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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ανάγκη επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπό την παγκόσµια αποδεκτή σκοπιά (Unesco, 1978), 

εκλαµβάνεται ως µια εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στη διαµόρφωση πολιτών 

όχι µόνο µε τη γνώση αλλά και µε περιβαλλοντικό ήθος, µε κατάλληλες στάσεις 

απέναντι στο περιβάλλον, µε κατάλληλη συµπεριφορά, διάθεση και ικανότητες να 

συµµετέχουν στην επίλυση των υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβληµάτων, στην 

πρόληψη νέων και γενικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ως διεπιστηµονικό πεδίο αλλά και ως ευρύτερη 

θεώρηση που στηρίζεται σε έννοιες όπως η κριτική και η συστηµική σκέψη, η 

δηµιουργική µάθηση κλπ., δίνει έµφαση στην υιοθέτηση µεθόδων οι οποίες παρέχουν 

στον εκπαιδευόµενο ολοκληρωµένη γνώση ενώ ταυτόχρονα τον καθιστούν ικανό να 

αξιολογεί/υιοθετεί τις κατάλληλες καθηµερινές πρακτικές και να συµµετέχει ενεργά 

και κριτικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε τα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα. Με βάση αυτή την προβληµατική, έχει αναπτυχθεί ευρύς διάλογος για το αν 

η Π.Ε. πρέπει να ενσωµατωθεί στα εκπαιδευτικά συστήµατα ως ένα ξεχωριστό µάθηµα 

που θα περικλείει γνώσεις από άλλους κλάδους ή θα πρέπει οι ιδέες της να 

“εµποτίσουν” τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο σχολικό πρόγραµµα. Εκείνο 

όµως που έχει µεγαλύτερη σηµασία δεν είναι µόνο η απόφαση για τον τρόπο 

ενσωµάτωσης της Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά ότι η οποιαδήποτε µορφή 

εφαρµογής της θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την πολυδύναµη φύση της, την 

αναγκαιότητα να δρα ενοποιητικά µεταξύ των διαφόρων κλάδων (των θετικών και 

ανθρωπιστικών επιστηµών) και κυρίως η σωστή εφαρµογή των κατάλληλων 

παιδαγωγικών µεθόδων, που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της. Οι 

επιλογές που καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασµό ενός 

προγράµµατος Π.Ε., σε σχέση µε το αντικείµενο, τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις 

µεθόδους εφαρµογής και αξιολόγησης, το εκπαιδευτικό υλικό, τη χρήση της 

τεχνολογίας έχουν καθοριστική σηµασία για το χαρακτήρα και την ταυτότητα ενός 

προγράµµατος.  

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την αναφορά µας στο θέµα της 

σπουδαιότητας της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που εµπλέκονται µε την Π.Ε. και 

εκπονούν προγράµµατα στα σχολεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που προαιρετικά 
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εφαρµόζουν προγράµµατα Π.Ε. στην πλειονότητα τους δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς 

µαθητοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας. Αν και έχει δοθεί έµφαση στη συνεχή 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, η κατάρτιση θεωρείται ελλιπής (Flogaiti, Daskolia, 

Liarakou, 2005) και εύλογα γεννάται ο προβληµατισµός και η ανάγκη αναζήτησης για 

την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της πληθώρας των προγραµµάτων που 

εκπονούνται. Πρόβληµα παραµένει το κατά πόσο το περιεχόµενο των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και των µεθόδων που σήµερα εφαρµόζονται για την 

υλοποίηση τους, προσεγγίζουν τις ανάγκες και τα οράµατα των εκπαιδευτικών µας, 

για ένα νέο σχολείο, στηριγµένο στις συµµετοχικές, στις βιωµατικές και στις 

διερευνητικές µεθόδους διδασκαλίας. 

 

Αντικείµενο και στόχοι της διπλωµατικής εργασίας  

 

Με βάση αυτούς τους προκαταρκτικούς προβληµατισµούς θέτουµε ως στόχο να 

αναπτύξουµε µια γενική µεθοδολογία σχεδιασµού προγραµµάτων Π.Ε., η οποία να 

µπορεί να διαδοθεί στους εκπαιδευτικούς. Με την παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική 

εργασία µε θέµα «Εκπαιδευτικές Εφαρµογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

επιχειρείται η δηµιουργία ενός Οδηγού ∆ιδασκαλίας για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση ο οποίος θα λειτουργήσει υποστηρικτικά και συµπληρωµατικά στο υλικό 

που έχει στη διάθεση του σήµερα ο εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να διευρύνει τον τρόπο 

µε τον οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούµε να βοηθήσουµε το έργο των εκπαιδευτών : 

• διευκρινίζοντας τους κάποιες κύριες έννοιες, αρχές, θεωρίες που επηρέασαν την 

πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα. 

• προτείνοντάς τους το µεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασµού προγραµµάτων,  

• τροφοδοτώντας τους µε τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία και τις αναγκαίες 

µεθόδους και στρατηγικές σχεδιασµού εκπαιδευτικών σεναρίων και τον τρόπο 

αξιολόγηση αυτών 

• ενισχύοντας τους µε επιµορφώσεις σε περιβαλλοντικά θέµατα έχοντας σηµείο 

αναφοράς για την εκπαίδευσή τους τον Οδηγό ∆ιδασκαλίας για την Π.Ε., ώστε να 

αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν στάσεις, αξίες και ικανότητες για να 

συµµετέχουν ενεργά στο περιβαλλοντικό γίγνεσθαι και να συνεισφέρουν στην 

αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων, καθώς και να µυήσουν µέσω 

επιλεγµένων περιβαλλοντικών θεµάτων και κατάλληλων µεθοδολογιών τους 
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µαθητές και τους άλλους συναδέλφους τους στην ενεργό περιβαλλοντική 

συµµετοχή. 

 

∆οµή της διπλωµατικής εργασίας 

 

Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας έχει ως εξής : 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Π.Ε. (µέσα από τις 

∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις και Συνέδρια) ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό το θεωρητικό 

πλαίσιο και η πρακτική της. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτέλεσε το αντικείµενο 

πολλών ∆ιεθνών Συνδιασκέψεων και Συνεδρίων µε κυριότερα την ∆ιάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που έγινε στη Στοκχόλµη το 1972, 

τη Συνδιάσκεψη για την Π.Ε. στο Βελιγράδι το 1975 και τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 

για την Π.Ε. στην Τιφλίδα το 1977, όπου διατυπώθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι και οι 

βασικές αρχές της Π.Ε. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσµικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Περιγράφονται, σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι Άξονες του 

Γνωστικού περιεχοµένου των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και 

οι Γενικοί Στόχοι, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους τους άξονες και προσανατολισµένοι 

στις αποφάσεις των διεθνών συνδιασκέψεων και συνόδων κορυφής και αφορούν και 

τις δύο βαθµίδες της Εκπαίδευσης  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

 Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές παιδαγωγικές θεωρίες οι 

οποίες αποτελούν τη θεωρητική βάση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Καταγράφονται οι κυριότερες παιδαγωγικές µέθοδοι και 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται σήµερα κατά την εκπόνηση περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων στην Εκπαίδευση αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µεταξύ τους (Μέθοδος 

∆ιεκπεραίωσης Προγράµµατος, Επίλυση προβλήµατος (Problem Solving), Μελέτη 

χαρακτηριστικής περίπτωσης (Case study), Μελέτη Πεδίου Ή Εκδροµή στο Πεδίο 

(Field study), Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping), Ιδεοθύελλα (Brain 

Storming Session), Πειραµατική Μέθοδος (Experimentation), Προσοµοίωση 

(simulation) – Παιχνίδια, Ιστοριογραµµή (Storyline), στρατηγικές όπως η Jigsaw, η 

Debate, η Think Pair Share (TPS), τα Webquest, τα Concept maps κ.λπ.). 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επισηµαίνεται η σηµαντικότητα του ρόλου των 

εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαίδευση και τη συµβολή τους κατά την εκπόνηση 

Περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Με βάση την ταξινοµία εκπαιδευτικών 



 4

δραστηριοτήτων DialogPlus learning activities taxonomy (2005), του προτύπου LADiE 

παρουσιάζεται το πλαίσιο µάθησης του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και η 

κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων των εκπαιδευτικών εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό σεναρίων µάθησης. Επίσης, 

περιγράφονται ενδεικτικά παραδείγµατα επιτυχούς χρήσης της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση µε ιδιαίτερη εφαρµογή η χρήση τους, στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών 

Προγραµµάτων. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται και τεκµηριώνεται η σχεδίαση 

εκπαιδευτικών σεναρίων µάθησης για την Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση. Ορίζεται τι 

είναι το εκπαιδευτικό σενάριο, ποια είναι η δοµή του ποιες είναι οι φάσεις δηµιουργίας 

του και πως αξιολογείται. Αναπτύσσονται δύο παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων 

µε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές στρατηγικές βάση των οποίων προτείνονται 

σχεδιασµένες δραστηριότητες και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποιοτική έρευνα για την αξιολόγηση 

του Οδηγού ∆ιδασκαλίας και τη συµβολή του στην αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών 

ως προς τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας, η µέθοδος συλλογής των 

δεδοµένων, η διαδικασία της συλλογής των δεδοµένων, το δείγµα της έρευνας και τα 

αποτελέσµατα της έρευνας βάση του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου στο οποίο 

στηρίχθηκε. 

 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται σε παραρτήµατα, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο πίνακας ταξινοµίας «The DialogPlus learning activities 

taxonomy» και οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών σεναρίων 

(σταυρόλεξα και φύλλα εργασίας).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Βασικά Κείµενα και ∆ιακηρύξεις για το Περιβάλλον και την Π.Ε. 

 

Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον αποτελεί ένα από τα θέµατα-κλειδιά της σύγχρονης 

εποχής. Κρίνεται αδήριτη ανάγκη στη σηµερινή εποχή όλοι να αποκτήσουν µια πιο 

θετική και ενεργή στάση απέναντι στο περιβάλλον.  

Η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που απειλούν τη 

βιωσιµότητα του πλανήτη από τη δεκαετία του ’60 µέχρι σήµερα, δηµιούργησαν 

ισχυρό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα προβλήµατά του. Η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Π.Ε.) των πολιτών κρίνεται αναγκαία ώστε να υπάρξει διέξοδος από την 

οικολογική κρίση. 

∆ιεθνώς η ιδέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ωρίµασε και αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ΄60. Ήταν ο καρπός των αναζητήσεων και των 

προβληµατισµών, ευαίσθητων και συνειδητοποιηµένων πολιτών. Ταυτόχρονα, αυτή η 

πρόταση σύνδεσης του Περιβάλλοντος µε την Εκπαίδευση, υπήρξε και η απάντηση 

στο αίτηµα της παγκόσµιας κοινότητας, για την αντιµετώπιση των διαρκώς 

αυξανόµενων οικολογικών προβληµάτων. Η αναγνώριση της αξίας της 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης και η υιοθέτησή της από ∆ιεθνείς Οργανισµούς,  

υπήρξε καθοριστική για τη διάδοση και ανάπτυξη της, σε πολλές χώρες του κόσµου. 

Οι διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις, που ακολούθησαν µε την πρωτοβουλία της 

U.N.E.S.C.O (United Nations Educational, scientific and Cultural Organization) – 

U.N.E.P (United Nations Environmental Programme) – I.E.E.P (Programme 

International d’ Education relative a l’ Environnement), διαµόρφωσαν σταδιακά και µε 

τη συνεργασία των εθνικών επιτροπών των κρατών, τη σύγχρονη ταυτότητα της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως προς το εννοιολογικό, θεωρητικό, µεθοδολογικό 

πλαίσιο και τους τρόπους εφαρµογής της, στα διάφορα κράτη. 

Έτσι, σε όλο τον κόσµο γίνονται προσπάθειες για τη σταδιακή εισαγωγή της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε διάφορους τρόπους σε όλες τις βαθµίδες της 

τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.   

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.E.) στην Ελλάδα έχει την αφετηρία της το 1976 µε 

τη συνεργασία του Υπουργείου Συντονισµού (Γραµµατεία Εθνικού Συµβουλίου 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος), του ΥΠΕΠΘ και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών 

και Επιµόρφωσης (ΚΕΜΕ), το σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Σήµερα οι 
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κύριοι εκφραστές της Π.Ε. στην Ελλάδα (στην τυπική, µη τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση) είναι το Υπουργείο Παιδείας, (ΥΠ.Ε.Π.Θ), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(Π.Ι.) το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) 

ορισµένες µη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και ορισµένοι Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ. Α.) (Κούσουλας, 2000). 

 

1.2 Ιστορική επισκόπηση 

 

Η εκπαίδευση από το Περιβάλλον, για το Περιβάλλον και για χάρη του Περιβάλλοντος, 

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993) αποτέλεσε το αντικείµενο πολλών ∆ιεθνών 

Συνδιασκέψεων και Συνεδρίων µε κυριότερα την ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για 

το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που έγινε στη Στοκχόλµη το 1972, τη Συνδιάσκεψη για 

την Π.Ε. στο Βελιγράδι το 1975 και τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την Π.Ε. στην 

Τιφλίδα το 1977, όπου διατυπώθηκαν οι σκοποί, οι στόχοι και οι βασικές αρχές της 

Π.Ε. 

Ακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη της Π.Ε., ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό το 

θεωρητικό πλαίσιο και η πρακτική της, οφείλουµε µια συνοπτική αναφορά στους 

κυριότερους σταθµούς (µέσα από τις ∆ιεθνείς ∆ιασκέψεις και Συνέδρια) αλλά και στις 

επί µέρους επισηµάνσεις που αναφέρονται στην εφαρµογή της Π.Ε.: 

 

Στη Νεβάδα (ΗΠΑ 1970) καθιερώνεται στο διεθνές λεξιλόγιο ο όρος «Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση». ∆ίνεται ο πρώτος ορισµός της Π.Ε. µε βάση τον οποίο αναδεικνύεται η 

σύνδεση του ανθρώπου µε τον πολιτισµό και το βιοφυσικό περιβάλλον και 

επισηµαίνεται η σύνδεση της Π.Ε. µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. (Φλογαίτη, 

1998). Ο ορισµός που δόθηκε κατόπιν γενικής συναίνεσης είναι ο εξής : «Η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια διαδικασία που οδηγεί στην αναγνώριση αξιών 

και στη διασαφήνιση εννοιών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που 

είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση της συσχέτισης ανθρώπου, 

πολιτισµού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση συνεπάγεται 

επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα 

συµπεριφοράς του κάθε ατόµου ξεχωριστά γύρω από τα προβλήµατα που αφορούν 

στην ποιότητα του περιβάλλοντος». (International Working Meeting on environmental 

Education in the school Curriculum, Carson City-Nevada, USA, June/July 1970). 
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Μέχρι σήµερα πολλοί ορισµοί έχουν δοθεί στην Π.Ε., ο ορισµός της Νεβάδα έχει γίνει 

σηµείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ όλοι οι ορισµοί που διατυπώθηκαν 

από τότε βρίσκονται σύµφωνοι µε το πνεύµα του. 

  

Στη Στοκχόλµη (Σουηδία 1972), στη ∆ιακήρυξη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου, 

ανατίθεται στην UNESCO η ευθύνη της θέσπισης του ∆ιεθνούς Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (∆ΠΠΕ) µε διεπιστηµονική προσέγγιση τόσο µέσα όσο 

και έξω από το Σχολείο, το οποίο να περιλαµβάνει όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και να 

απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα στο µέσο πολίτη που ζει σε αγροτικές και 

αστικές περιοχές, τους νέους και τους ενήλικες (Φλογαίτη, 1998). Η ∆ιάσκεψη αυτή 

αποτέλεσε την αφετηρία για µια σειρά συγκεκριµένων δραστηριοτήτων σχεδίου 

δράσης, οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη της Π.Ε. σε διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο 

δράσης έχει πέντε θεµατικές ενότητες : 

• Σχεδιασµό και διαχείριση των ανθρώπινων περιβαλλόντων µε σκοπό την 

περιβαλλοντική ποιότητα 

• Περιβαλλοντικές πλευρές της διαχείρισης των φυσικών πόρων 

• Αναγνώριση και έλεγχος των παραγόντων ρύπανσης µε µεγάλη διεθνή 

σπουδαιότητα 

• Εκπαιδευτικές, πληροφοριακές, κοινωνικές και πολιτισµικές πλευρές των 

περιβαλλοντικών θεµάτων 

• Ανάπτυξη και περιβάλλον 

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης που προτάθηκε στη ∆ιάσκεψη θεσµοθετήθηκε το 

Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nation Environmental 

Programme U.N.E.P). 

 

Στην Aix-en-provence (Γαλλία 1972) προτείνεται η διεπιστηµονική προσέγγιση των 

Περιβαλλοντικών Προβληµάτων. Η Π.Ε. πρέπει να αντιµετωπισθεί σαν ένα σύνολο 

θεµάτων τα οποία διαµορφώνουν τον κοινό τόπο συνάντησης όλων των 

παραδοσιακών µαθηµάτων. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που πραγµατοποιείται 

στην Ευρώπη για την «Εκπαίδευση και Περιβάλλον» το οποίο διοργανώθηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας και τον αρµόδιο για θέµατα προστασίας της φύσης και 

περιβάλλοντος υπουργό της Γαλλίας. 

 

Στο Βελιγράδι (Γιουγκοσλαβία 1975) συντάσσεται η “Χάρτα του Βελιγραδίου” όπου 

καταγράφονται οι στόχοι της Π.Ε. και αναλύονται ως εξής: (Unesco, 1997) 
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1. Η Συνειδητοποίηση. Να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να 

κατανοήσουν το περιβάλλον και τα προβλήµατά του ως ενιαίο σύνολο και να 

ευαισθητοποιηθούν σε αυτά, 

2. Οι Γνώσεις. Να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να αντιληφθούν και 

να κατανοήσουν το περιβάλλον στο σύνολό του, τη θέση και τον καθοριστικό ρόλο 

του ανθρώπου στην επίλυσή τους,  

3. Οι Στάσεις. Να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν 

κοινωνικές αξίες και ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και τα απαραίτητα 

κίνητρα ώστε να επιθυµούν να συµµετάσχουν ενεργά στη βελτίωση και την 

προστασία του,  

4. Οι Ικανότητες. Να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες ικανότητες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, 

5. Η Ικανότητα αξιολόγησης. Να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές οµάδες να 

αξιολογούν τα µέτρα που λαµβάνονται για το περιβάλλον και τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σε σχέση µε οικολογικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς, 

αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες 

6. και η Συµµετοχή. Να βοηθήσει άτοµα και κοινωνικές οµάδες να αναπτύξουν 

αίσθηση υπευθυνότητας και συναίσθηση της ανάγκης για άµεση δράση στην 

κατεύθυνση αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Αποδέκτες της Π.Ε. είναι όλες οι κατηγορίες του πληθυσµού, µέσω τόσο της σχολικής 

όσο και της εξωσχολικής εκπαίδευσης. Στη Χάρτα του Βελιγραδίου επισηµαίνεται η 

ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος, δίνεται έµφαση στη διαρκή εκπαίδευση, 

καθιερώνεται η διεπιστηµονική προσέγγιση, ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή των 

πολιτών και προτείνεται η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε 

παγκόσµια προοπτική, δίνοντας βαρύτητα στις τοπικές ιδιαιτερότητες, (σκέφτοµαι 

παγκόσµια, δρω τοπικά). 

 

Στην Τιφλίδα (ΕΣΣ∆, 1977) και στη ∆ιακήρυξη για την Π.Ε. υιοθετείται η 

διεπιστηµονική προσέγγιση και προτείνεται η συµµετοχικότητα και η άµεση εµπειρία 

(βιωµατική προσέγγιση). Κύριος στόχος της Π.Ε. σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό είναι η 

κατανόηση της σύνθετης διάστασης της φύσης µέσα από την αλληλεπίδραση φυσικών, 

κοινωνικών, βιολογικών, συµπεριφορών και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η 

συµµετοχή στη δράση για την αντιµετώπιση και την πρόληψη των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. (Πρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003). Στα πρακτικά της ∆ιάσκεψης 
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της Τιφλίδας καθορίζονται ως βασικά χαρακτηριστικά της Π.Ε., τα οποία τη διακρίνουν 

από κάθε άλλη µορφή εκπαίδευσης, τα ακόλουθα : (Φλογαίτη, 1998) 

1. Ο προσανατολισµός στη λύση προβληµάτων 

2. Η διεπιστηµονική προσέγγιση 

3. Η ενσωµάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία ή το άνοιγµα του σχολείου στη 

ζωή 

4. Ο διαρκής χαρακτήρας 

Αναλυτικότερα : 

1. Εξ ορισµού η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι προσανατολισµένη στη λύση 

προβληµάτων. Στα πλαίσια µιας τέτοιας προσέγγισης η Π.Ε. θα επιτρέψει στους 

µαθητές να συνειδητοποιήσουν προβλήµατα που αφορούν στο περιβάλλον είτε στο 

κοντινό τους περιβάλλον (περιπτώσεις τοπικής ρύπανσης. ∆ιαχείρισης φυσικών 

πόρων κ.λπ.) είτε στη Βιόσφαιρα (φαινόµενο θερµοκηπίου κ.λπ.) να 

διασαφηνίσουν τις αιτίες οι οποίες βρίσκονται στις ρίζες των προβληµάτων και να 

προσδιορίσουν τις διαδικασίες εκείνες και τις στρατηγικές που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε λύση των προβληµάτων. 

2. Η προσέγγιση του περιβάλλοντος δεν µπορεί να είναι παρά διεπιστηµονική τόσο 

στο εννοιολογικό όσο και στο µεθοδολογικό επίπεδο. Κανένας επιστηµονικός 

κλάδος δεν µπορεί να οικειοποιηθεί την Π.Ε. ούτε ως περιεχόµενο ούτε ως 

διαδικασία. Για να κατανοηθεί και να εξηγηθεί ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα 

χρειάζεται να αντληθούν στοιχεία που είναι επεξεργασµένα στα πλαίσια διαφόρων 

επιστηµονικών κλάδων. 

3. Για να είναι η Π.Ε. αποτελεσµατική χρειάζεται καταρχήν µελέτη περιβαλλόντων και 

περιβαλλοντικών προβληµάτων που ενδιαφέρουν άµεσα τον εκπαιδευόµενο 

δηλαδή φαινόµενα που εντάσσονται στην καθηµερινή του ζωή και προβληµάτων 

που αφορούν στην κοινότητα που ο ίδιος είναι ενσωµατωµένος. Έτσι θα αποκτήσει 

και ισχυρότερα κίνητρα να δράσει για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και τη 

βελτίωση της ζωής του. 

4. Το τέταρτο αυτό χαρακτηριστικό της Π.Ε. όπως διατυπώθηκε στην Τιφλίδα 

απορρέει από την ίδια  τη φύση του περιβάλλοντος όπως αυτό διαµορφώνεται και 

εξελίσσεται από τη συνδυασµένη επίδραση των βιοφυσικών παραγόντων και του 

κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου. Η γνώση, η τεχνολογία, οι αξίες , τα ήθη, η ίδια η 

φύση διαφοροποιούνται πολλές φορές ριζικά στη διάρκεια µιας και µόνο 

ανθρώπινης ζωής. Η Π.Ε. οφείλει να ενσωµατώνει αυτές τις αλλαγές. Γι’ αυτό 

χρειάζεται να είναι διαρκής. Αφενός να επαναπροσδιορίζει τις κατευθύνσεις της, το 
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περιεχόµενό της, τις µεθόδους της, σύµφωνα µε τη νέα κάθε φορά 

πραγµατικότητα και τις νέες ανάγκες και προβληµατικές που διαµορφώνονται 

αφετέρου να διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση των ατόµων στη διάρκεια της 

ζωής τους κινητοποιώντας όλες τις εκπαιδευτικές δοµές τυπικές και άτυπες. 

Σαν αποδέκτες ορίζονται όλες οι Κοινωνικές και Επαγγελµατικές Οµάδες και δίνεται 

έµφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην αναγκαιότητα δηµιουργίας 

κατάλληλου διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Επισηµαίνεται ο ρόλος των ΜΜΕ 

στην προώθηση της Π.Ε. και θεωρείται βασική προϋπόθεση η διεθνής συνεργασία για 

την προώθησή της. Η ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας, αποτελεί ορόσηµο στην ιστορία της Π.Ε., 

οργανώθηκε από το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆.Π.Π.Ε. και 

ήταν η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη που συνήλθε στον κόσµο ειδικά για την Π.Ε. 

 

Στη Μόσχα (ΕΣΣ∆ 1987) καταρτίζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης που 

περιλαµβάνει την Πληροφόρηση, την ανταλλαγή εµπειριών µε έρευνα και 

πειραµατισµό σε θέµατα που αφορούν στο περιεχόµενο και στις µεθόδους της Π.Ε., το 

σχεδιασµό προγραµµάτων σπουδών και διδακτικού υλικού και την κατάρτιση και 

επιµόρφωση εκπαιδευτών. Το συνέδριο της Μόσχας πραγµατοποιήθηκε µε σκοπούς : 

• Την ανάλυσης της περιβαλλοντικής κατάστασης στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 

των επιπτώσεων της νέας κατάστασης στην Π.Ε.  

• Την ανάλυση και την εκτίµηση της κατάστασης της Π.Ε. και  

• Το σχεδιασµό και τη στρατηγική για την Π.Ε. στη δεκαετία του ΄90. 

