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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο καδί κε ηα αλακθηζβήηεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ
θάζε καζεηή, όπσο ε αύμεζε ηεο επίγλσζεο ειέγρνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ
επίιπζε ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο
επηπηώζεηο όπσο ε ελίζρπζε θάπνησλ αξλεηηθώλ ζηάζεσλ πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ ηνπηθή
ή ηελ επξύηεξε θνηλσλία ζρεηηθά κε δξάζεηο ππέξ ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο. Σηελ
παξνύζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε αξλεηηθώλ πξνζσπηθώλ θαλόλσλ ζηελ
αλάιεςε πξνζσπηθήο επζύλεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηνπηθνύ δεκόζηνπ ρώξνπ ζπγθεθξηκέλα ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ- ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ελίζρπζε ησλ
ζεηηθώλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ππνζηήξημε πνιηηηθήο δξάζεο ελάληηα ζε
πξνζπάζεηεο θαηαπάηεζεο ή αιιαγήο ρξήζεο ηνπ ηδίνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο. Μέζα
από πεηξάκαηα εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεθκεξηώλεηαη πσο ε αξλεηηθή ελίζρπζε
νθείιεηαη ζην όηη ην Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα (ΠΠ) πεξηνξίζζεθε ζε επηζήκαλζε
θαη θξηηηθή θαη δελ πξνρώξεζε ζε αλάπηπμε ζεηηθήο βησκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ
αληηκάρεηαη ηνλ θπξίαξρν θνηλσληθό θαλόλα ώζηε λα αλαδπζεί θαη λα εληζρπζεί έλαο
λένο πξνζσπηθόο θαλόλαο πνπ ζα είλαη ζεηηθόηεξνο γηα ην πεξηβάιινλ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αζηνρίεο ΠΕ/ΕΑΑ, πεξηβαιινληηθή εζηθή καζεηώλ

