρευνα, οι Ψ.Κ.Μ. αναπτύχθηκαν με χρήση της υπηρεσίας Yahoo Groups. Συγκεκριμένα, 
ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:



1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

-3-

α) Ενημερώθηκαν οι γονείς για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα Π.Ε. και για την ασφαλή 
χρήση του Διαδικτύου. 

β) Δημιουργήθηκαν  λογαριασμοί Yahoo και οι μαθητές/ριες απέκτησαν ταυτότητα χρήστη (Yahoo ID) 
και κωδικό πρόσβασης (password).

γ) Δημιουργήθηκαν 5 ψηφιακές ομάδες στην ιστοσελίδα http://groups.yahoo.com
Προκειμένου οι μαθητές/ριες να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα κατά τη δημιουργία των ομάδων, 
διάβασαν στο εργαστήριο πληροφορικής ένα ασπρόμαυρο παραμύθι με θέμα τη διαφορετικότητα, το ΣΙ 
ΣΟΥ ΝΤΟ (Παπαθεοδούλου & Μπεκιάρης, 2006) και, μέσω αυτού, κατανόησαν ότι η μοναδικότητα του 
κάθε ατόμου συντελεί στην δημιουργία μιας κοινωνίας όπου ο καθένας αναπτύσσεται και συνυπάρχει με 
τους άλλους. Κάθε ψηφιακή ομάδα αποτελούνταν από 5 ή 6 άτομα και την εκπαιδευτικό-συντονίστρια. Οι 
ομάδες ονομάστηκαν ψηφιακές λόγω της δράσης που ανέπτυξαν στο Διαδίκτυο. Κάθε ομάδα απαρτιζόταν
από καλούς/ές, μέτριους/ες και αδύνατους/ες μαθητές/ριες ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα βοήθειας 
προς τους αδύνατους/ες μαθητές/ριες (Ματσαγγούρας, 2003). Επίσης, κάθε ομάδα περιλάμβανε αγόρια και 
κορίτσια για να υπάρχει ανομοιογένεια ως προς το φύλο (Ματσαγγούρας, 2004).
Για την καλή συνεργασία στις Ψ.Κ.Μ. τέθηκαν οι εξής κανόνες, που συγκαταλέγονται στις βασικές αρχές 
των Ψ.Κ.Μ. (Palloff & Pratt, 1999) και οι οποίοι αποφασίστηκαν από κοινού από όλους/ες τους/τις 
μαθητές/ριες και την εκπαιδευτικό-συντονίστρια: α) ειλικρίνεια μεταξύ των μελών, β) ενεργός συμμετοχή 
για την ολοκλήρωση των ομαδικών εργασιών, γ) βοήθεια και σεβασμός μεταξύ των μελών. Την ευθύνη 
τήρησης των κανόνων είχε η εκπαιδευτικός-συντονίστρια. Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας (π.χ. μιλώ 
για τον εαυτό μου σε δυαδικές ομάδες, μιλώ για τα ενδιαφέροντά μου), τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν 
από την έναρξη της συνεργασίας στο πλαίσιο των Ψ.Κ.Μ., έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη θετικών 
συναισθημάτων από μέρους των μαθητών/ριών. Άλλωστε, η επιτυχία ενός προγράμματος εξαρτάται πολύ 
από το βαθμό και το είδος της επικοινωνίας που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη των ομάδων 
(Ματσαγγούρας, 1987). Η γνωριμία των μαθητών/ριών με το διαδικτυακό περιβάλλον των ΨΚΜ έγινε στο 
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Εκεί οι μαθητές αντάλλαξαν πληροφορίες για προσωπικά θέματα, 
καθώς και σύντομα μηνύματα (π.χ. τους αριθμούς τηλεφώνων τους, τις ιδιαίτερες ασχολίες κατά τον 
ελεύθερο χρόνο τους), κάνοντας χρήση του αντίστοιχου εργαλείου (message/Post) της υπηρεσίας Yahoo
Groups. Για την επικοινωνία χρησιμοποίησαν τα μικρά τους ονόματα και, μέσα στο φιλικό κλίμα που 
δημιουργήθηκε, κατανόησαν τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων. Η δημιουργία φιλικού κλίματος στις 
Ψ.Κ.Μ. θεωρείται βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι μαθητές/ριες να εκφραστούν ελεύθερα 
απαλλαγμένοι από κάθε δισταγμό ή ντροπή (McMillan, 1996).
Στην παρούσα εργασία οργανώθηκε ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο «Δασικό οικοσύστημα: ωφέλειες και 
απειλές». Η υλοποίησή του είχε ως απώτερο στόχο την εκπαίδευση γύρω από την οικολογική αειφορία. Το 
σχέδιο εργασίας αφορούσε στην αναζήτηση τρόπων προστασίας και αξιοποίησης του αισθητικού άλσους 
«Αηλιά» Τρικάλων. Ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: α) εκδήλωση επιθυμίας των μαθητών, οριοθέτηση
των στόχων, β) καθορισμός ομάδων, γ) ορισμός χρονικών σημείων για ενημέρωση και ανατροφοδότηση, δ) 
συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσω των Ψ.Κ.Μ. για ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριακού 
υλικού, στ) επεξεργασία του υλικού και δημιουργία διαφανειών με μηνύματα για την προστασία του 
άλσους.
Οι μαθητές συμμετείχαν στις ΨΚΜ για 10 εβδομάδες. Το διαδικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας Yahoo
Groups, στο οποίο δημιουργήθηκαν οι ψηφιακές ομάδες, παρείχε εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας
όπως: α) απευθείας αποστολή μηνυμάτων προς ένα ή όλα τα μέλη της ομάδας, β) ανέβασμα αρχείων (Word, 
Excel, PowerPoint), φωτογραφιών και υπερσυνδέσεων, τα οποία διαμοιράζονταν σε όλα τα μέλη της 
ομάδας, γ) δημιουργία ψηφοφορίας (poll) για λήψη αποφάσεων με ένδειξη του ποσοστού, άρα και ένδειξη 
της πλειοψηφίας, και δ) δημιουργία άλμπουμ. Επίσης, παρέχονταν εργαλεία όπως ημερολόγιο για 
προγραμματισμό ημέρας, εβδομάδας, μήνα και έτους, που όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν, παρόλο που θα
μπορούσαν να διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή κοινών αποφάσεων καθώς και την τήρηση 
προθεσμιών.
Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των ατομικών και ομαδικών εργασιών καθορίζονταν από κοινού από την 
εκπαιδευτικό-συντονίστρια και τους/τις μαθητές/τριες. Προτείνονταν κάποιες ημερομηνίες και επικρατούσε 
η απόφαση των πολλών. Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία ψηφοφοριών, στις οποίες οι μαθητές 
μπορούσαν να επιλέξουν μια από 4 ή 5 επιλογές. Επιλογή από τους περισσότερους θεωρούνταν κοινή 
απόφαση. Έτσι, οι μαθητές/ριες έμαθαν να σέβονται την γνώμη των πολλών κάθε φορά που έπρεπε να 
πάρουν κάποια απόφαση. Στις Ψ.Κ.Μ. οι μαθητές/ριες κάθε Σαββατοκύριακο έβλεπαν αναρτημένη την
θεματολογία της ατομικής και της ομαδικής τους εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ολοκλήρωναν 
τις εργασίες τους και, μέσω της υπηρεσίας Yahoo Groups, έστελναν τα αντίστοιχα αρχεία στους συντονιστές 
τους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, τα έστελναν στην εκπαιδευτικό-συντονίστρια. Για την ολοκλήρωση των 