Σε αυτό το συνέδριο, εκτός από τις διαπιστώσεις για τα περιβαλλοντικά αδιέξοδα, τις 

συζητήσεις για τους προσανατολισµούς της Π.Ε. και τη βεβαιότητα για την 

αναγκαιότητά της, φτάνει η ώρα του απολογισµού της πορεία και του ρόλου της στη 

δεκαετία που πέρασε. Σε κλίµα σκεπτικισµού και προβληµατισµού αναγνωρίζεται ότι η 

Π.Ε. δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και στις ελπίδες που είχαν εναποτεθεί σε 

αυτή, µια δεκαετία πριν. Έτσι, καταρτίζεται νέο ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης που το 

∆.Π.Π.Ε. οφείλει να προωθήσει τη δεκαετία του ΄90. 

 

Στο Rio de Janeiro (1992) γίνεται η ∆ιάσκεψη κορυφής ή Agenda 21 (Earth Summit) 

του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκαν και υπεγράφησαν σχετικά πρωτόκολλα (όχι από όλους) 

για θέµατα που αφορούσαν στην αλλαγή του κλίµατος, στην βιοποικιλότητα, στην 

ανάπτυξη και το περιβάλλον, στην διαχείριση των φυσικών πόρων µε βάση τις αρχές 

της βιώσιµης ανάπτυξης. Η Συνδιάσκεψη του Ρίο θεωρήθηκε ως ευκαιρία 
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επεξεργασίας στρατηγικών και σφαιρικών πολιτικών για την αντιµετώπιση της 

υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος.  

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών µέσω της Συνδιάσκεψης για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη δοκίµασε να προωθήσει ένα σχέδιο δράσης (τον Οδηγό/Agenda 21) µε 

σκοπό τη ρύθµιση και τον αποτελεσµατικό έλεγχο των οικονοµικών, τεχνολογικών και 

θεσµικών συστηµάτων, έτσι ώστε ο 21ος αιώνας να επιτρέψει στους κατοίκους του 

Πλανήτη να επιβιώσουν και να συµβιώσουν µέσα σε ένα ισόρροπο περιβάλλον. Το 

σχετικό κείµενο της Agenda 21 για το µέλλον της Γης αποτελεί ένα ιστορικό ήδη, όσο 

και µνηµειώδες, τεχνοκρατικό κείµενο, µε έντονη την πολιτική διάσταση όλων των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζονται σήµερα. Προβλέπει δράση σε όλους τους τοµείς 

της διαρκούς ανάπτυξης που αφορά τον Πλανήτη, από την ηµέρα υιοθέτησης του 

µέχρι τον 21ο αιώνα. 

 

Στη Θεσσαλονίκη (1997) τίθεται το θέµα του επαναπροσδιορισµού της Π.Ε. και γίνεται 

η εισαγωγής της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης (Sustainable Development). 

Σταχυολογώντας τα βασικά σηµεία αυτής της πορείας που οριοθετούν και την 

πρακτική του πεδίου σηµειώνουµε ότι η Π.Ε. απευθύνεται σε όλες τις Κοινωνικές 

Οµάδες, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και σε όλες τις µορφές της. Εισάγει τη 

διεπιστηµονική προσέγγιση και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα να µην ενσωµατωθεί 

σαν ιδιαίτερο µάθηµα στην τυπική εκπαίδευση, στοχεύοντας όχι µόνο στη µετάδοση 

γνώσεων, αλλά και στην απόκτηση περιβαλλοντικής ηθικής. (Φλογαίτη, 1998) 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λοιπόν: 

• Απευθύνεται σε όλες τις Κοινωνικές Οµάδες 

• Εφαρµόζεται σε όλες τις βαθµίδες και τις µορφές εκπαίδευσης 

• Αξιοποιεί το σηµαντικό ρόλο των ΜΜΕ 

• Περιλαµβάνει την πληροφόρηση και την ανταλλαγή εµπειριών 

• Ευνοεί την ενεργό συµµετοχή των πολιτών 

• Καθιερώνει το διεπιστηµονικό µοντέλο 

• Προωθεί τη βιωµατική προσέγγιση τοπικών περιβαλλοντικών Προβληµάτων 

Η σύνδεση της Π.Ε. µε τη Αειφόρο ή Βιώσιµη Ανάπτυξη (sustainable development) 

τονίζει την ανάγκη της συµφιλίωσης του Περιβάλλοντος µε την Ανάπτυξη και 

υπογραµµίζει το ρόλο της Εκπαίδευσης προς την αυτή την κατεύθυνση. Η νέα αυτή 

ιδέα βρίσκει ανταπόκριση και τελική αναγνώριση από την παγκόσµια κοινότητα στην 

Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του Rio de Janeiro (1992) για «το Περιβάλλον και την 
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Ανάπτυξη» και στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη της  Θεσσαλονίκης (1997) µε θέµα: “Περιβάλλον 

και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία  

Σήµερα, η Π.Ε. άρρηκτα συνδεδεµένη µε την Local Agenda 21, βρίσκεται µαζί µε 

άλλες εκπαιδευτικές καινοτοµίες, όπως η πολυπολιτισµική εκπαίδευση, η εκπαίδευση 

για την ειρήνη, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κάτω από τη σκέπη της 

«Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία». Ενός ευρύτερου εννοιολογικά και 

διεπιστηµονικά πλαισίου που απαντά µε σαφήνεια και πληρότητα στις Περιβαλλοντικές, 

Εκπαιδευτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις του παρόντος και του µέλλοντος και 

συµβάλλει στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των ανθρώπων όλων των χωρών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

2.1 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ε.Ε. 

 

Το 1988 η Περιβαλλοντική Αγωγή γίνεται αντικείµενο συζήτησης µεταξύ του 

Συµβουλίου (Commission) και των Υπουργών Παιδείας της τότε Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). Γνωρίζοντας την αυξανόµενη σηµασία που έχει η 

προστασία του περιβάλλοντος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και για την 

εξασφάλιση της αρµονικής ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο 

της Κοινότητας, επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να τονώσουν, σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέµατα περιβάλλοντος του 

1973, 1977, 1983 και 1987 την ευαισθησία του κοινού στα προβλήµατα που αφορούν 

στη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, µε τις κατάλληλες ενέργειες στον 

τοµέα της εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 130 Ρ παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ε.Ο.Κ. 

τα κράτη-µέλη συµφωνούν ότι είναι ανάγκη να γίνουν συγκεκριµένες ενέργειες για 

την προώθηση της Περιβαλλοντικής Αγωγής ώστε να υιοθετηθεί µε συστηµατικό 

τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα και εκδίδουν το ψήφισµα της 24ης Μαΐου 1988 

(88/C177/03), στο οποίο τίθενται οι στόχοι και οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής 

Αγωγής καθώς επίσης και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο κρατών 

µελών και σε κοινοτικό επίπεδο. (Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Αριθ. C 177/88, 6/7/88 στο Εγχειρίδιο για την Π.Ε. ΥΠΕΠΘ , 1992)  Τα κράτη-µέλη 

δεσµεύονται: 

1. Να προωθήσουν την Π.Ε. σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης. 

2. Να δηµοσιεύσουν εργασίες για την ακολουθούµενη πορεία που αφορά στην Π.Ε. 

στα Σχολεία. 

3. Να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της Π.Ε. στο σχεδιασµό των προγραµµάτων των 

σχολείων. 

4. Να δοθεί έµφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στην αρχική τους 

κατάρτιση και στη επιµόρφωση. 

5. Να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες µεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

που ασχολούνται µε τον τοµέα του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας το 

πρόγραµµα ERASMUS, για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ευρωπαίων 

σπουδαστών και εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού υλικού. 
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6. Να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες µεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

και επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τον τοµέα περιβάλλοντος, όσο αφορά στην 

κατάρτιση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του προγράµµατος  COMMET. 

7. Να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία µε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να βελτιωθεί 

το διαθέσιµο για τους διδάσκοντες και διδασκόµενους ενηµερωτικό υλικό. 

Η Συνάντηση των Υπουργών Παιδείας αποτέλεσε ουσιαστικά την αφορµή για την 

εισαγωγή της Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

 

2.2 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα 

(θεσµικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της Π.Ε.) 

 

Σε όλο και περισσότερες χώρες του κόσµου γίνονται προσπάθειες για τη σταδιακή 

εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε διάφορους τρόπους σε όλες τις 

βαθµίδες της τυπικής εκπαίδευσης, όσο και στις διάφορες µορφές της άτυπης 

εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα η Π.Ε. αντιµετωπίζεται µε µεγάλο ενθουσιασµό από τον 

εκπαιδευτικό κόσµο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η ιδέα για την εισαγωγή της 

στην τυπική εκπαίδευση κυοφορείται από το 1976. Στην πορεία της επόµενης 

δεκαετίας (1980) η Πολιτεία προώθησε σε πειραµατικό στάδιο την εφαρµογή 

προγραµµάτων Π.Ε. σε σχολεία τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Με τη συνεργασία του Υπουργείου ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, του Κ.Ε.Μ.Ε, του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. του Υπουργείου ΓΕΩΡΓΙΑΣ και της Γενικής Γραµµατείας 

Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ), επιχειρείται µε επιτυχία, η πρώτη συστηµατική εισαγωγή της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Β/θµια Εκπαίδευση. (Κούσουλας,, 2000). 

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν σεµινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών µε 

επιµορφωτές από χώρες της Ε.Ε. και υλοποιήθηκαν Σχολικά Προγράµµατα Π.Ε. σε 

συνεργασία µε Σχολεία χωρών της ΕΕ. Τη χρονιά 1983-84, άρχισε η λειτουργία των 

Γραφείων Π.Ε. στις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ, 

και πειραµατικά εισήχθη ο θεσµός του Υπευθύνου Π.Ε. Ο θεσµός του Υπευθύνου Π.Ε. 

άρχισε να λειτουργεί επίσηµα στη δεκαετία του ’90 µε την ψήφιση του Ν. 1892/90 

(άρθρο 111 §13) που αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη θεσµοθέτηση της Π.Ε. σαν 

στοιχείο της επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Συγκεκριµένα η παράγραφος 13 του άρθρου 111 αυτού του νόµου, ορίζει ότι η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της 

Β/θµιας Εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα ο νόµος επεκτείνεται και στην 
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Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα η διάταξη αυτής της παραγράφου έχει ως 

εξής :  

«13. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των 

σχολείων της Β/θµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για το προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό 

και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα ώστε να συµβάλλουν στη 

γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους.  

 Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρµογής 

και χρηµατοδότησης ειδικών προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Σε κάθε 

∆/νση ∆.Ε  µπορεί να αποσπάται για τρία χρόνια ένας εκπαιδευτικός µε απόφαση του 

οικείου Νοµάρχη, ως Υπεύθυνος Π.Ε. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των 

υπευθύνων Π.Ε καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας που δηµοσιεύονται 

στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις µπορούν να ιδρύονται 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να καθορίζονται οι στόχοι τους καθώς και ο 

τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους.» 

Η Π.Ε. δεν προσφέρεται µε τη µορφή ενός «κλασικού» µαθήµατος στα ωρολόγια 

προγράµµατα της τυπικής εκπαίδευσης αν και είναι ενταγµένη στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ). Η Π.Ε. είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία µε 

διεπιστηµονικό χαρακτήρα που η διάρκεια, τα όρια και οι διαδικασίες υλοποίησης δεν 

είναι αυστηρά καθορισµένες. Απαιτεί λοιπόν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών, 

περιλαµβάνει απλές και σύνθετες δραστηριότητες και προσανατολίζεται στην έρευνα 

και λύση ενός προβλήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τις 

σχετικές εµπειρίες και γνώσεις αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται µέσα κι 

έξω από τα σχολεία. Σύµφωνα µε τον ορισµό της UNESCO: "Η Π.Ε. είναι µια διαρκής 

διαδικασία δια της οποίας τα άτοµα και οι κοινωνικές οµάδες θα συνειδητοποιήσουν το 

περιβάλλον τους και θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την 

εµπειρία και επίσης τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατοµικά και 

συλλογικά µε σκοπό την επίλυση των σηµερινών και µελλοντικών προβληµάτων του 

περιβάλλοντος". 

Τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εκπονούνται εκτός ωρών διδασκαλίας. 

Με βάση τον Νόµο 1892/90 (άρθρο 111 §13) λοιπόν, τοποθετήθηκαν Υπεύθυνοι Π.Ε. 

σε όλους τους Νοµούς της χώρας. Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 111 του 

νόµου 1892/90 εφαρµόζεται αναλόγως και στα σχολεία της Α/θµιας Εκπαίδευσης 

σύµφωνα µε σχετική Υπουργική Απόφαση του 91. Με την Γ2/3026/27-8-1990 
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Υπουργική Aπόφαση καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητές των υπευθύνων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Υπεύθυνος Π.Ε. σε τοπικό επίπεδο έχει ως καθήκον 

να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τα προγράµµατα που υλοποιούνται στην περιοχή 

του, να παρέχει πληροφοριακό υλικό για τα προγράµµατα Π.Ε., να οργανώνει 

συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών Οµάδων (Π.Ο.) και να 

συνεργάζεται µε τις άλλες υπηρεσίες του Νοµού, για την προώθηση της Π.Ε. 