ΔΗΑΓΩΓΖ
Τν εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ έζεζε απηή ε έξεπλα ήηαλ: ε ζπκκεηνρή ζε
πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα επεξεάζεη
αξλεηηθά ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ πξνζσπηθή πεξηβαιινληηθή εζηθή πνπ αθνξνύλ ζε
κηα πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θνηλσληθήο παξέκβαζεο; Δίλαη έλα θαίξην εξώηεκα
πνπ αμίδεη δηεξεύλεζεο. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαηά θαλόλα είηε ζε
ζεηηθέο επηδξάζεηο (Smith-Sebasto, 1995, Culen & Volk, 2000) είηε ζε κηθξήο
επηηπρίαο ζεηηθή επηξξνή ζηελ αηνκηθή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά (Jensen &
Schnack 1997, Fien, 2000).
Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή ή αιιηώο νη πξνζσπηθνί εζηθνί θαλόλεο, πνπ νξίδνληαη
σο ε απηνδέζκεπζε ζε κηα ελέξγεηα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη βηώλεηαη σο
αίζζεκα εζηθήο ππνρξέσζεο (Bamberg & Schmidt, 2003), ζεσξνύληαη έλαο από ηνπο
γελλήηνξεο ηεο ππεύζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλα κε ηε «ζεσξία
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αμηώλ-πεπνηζήζεσλ-εζηθήο» (Stern et all 1999).
Πξνεγεζείζα έξεπλα αλαζθόπεζεο, (Lalazisi, Latinopoulos, 2010a), εληόπηζε ηνπο
θξίζηκνπο παξάγνληεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ
ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ κεηαμύ ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθαλ ζαλ ηέηνηνη: ε
πεξηβαιινληηθή εζηθή, νη πξνζσπηθέο αμίεο ησλ καζεηώλ θαη νη πεπνηζήζεηοαμηνινγήζεηο ηνπο γηα δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σε επόκελε έξεπλα
κειεηήζεθε πεηξακαηηθά ζην ίδην ζρνιείν ε επίδξαζε ελόο ΠΠ ζηνπο παξάγνληεο
απηνύο θαη βξέζεθε ζαθέζηαηα ζεηηθή ζηνλ πξνζσπηθό θαλόλα ηεο ππνζηήξημεο
ζπιινγηθώλ-πνιηηηθώλ δξάζεσλ ππέξ ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο (Λαιαδήζε,
Λαηηλόπνπινο, 2010b). Σην βαζκό πνπ απηή ε ελίζρπζε θαζώο θαη ε πινπνίεζε
δξάζεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο ήηαλ νη βαζηθνί παηδαγσγηθνί ζηόρνη ηνπ
πξναλαθεξζέληνο ΠΠ θαη επεηεύρζεζαλ, ζεσξήζεθε επηηπρεκέλν. Οη κεηξήζεηο
επίδξαζεο ηνπ ΠΠ πεξηειάκβαλαλ ηελ εμέηαζε θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο
επξύηεξεο θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ησλ καζεηώλ ώζηε λα δηεξεπλεζεί αλ ππήξμε
επξύηεξε επίδξαζε ζε πξνζσπηθνύο θαλόλεο γηα δξάζεηο ζηηο νπνίεο δελ είρε
επηθεληξσζεί ην ΠΠ. Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλαδείρζεθε κηα ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ε νπνία θαη απνηειεί ην αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε αξλεηηθή επίπησζε ζηνλ
πξνζσπηθό θαλόλα πνπ αθνξά ζηε «θξνληίδα ηεο γεηηνληάο».
Ζ παξνύζα έξεπλα έξρεηαη λα δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ εζηθνύ θαλόλα γηα ηε θξνληίδα ηνπ ηνπηθνύ δεκόζηνπ
ρώξνπ ελώ αληίζεηα παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαλόλα γηα ππνζηήξημε
πνιηηηθήο δξάζεο ππέξ απηνύ. Ζ αλάιπζε εζηηάδεη ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη
ζηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ ΠΠ. Σηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πηνζεηήζεθαλ
θνλζηξνπβηζηηθέο ζεσξίεο ηεο γλώζεο (Kohlberg, 1963, Bandura, 1986) θαη
εθαξκόζζεθαλ καζεηνθεληξηθέο νκαδνζπλεξγαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Φξεζηκνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ κε κεξηθώο πεηξακαηηθή
κνξθή (quasi experimental) γηαηί νη νκάδεο κειέηεο θαη ειέγρνπ δελ επηιέγεθαλ κε
ηπραίν ηξόπν. Τε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008 ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηήζεθε ΠΠ (1ν
Πείξακα) κε νκάδα ζπκκεηνρήο θαη νκάδα ειέγρνπ ζην 1ν ΓΔΛ Καιακαξηάο ζε
ζύλνιν 78 καζεηώλ (34 ζπκκεηέρνληεο θαη 44 νκάδα ειέγρνπ). Δπαλαιήθζεθε κε ην
ίδην ζέκα, ηνλ ίδην θαζεγεηή αιιά δηαθνξεηηθνύο καζεηέο ηελ επόκελε ζρνιηθή
ρξνληά 2008-09 (2ν Πείξακα) ζε ζύλνιν 61 καζεηώλ (26 ζπκκεηέρνληεο θαη 35
νκάδα ειέγρνπ). Δπηιέρζεθαλ δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ ππνζηήξημε νξγαλσκέλσλ
θηλήζεσλ-θηλεκάησλ ππέξ ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ππέξ ηεο
πξνζηαζίαο ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ σο
κέζνπ αζηηθήο κεηαθίλεζεο. Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ καζεηνθεληξηθή κε ρξήζε
ηεο κεζόδνπ ζρεδίσλ εξγαζίαο (κέζνδνο project).
Καηά ην 1ν Πείξακα ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, πεξηειάκβαλε ηελ αμηνιόγεζε ησλ
ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ, ηε δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζύλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ
κε ηνπο ειεύζεξνπο δεκόζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ κε πνδειαηνδξόκεζε, ηελ
ελεκέξσζε γηα ηελ ζρεηηθή πνιηηηθή, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ θαη
ηελ θαηάζεζε πξόηαζεο ησλ καζεηώλ ζε Γήκν θαη Ννκαξρία. Οη καζεηέο
απνθάζηζαλ λα πξνηείλνπλ ράξαμε πνδειαηόδξνκνπ. Σπλέηαμαλ ζρεηηθή πξνκειέηε.
Βίσζαλ ηελ πνδειαηνδξόκεζε ζηα Τξίθαια, θαη ηελ εληππσζηαθή αμηνπνίεζε ηνπ
πάξθνπ Αιθαδάξ ζηε Λάξηζα. Οη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ
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ηνπηθώλ ζπιιόγσλ πνπ εκπόδηζαλ κε επηηπρία ηνλ απνραξαθηεξηζκό θαη ηελ
νηθνπεδνπνίεζε ειεύζεξσλ δεκόζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γύξσ
από ην ζρνιείν. Αξθεηνί καζεηέο είραλ γλσζηνύο ή ζπγγελείο πνπ ήηαλ ελεξγά κέιε
ησλ ελ ιόγσ ζπιιόγσλ.
Σην 2ν Πείξακα ν εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο πεξηειάκβαλε αξρηθά επαθή ησλ
καζεηώλ κε ην πνδειαηηθό θίλεκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καιακαξηά,
ελεκέξσζε γηα ηελ ζηήξημε ηεο δξάζεο ησλ πνδειαηηθώλ ζπιιόγσλ από ηελ
Ννκαξρία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο δξάζεηο απηέο
θαη νξγάλσζε εθδειώζεσλ ππνζηήξημεο ηεο αζηηθήο πνδειαζίαο. Γελ έγηλε θακηά
αμηνιόγεζε ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ ή ηεο δπλαηόηεηαο θαηαζθεπήο
πνδειαηνδξόκσλ ή ινγηθή ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο πνδειαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε
αλάπηπμε ηεο πνδειαζίαο άκεζα θαη ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Οη καζεηέο
ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ δξάζε ησλ ηνπηθώλ ζπιιόγσλ όπσο θαη νη καζεηέο ηνπ
πξνεγνπκέλνπ ΠΠ. Δπηπιένλ δύν καζεηέο έθεξαλ ζε επαθή ηελ πεξηβαιινληηθή
νκάδα κε ηελ πινύζηα πνδειαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή δξάζε νκάδσλ-ζπιιόγσλ
ζηελ Ξάλζε όπνπ θαη είραλ πξνζσπηθή επαθή κε ηα δξαζηήξηα κέιε πνδειαηηθνύ θαη
θηινπεξηβαιινληηθνύ νκίινπ.
Ζ επίδξαζε κεηξήζεθε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην πιαίζην
ηεο αμηνιόγεζήο ηνπ, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνιύ ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπηζηίαο
(α=0,767). Ζ δηακόξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ εξσηήζεσλ βαζίζζεθε ζε εξγαιεία
κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηώλ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο (Stern et al, 1999, Thøgersen, 2006).
Οη κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ αλαθέξνληαη ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:
 ε ζπκκεηνρή ή όρη ζε ΠΠ
 νη πξνζσπηθέο αμίεο, δειαδή, νη θνηλέο αληηιήςεηο γηα ην ηη είλαη θαιό θαη
επηζπκεηό ζε κηα θνπιηνύξα. Τν ζύζηεκα αμηώλ κεηξήζεθε κε εξγαιείνεξσηεκαηνιόγην ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο (Schwartz Survey Instrument),
πεξηιακβάλεη 10 θαηεγνξίεο αμηώλ πνπ ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό
θαηέρνπλ όινη νη άλζξσπνη ζε όια ηα έζλε (Nordlund & Garvill, 2002).
Βξέζεθε αμηνπηζηία α=0,87. Οη πξνζσπηθέο αμίεο κεηξήζεθαλ πξηλ ηελ
επίδξαζε ηνπ ΠΠ κε θιίκαθα Likert (1÷5).
 ην θύιν
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:
Πξνζσπηθόο εζηθόο θαλόλαο γηα ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθώλ θηλήζεσλ
δηακαξηπξίαο: Υπάξρνπλ νηθόπεδα ζηελ Καιακαξηά ραξαθηεξηζκέλα από ηελ
Πνιηηεία σο πάξθα θαη αζινπαηδηέο θαη ηώξα (επεηδή δελ δόζεθε ε απαηηνύκελε
απνδεκίσζε ζηνπο ηδηνθηήηεο) ηα νηθόπεδα απηά απνραξαθηεξίδνληαη θαη ζα
γίλνπλ πνιπθαηνηθίεο. Κάπνηνη από ηνπο ζπκπνιίηεο καο κε δηακαξηπξίεο
πξνζπαζνύλ λα ην απνηξέςνπλ. Η ζπκκεηνρή ζε κηα δηακαξηπξία γηα ην ζέκα
απηό (απνραξαθηεξηζκνύ ησλ νηθνπέδσλ) πηζηεύεηο πσο είλαη θαζήθνλ ζνπ;
 Πξνζσπηθόο εζηθόο θαλόλαο γηα πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο:
Ννκίδεηο πσο νθείινπκε λα θξνληίδνπκε ηε γεηηνληά καο ζαλ ην ζπίηη καο;
 Απόδνζε αμίαο ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο-βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο γηα ηνλ
εξσηώκελν: α)Πηζηεύεηο όηη νη ειεύζεξνη ρώξνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ
βειηηώλνπλ ηελ δσή ησλ θαηνίθσλ ζεκαληηθά; β)Πηζηεύεηο όηη νη ειεύζεξνη
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ρώξνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
πόιεο καο;
Απόδνζε-αλάιεςε επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ειεύζεξσλ δεκόζησλ
ρώξσλ πξαζίλνπ: Επζύλνληαη νη θάηνηθνη γηα ηελ θαιή ή θαθή θαηάζηαζε ησλ
παξαπάλσ ρώξσλ; Likert (0÷2).