http://groups.yahoo.com/
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ομαδικών εργασιών απαιτούνταν ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των μαθητών/ριών προκειμένου να 
σχολιάσουν κάποιο κείμενο ή άλλο ψηφιακό υλικό σχετικό με το περιβάλλον, όπως βίντεο από τα πολλά 
που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο YouTube (http://www.youtube.com/). Στις ΨΚΜ οι μαθητές αντάλλαξαν 
μηνύματα κειμένου. Συγκεκριμένα, 58 μηνύματα η 1η ομάδα, 43 μηνύματα η 2η ομάδα, 42 μηνύματα η 3η

ομάδα, 57 μηνύματα η 4η ομάδα και 69 μηνύματα η 5η ομάδα. Επίσης, παρακολούθησαν βίντεο που 
εξυπηρετούσε τους διδακτικούς σκοπούς του προγράμματος Π.Ε. (20 βίντεο). Επιπρόσθετα, επισκέφτηκαν 
αρκετές ιστοσελίδες και ο κάθε μαθητής/ρια ανέβασε 10 κείμενα. Τα κείμενα αυτά, με σύνθεση και 
επεξεργασία από τον κάθε συντονιστή ομάδας, αποτέλεσαν το βασικό υλικό των ομαδικών εργασιών που 
είχαν ανατεθεί στους μαθητές. Στο πλαίσιο των ατομικών εργασιών, απαιτούνταν από τους μαθητές να 
ανεβάσουν στον ψηφιακό χώρο των ομάδων τους στις Ψ.Κ.Μ. αρχεία (πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο) 
σχετικά με το σχέδιο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/ριες από κοινού συνεισέφεραν στη σταδιακή 
οικοδόμηση νέας γνώσης. Συχνά, οι μαθητές/ριες ανέφεραν προβλήματα σχετικά με την ταχύτητα του 
Διαδικτύου. Μερικές φορές, παρουσιάστηκε η ανάγκη να γίνουν «δια ζώσης» συναντήσεις και συζητήσεις 
στο εργαστήριο πληροφορικής, προκειμένου να επιλυθούν απορίες. Οι απορίες σχετίζονταν με τη χρήση των 
υπολογιστών και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, με τις παροχές του διαδικτυακού περιβάλλοντος, με τη 
λειτουργία επικοινωνίας των ομάδων και με την αξιολόγηση της πορείας των εργασιών. Στην πορεία του 
χρόνου, οι μαθητές/ριες έγιναν ικανοί χρήστες της υπηρεσίας Yahoo Groups.