Κάθε χρόνο στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας, υλοποιούνται κατά κανόνα 

πολυάριθµα προγράµµατα Π.Ε. κάτω από την εποπτεία και την ευθύνη των 

Υπευθύνων Π.Ε., τα οποία φαίνεται να ακολουθούν τις αρχές και τη φιλοσοφία της 

Π.Ε. όπως αυτές τέθηκαν στις ∆ιεθνείς Συνδιασκέψεις και τα Συνέδρια που 

οριοθέτησαν το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασµού και εφαρµογής της. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις, σε επίπεδο σχεδιασµού και εφαρµογής της Π.Ε., προσδιορίζονται 

τυπικά από τους κανονισµούς (εγκύκλιοι) που εκδίδει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Το 1993 ιδρύεται το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) στην 

Κλειτορία Αχαΐας και ακολουθεί η ίδρυση νέων Κ.Π.Ε. µέχρι σήµερα σε όλη την 

Ελλάδα. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στελεχώνονται από  

αποσπασµένους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 

µε σηµαντική εµπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες των 

Κ.Π.Ε. είναι : 

• σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(µονοήµερα ή πολυήµερα) για µαθητές σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης  

• Οργανώνουν και υλοποιούν σεµινάρια για εκπαιδευτικούς  

• Συντονίζουν και συµµετέχουν σε θεµατικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

• Παράγουν και εκδίδουν εκπαιδευτικό υλικό  

• Συνεργάζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε άλλα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, επίσης µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε ∆ιευθύνσεις Α/θµιας 

και Β/θµιας εκπαίδευσης και διάφορους άλλους φορείς  

• Προωθούν την έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης . 

 

Το 2001, το ΥΠΕΠΘ µε τη δηµοσίευση του σχετικού νόµου (ΦΕΚ 1366 τ. Β’, 

18/10/2001) επιχειρεί αλλαγές στη υποχρεωτική εκπαίδευση και δηµιουργείται το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.).  

Για το σκοπό αυτό το Π.Ι. επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), εισάγοντας τη διαθεµατική 

προσέγγιση της γνώσης. Η καινοτόµος αυτή προσπάθεια, που αναπροσαρµόζει τους 
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στόχους και τις µεθόδους της διδασκαλίας, δοµεί ταυτόχρονα το περιεχόµενο των 

διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας και 

κάθετης κατανοµής της διδασκόµενης ύλης. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η 

διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των 

διδασκόµενων θεµάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η 

παράµετρος της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία 

που ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία. 

Στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. το Π.Ι. προτείνει και την εισαγωγή της καινοτόµου δράσης 

«Ευέλικτη Ζώνη» για το Νηπιαγωγείο, το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, µια εκπαιδευτική 

πράξη που ουσιαστικοποιεί, σε προχωρηµένο βαθµό, τη διαθεµατική προσέγγιση της 

γνώσης και υποστηρίζεται από ειδικά διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό 

Το ∆ΕΠΠΣ περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

• Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών  

• Τα Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Στα 

προγράµµατα αυτά εντάσσονται : 

♦ Τα εθελοντικά προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Ολυµπιακής Παιδείας κ.λπ. 

♦ Η Ευέλικτη Ζώνη (πιλοτικά µέχρι το 2003) 

Στο θεωρητικό πλαίσιο του ∆ΕΠΠΣ κυριαρχεί ο όρος διαθεµατική προσέγγιση µέσω 

της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή «να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο 

γνώσεων και δεξιοτήτων, µια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης, που του 

επιτρέπει να διαµορφώνει προσωπική άποψη για τα θέµατα των επιστηµών τα οποία 

σχετίζονται µεταξύ τους, καθώς και µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003).  

 

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ, οι Άξονες του Γνωστικού περιεχοµένου των προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και οι Γενικοί Στόχοι, οι οποίοι είναι κοινοί για 

όλους τους άξονες, είναι προσανατολισµένοι στις αποφάσεις των διεθνών 

συνδιασκέψεων και συνόδων κορυφής και αφορούν και τις δύο βαθµίδες της 

Εκπαίδευσης : (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) 
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Άξονες 

γνωστικού 

περιεχόµενου  

Γενικοί Στόχοι  

(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις 

και αξίες)  

Ενδεικτικές 

θεµελιώδεις έννοιες 

διαθεµατικής 

προσέγγισης  

Αέρας-

Ατµόσφαιρα- 

Κλιµατικές αλλαγές  

Να κατανοήσουν τη σχέση/ 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε 

το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον  

Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες 

των Φυσικών Επιστηµών µε την 

καθηµερινή πραγµατικότητα  

Αλληλεπίδραση, 

µεταβολή,  

ισορροπία,  

σύστηµα,  

χώρος, χρόνος  

Νερό  Να εξοικειωθούν µε διαδικασίες και 

κριτήρια επιστηµονικής 

µεθοδολογίας.  

Να αναπτύξουν ερευνητική 

διάθεση, κριτική και δηµιουργική 

σκέψη για την προσέγγιση και 

κατανόηση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Να αναπτύξουν κώδικα 

συµπεριφοράς απέναντι στην 

οµάδα και στο περιβάλλον.  

Κύκλος, σύστηµα,  

χώρος, χρόνος, 

µονάδα, σύνολο, 

µεταβολή,  

πολιτισµός  

Έδαφος  Να καλλιεργήσουν ικανότητα 

λήψης αποφάσεων.  

Χώρος, χρόνος, 

ταξινόµηση,  

µεταβολή, µονάδα, 

σύνολο, αειφορία  

∆άση  Να αντιλαµβάνονται τη φύση µέσα 

από όλες τις αισθήσεις τους.  

Να αξιοποιούν τη σηµειολογία της 

φύσης.  

Αλληλεπίδραση, 

σύστηµα,  

µονάδα, σύνολο, 

µεταβολή,  

χώρος , χρόνος, 

πολιτισµός, 

προστασία, αειφορία  
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Βιοποικιλότητα-  

Η εξαφάνιση των 

ειδών  

Να σέβονται και να προστατεύουν 

κάθε µορφή ζωής.  

Να ασκηθούν στην ορθή χρήση της 

Τεχνολογίας.  

Ταξινόµηση, 

αλληλεπίδραση,  

σύστηµα, µεταβολή,  

χώρος, χρόνος, 

προστασία, σεβασµός  

Ενέργεια  Να ασκηθούν στην οµαδική 

εργασία.  

Να αναπτύξουν πνεύµα 

συνεργασίας και υπευθυνότητας.  

Σύστηµα, εξέλιξη, 

οικονοµία,  

επικοινωνία, χώρος, 

χρόνος,  

µονάδα, σύνολο, 

αειφορία  

Η διαχείριση 

απορριµµάτων και 

αποβλήτων  

Να σέβονται τις διαφορετικές 

απόψεις, τον τρόπο ζωής και τη 

δηµιουργική δράση των άλλων.  

Σύστηµα, ταξινόµηση  

µεταβολή, χώρος, 

χρόνος,  

µονάδα, σύνολο, 

πολιτισµός  

Πίνακας 2.2: Γνωστικό περιεχόµενο – Στόχοι – Θεµελιώδεις έννοιες Π.Ε. 
 
Στα περισσότερα από τα παραπάνω θέµατα µπορούν να συνεργαστούν όλες οι 

ειδικότητες ή όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία έχουν σχέση άµεση ή έµµεση µε 

το θέµα ώστε να επιτευχθεί η διαθεµατικότητα και η διεπιστηµονικότητα. 

Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων/δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται να τηρούνται οι βασικές αρχές της:  

Η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος/προβλήµατος.  

Η έµφαση στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών και τη χρήση ενεργητικών µεθόδων: 

συζήτηση - αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση.  

Ο προσανατολισµός στην πρόληψη ή επίλυση περιβαλλοντικών θεµάτων ή 

προβληµάτων.  

Η εστίαση στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.  

Η εστίαση της προσοχής στην παρούσα αλλά και τη µελλοντική κατάσταση του 

περιβάλλοντος.  

Η άµεση δράση σε τοπικό επίπεδο µε στόχο µακροχρόνια αποτελέσµατα σε εθνικό και 

παγκόσµιο επίπεδο.  

Η ευαισθητοποίηση στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την “ορθή 

χρήση” της Τεχνολογίας.  
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Η παροχή ίσων ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων 

που χρειάζονται για την προστασία του Περιβάλλοντος.  

Η ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δηµιουργίας νέων προτύπων, 

στάσεων και συµπεριφορών ατόµων, οµάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.  

Το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή.  

 

Το Π.Ι. στο ∆ΕΠΠΣ προτείνει τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές 

στρατηγικές που µπορεί να εφαρµοστούν ανάλογα µε το θέµα/πρόβληµα του 

προγράµµατος περιβαλλοντικής. Τα βασικά µεθοδολογικά εργαλεία της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι το σχέδιο εργασίας και η επίλυση προβλήµατος, τα 

οποία απορρέουν από τη Γενική ∆ιδακτική και µπορούν να συνδυαστούν µε άλλες 

ειδικότερες στρατηγικές. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) 

Κατά την εφαρµογή δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η αξιολόγηση 

θεωρείται αναγκαία, διότι µέσω αυτής εκτιµάται αφενός η αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής πρακτικής και αφετέρου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των 

µαθησιακών διαδικασιών. Οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από 

τους στόχους που αρχικά τέθηκαν και από το βαθµό επίτευξής τους. 

 

2.3 Επίλογος  

 

Στα κεφάλαια 1 και 2 γίνεται µια ιστορική επισκόπηση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης µέσα από τις διεθνείς διασκέψεις και τα συνέδρια και παρουσιάζεται το 

παιδαγωγικό και θεσµικό πλαίσιο της Π.Ε. στην Ε.Ε. και στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, θα αναλυθούν οι κυριότερες παιδαγωγικές 

µέθοδοι και στρατηγικές που εφαρµόζονται σήµερα στην Π.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ιδακτικές Στρατηγικές για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

3.0 Εισαγωγή 

Η µορφή που παίρνει σήµερα στην πράξη η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στηρίζεται τις 

βασικές της αρχές, έτσι όπως αυτές δοµήθηκαν σύµφωνα µε τη ∆ιάσκεψη της 

Τυφλίδας. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπό την παγκόσµια αποδεκτή σκοπιά 

(Unesco, 1978), εκλαµβάνεται ως µια εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στη 

διαµόρφωση πολιτών όχι µόνο µε τη γνώση αλλά και µε περιβαλλοντικό ήθος, µε 

κατάλληλες στάσεις απέναντι στο περιβάλλον, µε κατάλληλη συµπεριφορά, διάθεση 

και ικανότητες να συµµετέχουν στην επίλυση των υπαρχόντων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, στην πρόληψη νέων και γενικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

∆ηλαδή η Π.Ε. δεν ενδιαφέρεται για την κατανόηση, από την µεριά των 

εκπαιδευόµενων, συγκεκριµένων γνώσεων που προέρχονται από κάποιο ή κάποια 

παραδοσιακά γνωστικά αντικείµενα αλλά για την οικοδόµηση ενός ευρύτερου, 

εννοιολογικού δοµήµατος που εµπεριέχει πέρα από τη γνώση, αξίες στάσεις και 

συµπεριφορές. Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µετά την αλλαγή του 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) και την εισαγωγή 

νέων προγραµµάτων, όπως της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

της Ευέλικτης ζώνης κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή νέων µεθόδων διδασκαλίας. Το 

σχολείο σήµερα, πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωµατικό, µε 

όλους τους συντελεστές του συµµέτοχους, χώρος ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της 

δηµιουργικότητας του µαθητή και όχι µόνο χώρος στερεότυπης µετωπικής 

διδασκαλίας (Θεοφιλίδης, 1997, Χρυσαφίδης, 1994). Ο µαθητής εργάζεται οµαδικά, 

συνεργάζεται, ανακαλύπτει τη γνώση, αναπτύσσει δεξιότητες και δοµεί προσωπικά τις 

ιδέες του καθορίζοντας τι ακριβώς θέλει να µάθει. Οι µαθητές δεν βλέπουν πια τον 

δάσκαλο σαν µοναδική πηγή πληροφόρησης. ∆εν βλέπουν τη γνώση ως απόλυτη και 

αναλλοίωτη. Ο ρόλος του εκπαιδευτή αλλάζει, γίνεται περισσότερο ερευνητής 

προσπαθώντας να κατανοήσει πως οι µαθητές του δοµούν τη γνώση.  

Ακολουθούν οι βασικές παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες αποτελούν τη θεωρητική βάση 

των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι κυριότερες 

παιδαγωγικές µέθοδοι και στρατηγικές που εφαρµόζονται σήµερα κατά την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων στην Εκπαίδευση.  
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3.1 Θεωρητικό Πλαίσιο – Βασικές Αρχές Μάθησης στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

 

3.1.1 Εποικοδοµητισµός 

 

Ο εποικοδοµητισµός ή κονστρουκτιβισµός ή οικοδοµισµός ή θεωρία του δοµητισµού 

(constructivism) τις τελευταίες δεκαετίες έχει ασκήσει σηµαντική επιρροή σε πολλά 

πεδία, όπως στην Ψυχολογία, στην Κοινωνιολογία, στην Εκπαίδευση και 

«παρουσιάζεται ως ηθική και πολιτική θεωρία, ως θεωρία µάθησης ως θεωρία 

διδασκαλίας, καθώς και ως επιστηµολογική θεωρία» (Matthews, 2002). Σύµφωνα µε 

τους κύριους εκφραστές του εποικοδοµητισµού ή κονστρουκτιβισµού (constructivism), 

µάθηση σηµαίνει αναζήτηση των εννοιών ενταγµένη µέσα σε πλαίσιο (προσωπικές 

εµπειρίες, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις). 