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ
Ζ ανάλσζη ηων δεδομένων (κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά κε νκάδα ειέγρνπ) έγηλε
εθαξκόδνληαο κνληέια παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε δηαθνξά DY =
Ypost - Ypre γηα όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο θαη ςεπδνκεηαβιεηή ηε
ζπκκεηνρή Pi =participation (ηηκέο 0 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 1 γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή νκάδα). Τα κνληέια πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ είλαη ηεο κνξθήο:
ΓΥi = a +β Pi + γ Εi + δ (P i * Εi)+ error
Όπνπ Εi έλα ζύλνιν άιισλ κεηξήζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ καζεηή i πνπ
ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβιεηέο ΓΥi θαη P i, π.ρ. νη πξνζσπηθέο αμίεο, ην
θύιν. Ο όξνο δ Φi * Εi κεηξάεη ηε ζπλεπίδξαζε ηνπ Pi θαη Εi θαη a= constant, β,γ,δ=
coeff.
Αποηελέζμαηα
1.
Αύμεζε ησλ πξνζσπηθώλ εζηθώλ θαλόλσλ ζηελ ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθώλ
θηλήζεσλ δηακαξηπξίαο (Πίλαθαο 1). Οη εζηθνί θαλόλεο είλαη ζαθέο όηη βειηηώλνληαη
ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηα δύν ΠΠ. Δκθαλίδεηαη παξάιιεια ηζρπξή ε
επίδξαζε γεληθώλ αμηώλ πνπ αθνξνύλ ζε θνηλσληθό θύξνο θαη θξηηηθή ζθέςε.
Πίνακας 1. Μνληέια κεηαβνιήο ηνπ πξνζσπηθνύ εζηθνύ θαλόλα ππνζηήξημεο
πεξηβαιινληηθώλ θηλήζεσλ δηακαξηπξίαο ππέξ ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο
Μεταβλητές
Σπκκεηνρή ζην ΠΠ
Αλνηθηόο ζηελ αιιαγή
Αλνηθηόο*ζπκκεηνρή