3. Αποτελέσματα

Για τον έλεγχο της στατιστικής υπόθεσης της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-τεστ για εξαρτημένα 
δείγματα. Η ανάλυση αξιολόγησε την διαφορά των μέσων όρων δύο μετρήσεων, μιας μέτρησης πριν από 
την έναρξη του προγράμματος και μιας δεύτερης μέτρησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε μια 
εξαρτημένη μεταβλητή, τις στάσεις των μαθητών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ο έλεγχος έγινε σε 
επίπεδο σημαντικότητας p<0.05.

Σχήμα 1. Μέσοι όροι στην αξιολόγηση των στάσεων των μαθητών/ριών ως προς.το φυσικό περιβάλλον πριν 
και μετά την παρέμβαση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (βλ. Σχήμα 1), στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε στα 
αποτελέσματα που αφορούσαν στις στάσεις των μαθητών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον κατά την 1η

μέτρηση (Μ1=143.29, SD=22.15) σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα κατά τη 2η μέτρηση 
[(Μ2=160.18, SD=9.73), t(26)=-4.81, p=0.00 (<0.05)]. Οι μαθητές/ριες, αν και είχαν θετικές στάσεις ως προς 
το περιβάλλον κατά την αρχική μέτρηση (Μ1=143.29), ανέπτυξαν σημαντικά θετικότερες στάσεις κατά την 
τελική μέτρηση (Μ2=160.18 με άριστα το Μ=180).

4. Συμπεράσματα 
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την άποψη που έχει διατυπωθεί στην ερευνητική 
βιβλιογραφία (Βαβουγυιός, Ιωαννίδης & Φακιολάκης, 1999) ότι το Διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αν αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
Αποδεικνύουν, επίσης, ότι, μέσω των Ψ.Κ.Μ., οι μαθητές/ριες μπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ομαδικές εργασίες που απαιτούν τα σχέδια 
εργασίας προγραμμάτων Π.Ε.. Οι Ψ.Κ.Μ. μπορούν, επομένως, να δώσουν νέα ώθηση στην παιδαγωγική 
μέθοδο των σχεδίων εργασίας (μέθοδο project), η οποία έχει διαπιστωθεί ότι καθιστά τη μάθηση 
ενδιαφέρουσα, βαθύτερη και περισσότερο σφαιρική, άρα και ανθεκτικότερη στο χρόνο, καθώς και 
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αποτελεσματικότερη ως προς την εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη (Μιχαηλίδης, 2003). Το σχολείο 
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ενημέρωσης και μάθησης (Λεβίτιν, 1998), καθώς και τον ισχυρότερο 
παράγοντα για τη διαμόρφωση στάσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τη γενικότερη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς των νέων ατόμων (Treshow & Anderson, 1991). Ένα από τα ζητούμενα 
στη σχολική εκπαίδευση σήμερα είναι οι μαθητές/ριες να γίνουν αυτόνομοι και ενεργοί πολίτες, έτοιμοι να 
αναλαμβάνουν δράσεις για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, ικανοί να προσδιορίζουν το παρόν 
και να επαγρυπνούν για το μέλλον των επερχόμενων γενεών (Φλογαΐτη, 2007). Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι 
η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε Ψ.Κ.Μ. για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας με τη χρήση μεθόδων εξ 
αποστάσεως συνεργατικής μάθησης έχει σημαντική θετική επίδραση στη διαμόρφωση, από μέρους των 
μαθητών/ριών, θετικών στάσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον. Επομένως, η καινοτόμος αυτή διδακτική 
και μαθησιακή προσέγγιση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
και να προσφέρει ευέλικτες δυνατότητες διερεύνησης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων που 
μαστίζουν τον πλανήτη μας. Η διερεύνηση αυτή και η βαθύτερη κατανόηση των οικολογικών προβλημάτων 
αναμένεται να οδηγήσουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. Οι υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες θα 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 2006).
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