Ο κονστρουκτιβισµός είναι η άποψη, που αναγνωρίζει τη µάθηση ως επεξεργασία 

οικοδόµησης των εννοιών και διαµόρφωσης της αίσθησης που δηµιουργείται από την 

εµπειρία µας. (Vygotsky, 1978). Το όνοµα του Ρώσου ψυχολόγου και φιλόσοφου 

Vygotsky στη δεκαετία του 1930 συνδέεται µε τη θεωρία του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισµού (social constructivism). ∆ίνει έµφαση στην επίδραση που ασκούν 

τα πολιτισµικά και κοινωνικά περιβάλλοντα στη µάθηση και υποστηρίζει την 

ανακαλυπτική µάθηση. Αυτή η προσέγγιση τοποθετεί το διδάσκοντα σε ένα ενεργό 

ρόλο ενώ συγχρόνως οι µαθητές αναπτύσσουν τις νοητικές τους ικανότητες φυσικά, 

µέσα από ποικίλα µονοπάτια της ανακάλυψης. Στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό 

(social constructivism), ο εκπαιδευτής παρέχει στους εκπαιδευόµενούς του βοήθεια, η 

οποία ελαττώνεται σταδιακά, αφού βασικός στόχος είναι να γίνουν οι εκπαιδευόµενοι 

αυτορυθµιζόµενοι και ανεξάρτητοι κατασκευαστές της γνώσης τους. Χρησιµοποιεί 

ρεαλιστικού και ανοιχτού τύπου δραστηριότητες και υπό την καθοδήγησή του οι 

εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται και δοµούν τις νέες ιδέες. Τα διδακτικά µοντέλα που 

βασίζονται στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό (social constructivism), τονίζουν την 

ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευόµενων και γενικότερα µεταξύ των 

συµµετεχόντων της κοινωνίας στην οποία ανήκουν 

Τρία θέµατα ενοποιούν την θεωρία του Vygotsky. Το πρώτο είναι η σπουδαιότητα της 

πολιτισµικής παράδοσης, το δεύτερο είναι ο κεντρικός ρόλος της γλώσσας και το τρίτο 

είναι αυτό που ο Vygotsky ονοµάζει «ζώνη επικείµενης ανάπτυξης». 

Η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης (Zone of Proximal Development, ZPD) ενός 

µαθητή είναι η απόσταση µεταξύ του πραγµατικού αναπτυξιακού επιπέδου, όπως 
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καθορίζεται από ανεξάρτητη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και του επιπέδου της 

δυναµικής, όπως καθορίζεται µέσω της επίλυσης των προβληµάτων κάτω από την 

καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία µε πιο ικανoύς συµµαθητές του. 

Αυτό που καθορίζει η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης, σύµφωνα µε τον Vygotsky, 

είναι εκείνες οι λειτουργίες που δεν έχουν ωριµάσει ακόµα αλλά βρίσκονται στη 

διαδικασία ωρίµανσης: πρόκειται για λειτουργίες που θα ωριµάσουν κι αύριο ακόµη, 

αλλά που προς το παρόν βρίσκονται σε εµβρυϊκή κατάσταση. 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης ο κονστρουκτιβισµός (constructivism) αρχικά υιοθετήθηκε 

ως θεωρία µάθησης και σταδιακά επεκτάθηκε σε θεωρία διδασκαλίας καθώς και σε 

θεωρία εκπαίδευσης. Έχει ασκήσει επιρροή στις αντιλήψεις και πρακτικές για θέµατα 

διδασκαλίας και µάθησης σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα όλων των βαθµίδων 

εκπαίδευσης, όπως στα Μαθηµατικά στις Φυσικές Επιστήµες, στην Ιστορία στα 

Οικονοµικά, στη Μελέτη Περιβάλλοντος κα και έχει επηρεάσει πολλά από τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα σπουδών. 

Η στροφή στην κονστρουκτιβιστική µέθοδο υπαγορεύει τη µετάβαση από τη 

δασκαλοκεντρική –κατευθυνόµενη- µάθηση στη διερευνητική, συνεργατική και 

ελεύθερη µάθηση, ενώ ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της 

διδασκαλίας δεν είναι πλέον ούτε η συµπεριφορά ούτε η γνώση, αλλά ο τρόπος µε τον 

οποίο το διδακτικό υλικό ολοκληρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων µιας τάξης ή 

ενός σχολείου. Η µάθηση, έτσι, καθοδηγείται και εξελίσσεται µέσω της κοινωνικής 

διάδρασης που διενεργείται κατά τη διάρκεια του µανθάνειν, καθώς ο δάσκαλος 

δηµιουργεί και χρησιµοποιεί τη γνώση που προκύπτει από ενέργειες προσαρµοσµένες 

στο περιεχόµενο του µαθήµατος.  

 

3.1.2 Εγκατεστηµένη µάθηση (Situated learning) 

 

Πολλές από τις θεωρίες της µάθησης και της παιδείας στηρίζονται στη θέση ότι η 

µάθηση είναι ατοµική διαδικασία, δηλαδή, ένα καθαρά προσωπικό ζήτηµα. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία του εποικοδοµιτισµού, κάθε άτοµο κατασκευάζει τη δική του προσωπική 

γνώση. Ερµηνεύει τον κόσµο µε το δικό του τρόπο. (Κόκκοτας ΙΙ, 2002).  

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και της αρχές της δεκαετίας του ‘90, η ιδέα της 

κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας του Vygotsky (1993, 1998) οδήγησε τους Lave και 

Wenger να διατυπώσουν το µοντέλο της «εγκατεστηµένης µάθησης» (situated 

learning), υποστηρίζοντας ότι η µάθηση περιλαµβάνει µια διαδικασία συµµετοχής σε 

«κοινότητες πράξης» (communities of practice) ή αλλιώς «κοινότητες µάθησης» 
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(learning communities) µε βάση τις πεποιθήσεις και τις συµπεριφορές τους. Η 

εγκατεστηµένη µάθηση (situated learning), είναι µια γενική θεωρία απόκτησης της 

γνώσης και έχει εφαρµοστεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων µάθησης βασισµένων στην 

τεχνολογία. (Βρασίδας, Ζεµπύλας, Πέτρου, 2004) 

Σύµφωνα µε τη Jean Lave, η οποία ανέπτυξε τη θεωρία της Εγκαθιδρυµένης ή 

Εµπλαισιωµένης Νόησης ή Γνώσης (Situated Cognition), η µάθηση είναι συνάρτηση 

της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και της κουλτούρας. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τις µαθησιακές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε µια τάξη και οι 

οποίες αφορούν γνώση αφηρηµένη και εκτός κάποιου συγκεκριµένου πλαισίου. Η 

κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της θεωρίας αυτής. 

Σύµφωνα µε τους Lave και Wegner (1991), oι εκπαιδευόµενοι ουσιαστικά γίνονται 

µέλη διαφόρων κοινοτήτων πρακτικής (communities of practice), οι οποίες 

ενστερνίζονται συγκεκριµένα πιστεύω και αντιλήψεις, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί 

συγκεκριµένες συµπεριφορές. Κάθε µέλος της κοινότητας µπορεί να έχει έναν ή 

περισσότερους ρόλους και να συνεργάζεται µε άτοµα διαφορετικής εµπειρίας. Τα µη 

έµπειρα µέλη της κοινότητας στην αρχή βρίσκονται στο περιθώριο της οµάδας. Καθώς 

τα νέα µέλη της κοινότητας αυτής µετακινούνται από την περιφέρειά της προς το 

κέντρο της, δραστηριοποιούνται περισσότερο, αφοµοιώνουν την κουλτούρα της και 

τελικά λαµβάνουν το ρόλο ενός έµπειρου µέλους της (νόµιµη περιφερειακή 

συµµετοχή/legitimate peripheral participation). Με βάση τη θεωρία της 

εγκαθιδρυµένης νόησης (situated cognition) (communities of practice) η µάθηση είναι 

µια κοινωνική λειτουργία που πραγµατοποιείται µέσω της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης. 

Εκείνο όµως που είναι βασικό και αξιοσηµείωτο σε κάθε περίπτωση, είναι, ότι αυτές οι 

προσεγγίσεις, βασισµένες λίγο ή πολύ σε ένα κοινωνικοπολιτισµικό προσανατολισµό, 

τονίζουν µε έµφαση τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας στη µαθησιακή διαδικασία. 

 

3.1.3 Συνεργατική µάθηση (Cooperative learning) 

 

Από τη δεκαετία του ’80 η έννοια της συνεργατικής µάθησης επανέρχεται στο 

προσκήνιο ως πρόταση µε σαφή θεωρητική υποδοµή και ερευνητική στήριξη. 

Η συνεργατική µάθηση (cooperative learning) είναι µια διδακτική στρατηγική, στην 

οποία οι µαθητές ενταγµένοι σε µια οµάδα εργασίας- αλληλεπιδρούν και στηρίζονται 

περισσότερο στον εαυτό τους και ο ένας στον άλλο παρά στο δάσκαλο, µε σκοπό την 

ολοκλήρωση ενός έργου στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στόχος του 
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οποίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων τους (American Forum for Global Education, 

2000). Με την ευρύτερή της έννοια, µπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω 

σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατοµική µάθηση 

µέσω συνεργατικών διεργασιών. Αποτελεί δε, ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα της 

µαθησιακής διαδικασίας καθώς δίνει ώθηση σε µια ανεξάρτητη και 

αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση (Slavin, 1995) Συνεργατικού τύπου προσεγγίσεις 

βασίζονται σε σύγχρονες επιστηµολογικές θέσεις που εκπορεύονται από το χώρο του 

εποικοδοµητισµού (constructivism), της αντίληψης για την εγκατεστηµένη µάθηση 

(situated learning), αλλά και της κοινωνικοπολιτισµικής θεώρησης για τη γνώση. Με 

τη χρήση της Συνεργατικής µάθησης οι µαθητές βελτιώνουν την ακαδηµαϊκή τους 

επίδοση, τη στάση και συµµετοχή τους στην τάξη και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 

τους. Αποκτούν µια καλύτερη και πιο θετική εικόνα για την ευρύτερη έννοια του 

σχολείου.  

Ιδανική περίπτωση για την επιτυχηµένη εφαρµογή της συνεργατικής µάθησης είναι 

όταν οι µαθητές δεν ξεπερνούν τους είκοσι ανά τάξη. Όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός, 

τόσο πιο δύσκολα θα είναι επιτυχής η οργάνωση και γενικότερα η διαδικασία. Όλες οι 

µέθοδοι αναφέρονται σε σχηµατισµό οµάδων. 

• Μικρές οµάδες (2-6 µαθητές) 

• διαφόρων επιδόσεων (υψηλών, µέτριων και χαµηλών), διαφορετικών φύλων, και 

• διαφορετικών φυλών. 

Kάθε οµάδα δηλαδή αποτελεί ένα µικρόκοσµο της τάξης. Όλες οι συνεργατικές 

µέθοδοι µάθησης στηρίζονται σε κοινωνιολογικο-ψυχολογικές θεωρίες και έρευνες 

(Johnson & Johnson 1974). Σε αυτές τις ετερογενείς οµάδες που περιγράψαµε 

παραπάνω δίδεται το καθήκον να συνεργασθούν για ένα κοινό στόχο.  

 

3.1.4 Ανακαλυπτική µάθηση (Discovery learning) 

 

Ο J. Bruner ακολουθώντας τον Vygotsky, ανέπτυξε το 1966 την Ανακαλυπτική θεωρία 

µάθησης σύµφωνα µε την οποία, σε κάθε µαθησιακή διαδικασία, το άτοµο πρέπει να 

οδηγείται από την ανακάλυψη των εννοιών, στο µετασχηµατισµό και την αξιολόγηση / 

εκτίµηση / έλεγχο των γνώσεων. µέσω πειραµατισµού και πρακτικής. Ο Bruner έδωσε 

έµφαση στη σηµασία της ανακάλυψης και της διαίσθησης. Πίστευε ότι ο βασικός 

ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθάει τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι τους τη 

γνώση, να εµψυχώνει τον εκπαιδευόµενο και να συντονίζει τη διαδικασία της µάθησης. 
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Η σηµασία της ανακάλυψης δεν εντοπίζεται τόσο στο αποτέλεσµα όσο στην ίδια τη 

διαδικασία της εξερεύνησης. 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας του Bruner είναι: 

• Η Σπειροειδή διάταξη της εκπαιδευτικής ύλης (spiral organization), όπου το 

περιεχόµενο εξελίσσεται από το γενικό στην εξειδίκευση. 