1ο Πείραμα

2ο Πείραμα

Coeff
(StdError)
2.544*
(1.075)
0.239*
(0.114)
-0.572*
(0.235)

Coeff
(StdError)
2.805**
(1.072)
0.369*
(0.190)
-0.605*
(0.245)

Επηηπρία*ζπκκεηνρή
Επηηπρία
R^2=0.106
Όπου Coeff * για p<0.05 ή ** για p<0.01

R^2=0.126

Coeff
(StdError)
1.483*
(0.699)

-0.356
(0.186)
0.250*
(0.119)
R^2=0.109

2.
Μείσζε ησλ πξνζσπηθώλ εζηθώλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνύ
πεξηβάιινληνο σο πξνο ηε θξνληίδα γηα ηε γεηηνληά (Πίλαθαο 2). Ο πξνζσπηθόο
εζηθόο θαλόλαο γηα θξνληίδα ηεο γεηηνληάο καο ζαθέζηαηα θαίλεηαη λα κεηώλεηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 1ν ΠΠ καζεηέο εθηόο από εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ πνιύ
αλαπηπγκέλε ηελ αμία ηεο νηθνπκεληθόηεηαο, ελώ απμάλεηαη αλεμάξηεηα ζπκκεηνρήο
ζην ΠΠ ζε όζνπο έρνπλ πςειέο πεξηβαιινληηθέο αμίεο θαη ζεσξνύλ ζεκαληηθή ηελ
αμία ηεο αζθάιεηαο. Σην 2ν ΠΠ όινη νη καζεηέο από ηελ αξρή ζεσξνύζαλ όηη όθεηιαλ
λα πξνζηαηεύνπλ ην ηνπηθό πεξηβάιινλ ζαλ ην ζπίηη ηνπο θαη δελ παξαηεξήζεθε
αιιαγή ζηνλ εζηθό απηό θαλόλα.
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Πίνακας 2. Μνληέια κεηαβνιήο(Dy)ηνπ Πξνζσπηθνύ εζηθνύ θαλόλα γηα πξνζηαζία
ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο (1ν Πείξακα)
Μεταβλητές
Σπκκεηνρή ζην ΠΠ
Οηθνπκεληθόηεηα*ζπκκεηνρή

Coeff
(StdError)
-1.61524**
(0.40616)
0.33978**
(0.08651)

Αζθάιεηα
Αζθάιεηα*ζπκκεηνρή

Coeff
(StdError)
-2.2517**
(0.6125)

-0.1697**
(0.0663)
0.4856**
(0.1337)

Πεξηβαιινληηθέο αμίεο
-0.02564
(0.5870)
R^2=0.198
Όπου Coeff * για p<0.05 ή ** για p<0.01
Σηαζεξά

Coeff
(StdError)
-0.7259**
(0.2764)