• Η Προδιάθεση - Ετοιµότητα για µάθηση: γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

όλες οι εµπειρίες και το πλαίσιο που θα κάνει τον εκπαιδευόµενο πρόθυµο να µάθει 

(readiness). 

• Η µάθηση µπορεί να ακολουθεί ένα ανακαλυπτικό πλαίσιο, ώστε οι πληροφορίες 

να δοµηθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο: Πραξιακά, Εικονιστικά και Συµβολικά. 

Οι Πραξιακές αναπαραστάσεις (enactive representations) συνδέονται µε την εκτέλεση 

δράσεων/κινητικών ενεργειών και παρατηρούνται σε πολύ µικρές ηλικίες. Οι 

Εικονιστικές αναπαραστάσεις (iconic representations) αντιστοιχούν σε δοµές χώρου 

και είναι ανεξάρτητες από τη δράση. Αποτελούν εσωτερικές πνευµατικές εικόνες που 

σχηµατίζονται στο µυαλό του εκπαιδευόµενου. Οι Συµβολικές αναπαραστάσεις 

(symbolic representations) αναφέρονται στην αναπαράσταση της εξωτερικής 

πραγµατικότητας µε σύµβολα ή συστήµατα αφηρηµένων συµβόλων, µε δυνατότητα 

διαφόρων συσχετισµών και διατύπωσης θεωριών. 

 Η αποτελεσµατικότητα της ανακαλυπτικής µάθησης οφείλεται: 

1. στη στάση και ετοιµότητα για µάθηση, 

2. στα κίνητρα µάθησης, 

3. στη δοµή και τα χαρακτηριστικά της γνώσης και 

4. στο γενικότερο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης 

Πέρα όµως από τους ενδοατοµικούς παράγοντες η ανακαλυπτική διαδικασία 

επηρεάζεται και προωθείται και από ποικίλους εξωγενείς παράγοντες όπως το 

πολιτιστικό περιβάλλον και η οργάνωση της διδασκαλίας. Η φύση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του πολιτισµού στον οποίο ανήκουν οι µαθητές, 

διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην πορεία της γνωστικής τους ανάπτυξης. 

 

3.2 Παιδαγωγικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Οι παιδαγωγικές θεωρίες που περιγράφηκαν θα αποτελέσουν τη βάση του σχεδιασµού 

των διδακτικών προσεγγίσεων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι προσεγγίσεις 

αυτές έχουν υιοθετηθεί από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της, όπως η εργασία σε 

οµάδες, η εργασία εκτός σχολείου, η διερεύνηση µε πολλούς τρόπους µέσα και έξω 
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από την τάξη. Έτσι, προωθείται η ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης. Είναι 

προφανές ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν επιτυγχάνονται µε κλασικές 

παιδαγωγικές στρατηγικές, οι οποίες επιβάλλουν µονόδροµη µεταφορά γνώσεων, 

παροχή γνώσεων και επιβολή απόψεων από τον εκπαιδευτικό στον µαθητή. Οι 

παιδαγωγικές στρατηγικές που θα χρησιµοποιηθούν οφείλουν να περιλαµβάνουν, 

(Φλογαϊτη, 1998):  

• Φάσεις διερεύνησης, στις οποίες οι µαθητές, συγκροτηµένοι σε αυτόνοµες οµάδες 

εργασίας, οδηγούνται στο να θέσουν το πρόβληµα, να αναζητήσουν να 

διερευνήσουν και να ανακαλύψουν όλες τις δυνατές πληροφορίες που θα τους 

βοηθήσουν να το διαχειριστούν (έρευνα, παρατηρήσεις, πειράµατα, βιβλιογραφία 

κ.λπ.), να πειραµατιστούν, να βρουν λύσεις και να σχεδιάσουν κατάλληλα σχέδια 

δράσης. ∆ηλαδή η µεταφορά από τη γνώση στη λήψη αποφάσεων και την 

κινητοποίηση του µαθητή ως πολίτη σε ατοµικό και κυρίως σε συλλογικό επίπεδο. 

• Φάσεις συνεργασίας και συγκρότησης, στις οποίες οι µαθητές συζητούν, 

παραβάλλουν, συγκρίνουν και αντιπαραθέτουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία 

που έχουν συλλέξει, τις απόψεις και τις αντιλήψεις που έχουν διαµορφώσει για τα 

πράγµατα και τα φαινόµενα. Έτσι βοηθιούνται να επανεξετάσουν µε άλλο πνεύµα 

τη δουλειά που οι ίδιοι έχουν κάνει, να εµπλουτίσουν τις πληροφορίες τους, να 

αναλύσουν σε βάθος τις καταστάσεις, να συγκροτήσουν τις απόψεις και τις ιδέες 

τους, να επεξεργαστούν ένα καλύτερο σχέδιο δράσης ή να επανεκτιµήσουν και να 

αξιολογήσουν τις φάσεις εργασίας τους, την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου 

δράσης τους και τους αρχικούς στόχους που έχουν θέσει.  

Τέτοιου είδους στρατηγικές αποµακρύνουν τον µαθητή από την παθητικότητα 

του ακροατή και καλλιεργούν ικανότητες για αναζήτηση και έρευνα πληροφοριών, για 

συνεργατικότητα, συµµετοχικότητα, αντικειµενικότητα, συνέπεια, ανάληψη 

πρωτοβουλιών, κριτική ανάλυση, σύνθεση, αυτενέργεια, δράση. Έτσι  ο µαθητής θα 

πρέπει να οδηγείται στο : να κατανοεί, να γνωρίζει, να αναλύει όχι µόνο το άµεσο 

περιβάλλον του αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον µε το οποίο συνδέεται, να 

επεξεργάζεται θέµατα και προβλήµατα που αφορούν τον τόπο στον οποίο ζει και 

δραστηριοποιείται σαν αφετηρία για επεξεργασία θεµάτων που τίθενται σε ευρύτερη 

κλίµακα. 

Τα βασικότερα από τα χαρακτηριστικά των διδακτικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται 

σήµερα είναι ο µαθητοκεντρισµός, η βιωµατική µάθηση, ο πειραµατισµός, το άνοιγµα 

του σχολείου στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διεπιστηµονική προσέγγιση, η 

οµαδοσυνεργατικότητα κ.α. Η ποικιλία των µεθόδων είναι αρκετά υψηλή και δεν 
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µπορούµε να οριοθετήσουµε επακριβώς τον τρόπο επιλογής τους αφού σε κάθε 

υλοποιούµενο πρόγραµµα ή µέθοδος (ή οι µέθοδοι) που εφαρµόζεται (εφαρµόζονται) 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε κυριότερους : 

• Τη σύνθεση της Περιβαλλοντικής Οµάδας 

• Τους επιδιωκόµενους στόχους 

• Το περιβάλλον της Σχολικής Μονάδας 

• Τα διαθέσιµα µέσα και πόρους 

• Τους εξωτερικούς παράγοντες 

Σύµφωνα µε τους Lahiry, et.al.(Unesco, 1988) τα κριτήρια επιλογής της 

παιδαγωγικής µεθόδου καθορίζονται ως εξής:  

 Το περιεχόµενο και οι διδακτικοί στόχοι. Η επιλογή παιδαγωγικής µεθόδου είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε το περιεχόµενο (αντικείµενο) του προγράµµατος και τους 

στόχους, τους οποίους έχει θέσει η Περιβαλλοντική Οµάδα. Αν το θέµα το οποίο 

έχει επιλεγεί να υλοποιηθεί έχει για παράδειγµα σχέση µε κάποιο παγκόσµιο 

περιβαλλοντικό ζήτηµα, το οποίο δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε τοπικό 

επίπεδο και η Περιβαλλοντική οµάδα δεν µπορεί να έχει άµεση επαφή µ’ αυτό δεν 

µπορεί να επιλεγεί µια µέθοδος, η οποία στηρίζεται στην επί τόπου έρευνα, αλλά 

θα πρέπει να επιλεγεί µία µέθοδος, η οποία να µπορεί να δώσει την εικόνα, το 

µέγεθος, τους τρόπους αντιµετώπισης και άλλα χαρακτηριστικά του ζητήµατος που 

εξετάζεται από απόσταση. Ακόµα το επίπεδο και η ποικιλία των στόχων που έχουν 

επιλεγεί, θα καθορίσουν και το είδος της παιδαγωγικής µεθόδου. Υλοποιώντας ένα 

πρόγραµµα µε θέµα την ανακύκλωση, αν οι µαθητές καταλήξουν, µετά τη 

συλλογή «άχρηστων» αντικειµένων, να κατασκευάσουν τα δικά τους έργα 

«τέχνης» για τη διακόσµηση της τάξης τους, τότε θα έχουν κατορθώσει µαζί µε τις 

γνώσεις που έχουν αποκοµίσει και την ανάπτυξη συναισθηµάτων και θα έχουν 

αποκτήσει και µια δεξιότητα στην αξιοποίηση των αντικειµένων αυτών.  

 Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων. Η ηλικία, το επίπεδο γνώσεων, οι 

εµπειρίες, είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της 

µεθόδου. Μια µαθητική οµάδα της Α΄ Γυµνασίου που δεν έχει διδαχθεί ακόµα το 

PH και δεν γνωρίζει το εργαστήριο Φυσικής-Χηµείας, δεν θα µπορέσει να 

συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα στο οποίο η µέθοδος που έχει επιλεγεί είναι η 

πειραµατική. Όπως επίσης αν σε µια Οµάδα συµµετέχουν παιδιά µε κινητικά 

προβλήµατα, δεν θα µπορούσε να αξιοποιηθεί η µέθοδος εκδροµή στο πεδίο. Η 

µέθοδος(οι) εποµένως που θα επιλεγεί(ούν) θα πρέπει να διασφαλίζει(ουν) την 
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ισότιµη συµµετοχή των µαθητών-εκπαιδευοµένων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης 

του προγράµµατος.  

 Η µαθησιακή διαδικασία. Η Παιδαγωγική Οµάδα, θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές 

αρχές της παιδαγωγικής ψυχολογίας και των θεωριών µάθησης προκειµένου να 

επιλεχθεί η κατάλληλη µαθησιακή στρατηγική σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των 

µαθητών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε κάποια µαθητικά τµήµατα, 

γνωρίζουν τους µαθητές τους και οι µαθητές, όταν έχουν συµµετάσχει σε κάποια 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν την προηγούµενη 

εµπειρία τους σε ένα πρόγραµµα Π.Ε. Η ενδεχόµενη συµµετοχή εποµένως των 

µαθητών σε ένα πείραµα µέτρησης του PH ενός διαλύµατος στο πλαίσιο του 

µαθήµατος της Χηµείας, θα αξιοποιηθεί από την Περιβαλλοντική Οµάδα στη 

µέτρηση του PH ενός δείγµατος νερού που έχει συλλεγεί από ένα ποτάµι. 

 Οι πόροι και τα διαθέσιµα µέσα. Η οικονοµική υποστήριξη και τα εκπαιδευτικά 

µέσα που διατίθενται σε µια Σχολική Μονάδα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επιλογή της µεθόδου. Συνήθως οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι είναι πενιχροί µε 

αποτέλεσµα οι Περιβαλλοντικές Οµάδες να προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να 

εξασφαλίσουν τη στήριξη του προγράµµατός τους. Μια τέτοια διαδικασία όµως, 

είναι επωφελής για την Π.Ε. αφού ενεργοποιεί τη φαντασία των µαθητών για την 

ανεύρεση πόρων. Εξάλλου σε µια σχολική µονάδα, η οποία δεν διαθέτει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µέθοδοι που έχουν 

σχέση µε το µέσον αυτό  

 Η θεσµική υποστήριξη. Η διοικητική δοµή της εκπαίδευσης, παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην επιλογή της µεθόδου(ων) σε ένα πρόγραµµα Π.Ε. Η επάρκεια και η 

διάθεση των θεσµικών φορέων (Σύλλογος ∆ιδασκόντων, ∆ιεύθυνση Σχολείου, 

Υπεύθυνος Π.Ε.) υποστήριξης των Περιβαλλοντικών Οµάδων, µπορεί να 

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην επιλογή κάποιας µεθόδου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται µια σειρά από τις κυριότερες παιδαγωγικές µεθόδους και 

τεχνικές, οι οποίες εφαρµόζονται στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. (Lahiry, et al. 

Unesco, 1988, Π.Ι 2003). Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ υπάρχει η προτροπή να 

συνδυάζονται οι διδακτικές στρατηγικές και ο εκπαιδευτικός µπορεί να περάσει από 

µια µέθοδο στην άλλη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 

• Μέθοδος ∆ιεκπεραίωσης Προγράµµατος  (Μέθοδος Project) 

• Επίλυση προβλήµατος (Problem Solving) 

• Μελέτη χαρακτηριστικής περίπτωσης (Case study) 
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• Μελέτη Πεδίου Ή Εκδροµή στο Πεδίο (Field study) 

• Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping) 

• Ιδεοθύελλα (Brain Storming Session) 

• Πειραµατική Μέθοδος (Experimentation) 

• Προσοµοίωση (simulation) – Παιχνίδια 

• Ιστοριογραµµή (Storyline) 

Οι επιλεγόµενες µέθοδοι – στρατηγικές πρέπει να αποβλέπουν: 

o Στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη διαδικασία µάθησης 

o Στην καλλιέργεια της ατοµικής πρωτοβουλίας των µαθητών και την 

ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µέσα από την εργασία σε οµάδες  

o Στη δηµιουργία συνθηκών µάθησης και έρευνας στο Σχολείο και σε άλλα 

µαθησιακά περιβάλλοντα. 

 

3.2.1 Μέθοδος ∆ιεκπεραίωσης Προγράµµατος (Μέθοδος Project) 

 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, στο πλαίσιο της προοδευτικής παιδαγωγικής, 

αναπτύχθηκε η µέθοδος project, η οποία εµπλέκει τους µαθητές σε µεθοδευµένη 

δράση για τη µελέτη ενός θέµατος ή την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος ατοµικού ή 

κοινωνικού ενδιαφέροντος (Ματσαγγούρας, 2006). Η δηµοφιλέστερη µέθοδος 

σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος Π.Ε. στην τυπική εκπαίδευση είναι η 

µέθοδος ‘Εφαρµογής Σχεδίου’ (‘Μέθοδος Project’ ή ∆ιεκπεραίωση προγράµµατος ή 

Μέθοδος βιωµάτων όπως αλλιώς αναφέρεται). Πρόκειται για µια µορφή συλλογικής 

εργασίας (Frey, 1998) κατά την οποία, µεταξύ των άλλων, οι εκπαιδευόµενοι:  

συναποφασίζουν µετά από διεξοδική συζήτηση το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν 

(που µπορεί να έχει προκύψει και από µια πρόταση του εκπαιδευτή) και το οποίο 

πρέπει να σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντα όλων όσων συµµετέχουν  

αυτό-οργανώνονται σε οµάδες, αποφασίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, θέτουν 

στόχους, επιλέγουν επιµέρους µεθοδολογίες και σχεδιάζουν το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του προγράµµατος  

υλοποιούν τις δράσεις που έχουν προδιαγράψει (π.χ. συλλογή πληροφοριών, 

παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων, κλπ.)  

ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτά διαστήµατα µε σκοπό να αλληλοβοηθηθούν  

συζητούν όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν (οργανωτικά, ερευνητικά, 

διαπροσωπικά) µε στόχο την λειτουργική αναπροσαρµογή του προγράµµατος  
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αυτό-αξιολογούνται σύµφωνα µε κριτήρια που οι ίδιοι θέτουν και αξιολογούν το 

αποτέλεσµα της προσπάθειάς µε µικρότερο "ειδικό βάρος" σχετικά µε αυτό που 

λαµβάνει η συνολική διαδικασία  

Στη µέθοδο Project ο ρόλος του εκπαιδευτή (ή των εκπαιδευτών) είναι 

συµβουλευτικός και ισότιµος µε το ρόλο των εκπαιδευόµενων. Μεγαλύτερη σηµασία 

σε αυτή τη µέθοδο έχει η διαδικασία διεξαγωγής της και όχι τόσο το τελικό 

αποτέλεσµα, καθώς η µόρφωση πηγάζει µέσα από αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερη 

σηµασία έχει η ελευθερία έκφρασης που πρέπει να νιώθουν οι συµµετέχοντες αλλά και 

ο σεβασµός που πρέπει να δείχνει ο ένας για τον άλλον. Η επαφή µε την κοινωνία 

είναι συνεχής και ιδιαίτερα µε τα πρόσωπα και τις κοινωνικές οµάδες που εµπλέκονται 

στο περιβαλλοντικό ζήτηµα που αποτελεί θέµα του project. Ο εκπαιδευτικός 

"παρακινεί" και "προκαλεί" θέτοντας προβλήµατα και ενισχύοντας τα παιδιά στο να 

αναζητήσουν τρόπους για να τα ξεπεράσουν. Ταυτόχρονα παρατηρεί και καταγράφει 

έτσι ώστε να έχει σαφή εικόνα της πορείας των παιδιών, προβαίνει δηλαδή σε αυτό 

που ονοµάζουµε διαµορφωτική αξιολόγηση.  

H ανάπτυξη ενός Σχεδίου Εργασίας µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα πρόβληµα 

επίλυσης και αντίστροφα η επίλυση προβλήµατος µπορεί να είναι η ανάπτυξη ενός 

Σχεδίου Εργασίας. Και στις δύο παραπάνω µεθοδολογικές προσεγγίσεις µπορεί να 

προγραµµατιστούν οι ακόλουθες διδακτικές ενέργειες (∆ΕΠΠΣ) : 

• Μέθοδος έρευνας µε την υποβολή ερωτήσεων  

• Πειραµατική µέθοδος  

• Επισκόπηση απόψεων – Σφυγµοµέτρηση  

• Ανάλυση και µελέτη µιας χαρακτηριστικής περίπτωσης  

• ∆ραστηριότητες προσοµοίωσης – παιχνίδι ρόλων 

• Web Quest δραστηριότητες κατευθυνόµενης διερεύνησης  

• ∆ιερεύνηση και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών 

Η εφαρµογή της µεθόδου project θεωρείται (Γεωργόπουλος Τσαλίκη, 2003) ως η 

περισσότερο διεπιστηµονική και ολιστική, χαρακτηριζόµενη από οµαδικότητα και 

ευελιξία, καθώς η διδασκαλία διαµορφώνεται από τους συµµετέχοντες και η µάθηση 

είναι ανοιχτή και εξελισσόµενη ανάλογα µε την κατάσταση τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Η µέθοδος 'Εφαρµογής Σχεδίου’ αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη 

και διεπιστηµονική µέθοδο που χρησιµοποιείται στην Π.Ε. µέχρι σήµερα 



 32

 

3.2.2 Επίλυση προβλήµατος (Problem Solving) 
 

Η στρατηγική επίλυσης προβληµάτων είναι µια µορφή ενεργητικής και ανακαλυπτικής 

µάθησης. Χρησιµοποιείται για προβλήµατα ανοιχτού τύπου που επιδέχονται πλήθος 

λύσεων µε επιλογή της «καλύτερης» αλλά όχι και της µοναδικής λύσης. Στη µέθοδο 

αυτή, έχει µεγάλη σηµασία η εξέταση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών 

όψεων των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Εξίσου σηµαντικές είναι όλες οι 

δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της λύσης του προβλήµατος. 

Επιδίωξη της µεθόδου δεν είναι η ανακάλυψη της λύσης-πανάκεια αλλά η καταγραφή 

όλων των εναλλακτικών λύσεων (έστω και αν κάποιες υστερούν σε σχέση µε άλλες). 

Στο πλαίσιο της Π.Ε. πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στην επίλυση προβλήµατος 

(problem solving) σαν παιδαγωγικό εργαλείο της Π.Ε. και στη µέθοδο επίλυσης 

προβλήµατος που χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα στις φυσικές επιστήµες και στα 

µαθηµατικά. Ο στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι να αναπτύξει ο µαθητής κριτική 

σκέψη και µάλιστα δεξιότητες που βρίσκονται στην κορυφή της µαθησιακής ιεραρχίας 

(Κολιάδης, 1997). Στην Π.Ε. ο µαθητής θα πρέπει να διερευνήσει τις κοινωνικο-

πολιτικές διαστάσεις των προβληµάτων και να εστιάσει στο αξιακό υπόβαθρο των 

εµπλεκόµενων οµάδων. Η επίλυση του προβλήµατος στο χώρο των φυσικών 

επιστηµών αναφέρεται στο γνωστικό τοµέα, δεν υπάρχει ιδεολογικό περιεχόµενο στη 

διδασκαλία και καµιά σχέση µε την ευρύτερη κοινωνία 

Στη εφαρµογή της µεθόδου problem solving ακολουθούνται σε γενικές γραµµές τα 

παρακάτω στάδια :  

• Εντοπισµός και διερεύνηση του προβλήµατος  

• Καθορισµός στόχων για την επίλυση (ή συµµετοχή στην επίλυση) του 

προβλήµατος  

• ∆ιερεύνηση εναλλακτικών λύσεων  

• Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής/ρεαλιστικής λύσης (ή λύσεων)  

• Επιλογή της κατάλληλης λύσης (ή λύσεων) σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας  

• Συγκρότηση σχεδίου δράσης  

• Υλοποίηση της δράσης  

• Αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της διαδικασίας  
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3.2.3 Μελέτη περίπτωσης (Case study) 

 

Η µέθοδος case study σχετίζεται µε την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος. 

Μπορεί να ξεκινήσει µέσα από µια συζήτηση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος που 

παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή ως ρεπορτάζ ή άρθρο που εντοπίστηκε σε µια 

εφηµερίδα, µια εκποµπή της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου ή σε κάποιο άλλο µέσο. 

Οι εκπαιδευόµενοι αφού κινητοποιηθούν και αποκτήσουν ενδιαφέρον για το πρόβληµα, 

συζητούν σε µικρές οµάδες για το θέµα αυτό, έχοντας την ελευθερία να εκφράσουν 

όλες τις απόψεις, τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις τους. Οι οµάδες παρουσιάζουν 

τεκµηριωµένες τις θέσεις και τις προτάσεις τους για δράση στο σύνολο των 

εκπαιδευόµενων. Ο εκπαιδευτής παρεµβαίνει διακριτικά στις συζητήσεις (τόσο στις 

επιµέρους όσο και στη γενική που ακολουθεί) µε στόχο όχι την παρεκτροπή της 

συζήτησης αλλά τον εµπλουτισµό της και διεξοδική συνέχισή της. Γενικά, µια µελέτη 

χαρακτηριστικής περίπτωσης περιλαµβάνει: την καταγραφή στόχων, τη συλλογή 

πληροφορίας, τη µελέτη των στοιχείων, την ανάλυση, την επεξεργασία των στοιχείων 

µέσω συζήτησης µεταξύ διαφορετικών οµάδων και την επίτευξη µιας γενίκευσης για 

δράση (Lahiry, et.al., Unesco 1988).  

 

3.2.4 Μελέτη Πεδίου (Field study) 

 

Η µελέτη πεδίου είναι από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους εργασίας των µαθητών κατά 

την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Στόχος της µεθόδου αυτής είναι οι 

εκπαιδευόµενοι, χρησιµοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να παρατηρήσουν, να 

καταγράψουν, να συλλέξουν δεδοµένα και να αποκτήσουν µέσω ερευνητικής 

διαδικασίας, εµπειρίες και γνώση για το περιβάλλον. Οι εκπαιδευόµενοι αλλάζουν ρόλο 

και γίνονται µικροί ερευνητές.  Η µελέτη πεδίου έχει ως απώτερο στόχο την ανάλυση 

ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος και την εύρεση των πιθανών λύσεων .  

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα : 

α. Προετοιµασία εκπαιδευτικού (προπαρασκευαστική επίσκεψη και εξοικείωση µε το 

αντικείµενο µελέτης, αντιµετώπιση τυπικών διαδικασιών κτλ) 

β. Προετοιµασία µαθητών (διατύπωση στόχων, οργάνωση δραστηριοτήτων που θα 

αναπτυχθούν, πηγές πληροφόρησης κτλ) 

γ. Εργασία στο πεδίο. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες αναλαµβάνουν να 

υλοποιήσουν τις συγκεκριµένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, 
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φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων µε ερωτηµατολόγια ή ηµιδοµηµένες 

συνεντεύξεις που έχουν προετοιµάσει, δειγµατοληψία εφόσον το υλικό δεν είναι 

σπάνιο, παιχνίδι ρόλων). 

δ. Εργασία στην τάξη (εκτέλεση πειραµάτων για την επαλήθευση κάποιων στοιχείων, 

σύνθεση των στοιχείων, κοινοποίηση αποτελεσµάτων).  