0.7416
(0.3039)
R^2=0.188

0.1552**
(0.0606)
-0.0256
(0.0498)
R^2=0.097

Γελλάηαη ην εύινγν εξώηεκα γηαηί νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 1ν πείξακαπεξηβαιινληηθό πξόγξακκα παξνπζίαζαλ κείσζε εζηθήο δέζκεπζεο γηα ηε θξνληίδα
ηεο γεηηνληάο ηνπο θαη γηαηί όρη νη καζεηέο ηνπ 2νππεηξάκαηνο; Υπήξμε δηαθνξά ζηελ
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε; Αλ ππήξμε, πσο κπόξεζε κηα πεξηβαιινληηθή εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία λα πξνθαιέζεη αξλεηηθή εζηθή επίδξαζε; Μήπσο ππήξμε θάπνην
εμσηεξηθόο παξάγνληαο άζρεηνο κε ην ΠΠ; Γελ ππήξμε θάπνην ηδηαίηεξν γεγνλόο
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε νκάδα ειέγρνπ δελ παξνπζίαζε κείσζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαλόλα (Πίλαθαο 2). Πξάγκαηη ππήξμε δηαθνξά ζην πεξηερόκελν ηεο
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηα δύν πξνγξάκκαηα. Σην 1ν πξόγξακκα νη καζεηέο
αζρνιήζεθαλ κε έξεπλα πεδίνπ πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηελ πνηόηεηα
ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη έθαλαλ κηα κηθξή έξεπλα δεκνζθόπεζεο πνπ
ζπγθέληξσζε ηηο απόςεηο ησλ πεξηνίθσλ ησλ ρώξσλ απηώλ. Σην δεύηεξν πξόγξακκα
ην βάξνο δόζεθε ζηελ πνδειαζία ζηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ζε όπνηνλ άιιν
πξόζθνξν ρώξν ηεο πόιεο. Γελ έγηλε θαηαγξαθή θαη παξαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο
ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ.
Γεδνκέλνπ όηη νη γελλήηνξεο ησλ αηνκηθώλ θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο είλαη νη
πεξηβαιινληηθέο πεπνηζήζεηο: αληίιεςε δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζε αληηθείκελανληόηεηεο κε αμία, αλάιεςε επζύλεο λα απνηξέςεηο ηελ απεηιή (Stern et al., 1999),
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη κεηαβνιέο ζηηο πεπνηζήζεηο πξηλ θαη κεηά ην ΠΠ.
3.
Μεηώζεθαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ καζεηώλ σο πξνο ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ ρώξσλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Καιακαξηάο
(Σρήκα 1) κέζα από ηελ αζπλέπεηα θαη ζύγθξνπζε ησλ πξνζσπηθώλ αμηνινγήζεσλ
κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη επήιζε αμηαθή αιιαγή (Γεσξγόπνπινο, 2002). Πξάγκα
πνπ ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ππαηλίζζεηαη αύμεζε ησλ πξνηύπσλ γηα ηελ πνηόηεηα
ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ επίδξαζε ηνπ ΠΠ, ελώ ζηε ρεηξόηεξε, κείσζε ηεο
πξνζσπηθήο επζύλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο θάησ από ηελ
επίδξαζε ησλ θαλόλσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Καηά ηελ έξεπλα πεδίνπ ζηελ
πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο, νη καζεηέο ηνπ 1νπ ΠΠ επηζθέθζεθαλ, θσηνγξάθηζαλ θαη
αμηνιόγεζαλ κε απζηεξόηεηα ηνπο ειεύζεξνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο (θύιια αμηνιόγεζεο). Ζ δηεξεύλεζε, όκσο, ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηνίθσλ
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έδεημε όηη κόλν κηθξή κεξίδα ησλ θαηνίθσλ ζεσξεί ειιηπή ηε θξνληίδα ησλ ρώξσλ
πξαζίλνπ ελώ ε πιεηνςεθία ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθή ηελ θαηάζηαζή ηνπο.

Σχήμα 1: Μεηαβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ σο πξνο ηε
ζεκαληηθόηεηά ηνπο ζηελ πνηόηεηα ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο

Θεηηθή εκπεηξία ήηαλ ε πεξηήγεζε ζην πάξθν ηνπ Αιθαδάξ ζηελ Λάξηζα, πξόθεηηαη
γηα εμαηξεηηθή αμηνπνίεζε πνπ αλαθνπθίδεη ηελ πόιε. Απηή ε βησκαηηθή γλώζε ήηαλ
κηα αθνξκή γηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ ειεύζεξσλ δεκόζησλ
ρώξσλ πξαζίλνπ γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο
ησλ θαηνίθσλ (Σρήκα 2).

Σχήμα 2: Μεηαβνιή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ σο πξνο ηε βειηίσζε
ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ

4.
Μεηώζεθε ε απόδνζε επζύλεο ζηνπο θαηνίθνπο γηα ηελ θξνληίδα ησλ
δεκόζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ΠΠ ιηγόηεξν ζηα αγόξηα θαη
ζηνπο έρνληεο πςειή ηελ αμία ηεο θνηλσληθήο δύλακεο θαη ρακειή ηεο
νηθνπκεληθόηεηαο. Δλώ απμήζεθε ζε όινπο όζνπο είραλ ρακειή ηελ αμία ηεο
ππαθνήο θαη πςειή ηελ αμία ηεο επηηπρίαο (Πίλαθαο 3). Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠ
δελ αλαδείρζεθε παξάδεηγκα θαηνίθσλ πνπ είραλ ιάβεη πξσηνβνπιίεο θξνληίδαο ησλ
ειεύζεξσλ ρώξσλ, όζνλ αθνξά ζην πξάζηλν θαη ηελ θαζαξηόηεηα. Δπηπιένλ, νύηε ην
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αλέιαβε θάπνηα ζρεηηθή δξάζε γηα λα δείμεη ην πώο
κπνξνύλ νη καζεηέο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνηόηεηα ησλ ρώξσλ απηώλ, δειαδή
θάπνην ηξόπν παξέκβαζεο ηνπ πνιίηε. Αληίζεηα εληνπίζζεθε δξάζε πνιηηηθή κε ηε
κνξθή νξγαλσκέλεο δηακαξηπξίαο πνιηηώλ γηα ηεv απόπεηξα αιιαγήο ρξήζεο θαη
νηθνπεδνπνίεζεο νξηζκέλσλ ειεύζεξσλ δεκόζησλ ρώξσλ. Δλώ νη θάηνηθνη κε
νξγαλσκέλεο δηακαξηπξίεο ππεξαζπίδνληαη ηελ ύπαξμε ησλ δεκόζησλ απηώλ ρώξσλ,
δελ αζρνινύληαη θαζόινπ εζεινληηθά κε ηε ζπληήξεζή ηνπο, ζέκα πνπ ζεσξνύλ όηη
δελ ηνπο αθνξά. Όπσο έδεημαλ θαη νη Hopper θαη Nielsen (1991), ε επίδξαζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνηξνπήο ησλ γεηηόλσλ ζην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηεο αλαθύθισζεο, ήηαλ πνιύ ηζρπξόηεξε από ηελ επίδξαζε ηεο
ελεκεξσηηθήο πξνπαγάλδαο.
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Πίνακας 3. Μνληέια κεηαβνιήο ηεο αλάιεςεο επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
ειεύζεξσλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο γεηηνληάο
Μεταβλητές

Coeff
(StdError)

Coeff
(StdError

Σπκκεηνρή ζην ΠΠ

-0.0778
(0.2076)

2.3049*
(1.0785)

Φύιν

-0.4960*
(0.2507)
0.9858**
(0.3726)

Φύλο*ζπκκεηνρή ζην ΠΠ
Υπακοή (conformity)

-0.3284**
(0.1225)

Οηθνπκεληθόηεηα

0.03984
(0.1082)

Οικουμενικότητα*ζπκκεηνρή ζην ΠΠ

-0.4625*
0.2345
-0.2455
(0.4715)
R^2=0.079

Σηαζεξά

1.45642
(0.5617)
R^2=0.175

Όπου Coeff * για p<0.05 ή ** για p<0.01

Οη ειεύζεξνη ρώξνη πξαζίλνπ ηεο γεηηνληάο -απεηινύκελε νληόηεηααμηνινγνύληαη από ηνπο καζεηέο κε αμίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάιινληνο πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Πξόθεηηαη θπξίσο
γηα κεηα-πιηζηηθέο αμίεο. Οη πιηζηηθέο αμίεο ππνγξακκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πιηθή
αζθάιεηα: θνηλσληθή δύλακε, επηηπρία, απόιαπζε, ππαθνή, αζθάιεηα ελώ νη κεηαπιηζηηθέο αμίεο ηνλίδνπλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ηελ πνηόηεηα δσήο:
απηνδηάζεζε, άλνηγκα ζηελ αιιαγή, νηθνπκεληθόηεηα, θηιαλζξσπία, πεξηβαιινληηθέο
αμίεο (Kohlberg,1963). Πξάγκαηη βξέζεθε ηζρπξή ε επίδξαζε ησλ κεηά-πιηζηηθώλ
αμηώλ ηεο νηθνπκεληθόηεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ελώ ρακειή ησλ
πιηζηηθώλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ππαθνήο (πίλαθεο 2, 3) κε εμαίξεζε ηηο αμίεο
θνηλσληθνύ θύξνπο θαη επηξξνήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή δξάζε
Οη καζεηέο πνπ εζεινληηθά ιακβάλνπλ κέξνο ζην ΠΠ δειώλνπλ θαηά ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ζεηηθό θαλόλα ζην εξσηεκαηνιόγην πξηλ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε
ιόγσ ζπκκόξθσζεο ζην θηινπεξηβαιινληηθό θνηλσληθό «πξέπεη». Σηα δύν ΠΠ
επηδηώρζεθε ε εκπινθή ηνπ καζεηή ζε θνηλσληθή δξάζε θαη όρη απιά ε παζεηηθή
απνδνρή αδηακθηζβήηεησλ «πξέπεη». Τν ΠΠ όκσο πεξηνξίζζεθε ζηελ θαηαγξαθή
ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ θξηηηθή ηνπ, δελ έδεημε ζηνλ καζεηή έλαλ λέν ηξόπν λα
αλαιάβεη πξνζσπηθή επζύλε γηα ηε θξνληίδα ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζηε γεηηνληά ώζηε
λα εζσηεξηθεύζεη ην αξρηθό «πξέπεη». Αληίζεηα ην ΠΠ ηνπ έδεημε πνηα είλαη ε
θπξίαξρε θνηλσληθή πξαθηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα, πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο θνηλσληθόο
θαλόλαο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα πνπ δείρλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Καιακαξηάο γηα ην
πεξηβάιινλ ηεο γεηηνληάο ηνπο θαη όρη ην πσο ζα ηνλ αιιάμεη.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σηελ παξνύζα έξεπλα, δηαπηζηώζεθε όηη αλ ν καζεηήο δελ ζπκκεηάζρεη ή έζησ

ελεκεξσζεί γηα κηα ζεηηθή δξάζε αηόκσλ ηνπ θνηλσληθνύ πεξίγπξνύ ηνπ, δελ είλαη
θαζόινπ ζίγνπξν πσο ν πξνβιεκαηηζκόο ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθέο αιιαγέο ηελ
πεξηβαιινληηθή εζηθή ηνπ. Όηαλ, ινηπόλ, ηα ΠΠ πεξηνξίδνληαη ζε εληνπηζκό
πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή θαη δελ πξνρσξνύλ ζε ζεηηθή δξάζε ππέξ ηνπ
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εμεηαδόκελνπ πξνβιήκαηνο, ππάξρεη ζνβαξή πηζαλόηεηα λα νδεγήζνπλ ζε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο αξλεηηθήο λννηξνπίαο. Τέινο, επηβεβαηώζεθε πσο νη
απμεκέλεο κεηα-πιηζηηθέο αμίεο ησλ καζεηώλ απμάλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή
ησλ καζεηώλ αλεμάξηεηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ΠΠ. Δίλαη ζεκαληηθό ν
ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ησλ ΠΠ λα νινθιεξώλεη ηελ επηιεγκέλε δξάζε ή
ηνπιάρηζηνλ λα θέξεη πεηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ησλ ζπληνπηηώλ
θαη λα εληζρύεη ηηο κεηα-πιηζηηθέο αμίεο ησλ καζεηώλ.
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