Θεωρείται αναγκαία η προετοιµασία των µαθητών σε γνωστικό επίπεδο πριν την 

επίσκεψη στο πεδίο. Μια µελέτη πεδίου πραγµατοποιείται σε µια περιοχή όπως: η αυλή 

ενός σχολείου, ένα δάσος, ένας υγρότοπος, µια πολυσύχναστη συνοικία, µια 

βιοµηχανία, κλπ. Ο εκπαιδευτής επιλέγει την περιοχή, ανάλογα µε τους διδακτικούς 

στόχους που έχει θέσει. Στη συνέχεια, την επισκέπτεται προκειµένου να κάνει όλες τις 

προκαταρκτικές εργασίες (αναγνώριση του χώρου, προετοιµασία του χώρου και των 

δραστηριοτήτων), ώστε να είναι αποτελεσµατική η µέθοδος. Προετοιµάζει τόσο τις 

εργασίες και δραστηριότητες που πρόκειται να γίνουν στο πεδίο, όσο και αυτές που 

πιθανώς να ακολουθήσουν σε ένα εργαστήριο (εφόσον έχουν συλλεχθεί στοιχεία, 

κλπ.). Ο εκπαιδευτής γνωρίζει ότι στα παιδιά αρέσει συχνά να δραµατοποιούν 

καταστάσεις φανταστικές ή πραγµατικές, να φτιάχνουν σενάρια και να αναλαµβάνουν 

ρόλους που τους παίζουν µε αφοσίωση. Αυτή η φυσική τάση αξιοποιείται µε τα 

παιχνίδια ρόλων. Μέσα από τη δραµατοποίηση µιας κατάστασης χρησιµοποιούνται 

διαφορετικοί κοινωνικοί παράγοντες ή οµάδες, µελετώνται τα κοινά σηµεία και οι 

διαφορές τους, αναδεικνύονται οι συγκρούσεις, εκφράζονται οι απόψεις και τα 

συναισθήµατα και αναζητείται η καλύτερη δυνατή λύση. Εµψυχώνοντας έναν ρόλο 

ταυτίζονται µε το υποδυόµενο πρόσωπο κι εύκολα αποτυπώνονται στην ψυχή και στο 

µυαλό τους αξίες και γνώσεις που επιζητείται να αποκτήσουν 

Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή και καταγραφή των υλικών και εργαλείων που 

χρειάζονται για να υποστηρίξουν την εργασία στο πεδίο (π.χ. θερµόµετρα, γάντια, 

φτυάρια, σακούλες, κιάλια, κλπ.). Ουσιαστικά, η εργασία µε τους εκπαιδευόµενους 

ξεκινά µε µια συζήτηση γύρω από τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο πεδίο και 

την πληροφορία που µπορούν να συλλέξουν. Εάν κριθεί σκόπιµο, οι εκπαιδευόµενοι 

χωρίζονται σε οµάδες και η δουλειά κατανέµεται. Επίσης, εφόσον ο εκπαιδευτής θέλει 

να δώσει ευρεία διάσταση ή ολιστική προσέγγιση στη µελέτη, είναι δυνατό να καλέσει 

ειδικούς σε επιµέρους θέµατα (δασολόγο, γεωπόνο, γεωλόγο, κοινωνιολόγο, κλπ.) για 

να µεταδώσουν πιο ουσιαστικές γνώσεις στους εκπαιδευόµενους.  

Μετά από την εργασία στο πεδίο και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, 

πραγµατοποιείται η ανάλυσή τους και εξάγονται συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα 

συζητούνται µε το σύνολο των εκπαιδευόµενων, ενώ ο εκπαιδευτής διακριτικά 
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καθοδηγεί τη συζήτηση και επιδιώκει να αναπτύξει µια συναίνεση πάνω σε 

περιβαλλοντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη µελέτη. Σε µια έκθεση 

συγκεντρώνονται τα αποτελέσµατα της συζήτησης (Lahiry, et.al., Unesco 1988). Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιδιώκεται να διαδοθούν στο ευρύ κοινό µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της κοινότητας πάνω στο συγκεκριµένο 

περιβαλλοντικό ζήτηµα που ερευνάται.  

 

3.2.5 Χαρτογράφηση εννοιών (Concept Mapping)  

 

Η χαρτογράφηση των εννοιών είναι µια τεχνική οπτικοποίησης της δοµής των 

πληροφοριών. Ο χάρτης των εννοιών είναι η σχηµατική αναπαράσταση των εννοιών 

και των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ τους. Πρόκειται για ένα γράφηµα, µια εικονική 

πτυχή καταγραφής ιδεών, αντιλήψεων, απόψεων και σχέσεων ανάµεσα σε έννοιες και 

συµπλέγµατα εννοιών Αναπτύχθηκε από τον J.D.Novak (1998) και βασίζεται στη 

θεωρία του Ausubel ο οποίος τονίζει τη σηµασία της υπάρχουσας γνώσης για τη 

µάθηση. Η χαρτογράφηση εννοιών υποστηρίζει περισσότερο την απεικόνιση 

εννοιολογικών πλαισίων της υπάρχουσας γνώσης παρά την επεξεργασία και 

αρχειοθέτηση µεµονωµένων εννοιών µε λίγο ή πολύ αυθαίρετα κριτήρια. Υποκινεί την 

προγενέστερη γνώση δίνοντας σηµασία στη σχέση µεταξύ των εννοιών και 

περιλαµβάνει τη γραφική αναπαράσταση της γνώσης η οποία αποτελείται από δίκτυα 

εννοιών. Οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών οι οποίες µπορεί 

να είναι µονόδροµες ή αµφίδροµες. Η χαρτογράφηση των εννοιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να  

• να παραχθούν ιδέες 

• να σχεδιαστεί µια σύνθετη δοµή  

• να συνδεθούν νέες ιδέες 

• να βοηθηθεί η διαδικασία µάθησης έτσι ώστε να ενσωµατωθεί η παλιά µε τη νέα 

γνώση 

• να διευκολυνθεί η απόκτηση και η διαχείριση της γνώσης. 

Οι χάρτες εννοιών περιλαµβάνουν κυρίως έννοιες-ετικέτες, οι οποίες συνήθως 

περικλείονται σε ελλείψεις ή πλαίσια, σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες, οι οποίες 

υποδεικνύονται µε γραµµές που συνδέουν δύο ή περισσότερες έννοιες και 

προτασιακές συνδέσεις µε λέξεις ή φράσεις, οι οποίες προσδιορίζουν µια προτασιακή 

σχέση ανάµεσα σε δύο έννοιες (Novak & Gowin 1984, Novak 1998). Ο χάρτης 

εννοιών είναι µια δυναµική κατασκευή η οποία, όµως, δεν αναπαριστάνει ένα 
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στιγµιότυπο της γνώσης ενός αντικειµένου, αλλά εκλαµβάνεται περισσότερο ως ένα 

στιγµιότυπο µιας διαδικασίας σκέψης και αναστοχασµού του κατασκευαστή του. Η 

σύγκριση του χάρτη εννοιών των µαθητών και των στόχων της διδασκαλίας που 

έχουν τεθεί, επιτρέπει το σχεδιασµό µιας διδακτικής πορείας. 

 

3.2.6 Ιδεοθύελλα (Brainstorming Session) 

 

Η Ιδεοθύελλα (brainstorming) είναι µια µέθοδος χρήσιµη στην εκµαίευση των 

απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευόµενων πάνω σε ένα συγκεκριµένο 

περιβαλλοντικό ζήτηµα (Lahiry, et.al., Unesco 1988). Η ανάπτυξη της µεθόδου αυτής 

γίνεται σε ένα µικρό χρονικό πλαίσιο. Βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να 

συσχετίσει έννοιες και να τις ανασύρει όταν του δοθεί το κατάλληλο ερέθισµα, πράγµα 

που σηµαίνει ότι η αναφορά ενός θέµατος δηµιουργεί συνειρµούς και παράγει 

συναφείς ιδέες. Η µέθοδος λειτουργεί αποτελεσµατικότερα σε ατµόσφαιρα φιλική 

χωρίς το φόβο της κριτικής όπου όλες οι ιδέες καταγράφονται για να αξιολογηθούν 

και να ιεραρχηθούν σε µεταγενέστερο χρόνο. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στους 

εκπαιδευόµενους το περιβαλλοντικό ζήτηµα (αναλύοντας όλες τις διαστάσεις του) και 

τους παρέχει µερικά λεπτά προκειµένου να το συζητήσουν και να καταθέσουν τις 

απόψεις τους. Οι απόψεις αυτές καταγράφονται σε έναν πίνακα και ακολουθεί 

συζήτηση µέχρι να ιεραρχηθούν (ανάλογα µε την αξία τους) οι απόψεις που 

υποστηρίχθηκαν. Με τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται πνεύµα συνεργασίας και κάθε ιδέα 

µπορεί να δηµιουργήσει νέες ιδέες. Αποτελεί µια καλή τεχνική στην εξάσκηση των 

εκπαιδευόµενων στην σύντοµη επεξεργασία, παρουσίαση και υποστήριξη µιας άποψης, 

ακόµα και στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν ολοκληρωµένη άποψη για το θέµα. 

Παράλληλα, τους µαθαίνει να αποφεύγουν τις πρόωρες και απρόσεχτες αξιολογήσεις, 

όπως και να νιώθουν αυτοπεποίθηση συµµετέχοντας σε κοινές δραστηριότητες.  

 

3.2.7 Πειραµατική Μέθοδος (Experimentation) 

 

Η πειραµατική µέθοδος, στοχεύει στην επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος. 

Κατά τη µέθοδο αυτή, µια µαθησιακή κατάσταση ερευνάται κάτω από ελεγχόµενες 

συνθήκες που εξυπηρετούν στον έλεγχο ή στη θέσπιση υποθέσεων, στην ανακάλυψη 

κάποιου δείκτη (factor) ή φυσικού φαινοµένου (Lahiry, et.al., Unesco 1988). Οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να ερευνήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τη βοήθεια 

(την οποία οι ίδιοι αναζητούν) των συναδέλφων τους και άλλων πιο έµπειρων 
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ανθρώπων. Μετά την ανακάλυψη των προβληµάτων οι εκπαιδευόµενοι δοκιµάζουν 

την εφαρµογή µιας λύσης που οι ίδιοι έχουν επιλέξει, σχεδιάζοντας ένα πείραµα είτε 

σε κλειστό είτε σε ανοικτό χώρο (αρκεί οι συνθήκες να είναι ελεγχόµενες) και 

καταγράφουν τα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά συζητούνται, εξάγονται 

συµπεράσµατα και διαδίδονται, αν είναι σηµαντικά, στην υπόλοιπη κοινότητα.   

Η προτεινόµενη εκπαιδευτική µεθοδολογία αποτελεί µια παιδαγωγική προσέγγιση της 

ιστορικά καταξιωµένης επιστηµονικής ερευνητικής µεθόδου, της µεθόδου µε την οποία 

ο επιστήµονας, ο ερευνητής, ο άνθρωπος ερεύνησε και ερευνά το φυσικό κόσµο. 

Σύµφωνα µε αυτή, ο εκπαιδευτής :  

• αναζητά εναύσµατα προκαλώντας το ενδιαφέρον των µαθητών,  

• προβληµατίζει τους µαθητές προτρέποντάς τους να διατυπώνουν υποθέσεις,  

• τους ενεργοποιεί στην εκτέλεση πειραµάτων και στην καταγραφή παρατηρήσεων,  

• προκαλεί συζήτηση για τη διεύρυνση των παρατηρήσεων, την εξαγωγή 

συµπερασµάτων και την εφαρµογή τους και  

• εξασφαλίζει την εµπέδωση των συµπερασµάτων, ερµηνεύοντάς τα και οδηγεί τους 

µαθητές σταδιακά στη γενίκευση, συσχετίζοντάς τα διαθεµατικά µε όλες τις 

παραµέτρους της καθηµερινής ζωής.  

Ο αποδεικτικός (επιβεβαιωτικός ή απορριπτικός) πειραµατισµός αποτελεί το βασικό και 

αναπόσπαστο στοιχείο της µεθόδου γιατί αναδεικνύει τόσο τον εκπαιδευτικό και 

γνωσιακό όσο και τον κριτικό χαρακτήρα της µεθόδου. Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

µέθοδος χρησιµοποιείται ως επί των πλείστων κατά τη διδασκαλία των φυσικών 

επιστηµών. Μέσα όµως από την εφαρµογή του ∆ΕΠΠΣ δίνεται η δυνατότητα για την 

εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια 

συνεργασίας µε την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες, αφού το σύνολο σχεδόν των 

προτεινόµενων θεµατικών περιοχών προσφέρεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες 

και πρωτοβουλίες. Η πραγµατοποίηση τέτοιου είδους συνδυαστικών προγραµµάτων 

επιβεβαιώνουν τη διαθεµατικότητα και τη διεπιστηµονικότητα της Π.Ε.  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιµοποιείται το ερευνητικά εξελισσόµενο µοντέλο (ή 

πρότυπο) που αποτελεί µια παιδαγωγικής προσέγγιση της πειραµατικής µεθόδου. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι : 

• ο στόχος της µεγιστοποίησης του ενδιαφέροντος των µαθητών 

• η αυτόνοµη πρωτοβουλία των µαθητών 

• η ισότιµη ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηµατικών και αισθησιοκινητικών 

δεξιοτήτων των µαθητών 
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• η µετάδοση της µεθοδολογίας της έρευνας ως βάση για την αυτόνοµη εργασία των 

µαθητών 

• η σύνδεση των φαινοµένων που µελετώνται στο σχολείο µε την καθηµερινή ζωή 

• η εξοικείωση των µαθητών µε την εργασία σε οµάδες (Σάββας Σ. κ.ά., 1996). 

Το ερευνητικά εξελισσόµενο διδακτικό µοντέλο µολονότι είναι ανακαλυπτικό 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η δυνατότητα των παιδιών στη συµµετοχική ανακάλυψη 

δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά εξελίσσεται σε συγκεκριµένα στάδια. Παράλληλα, ο 

δάσκαλος έχει κάθε στιγµή τη δυνατότητα παρακολούθησης της µαθησιακής πορείας. 

Σκοπός του εκπαιδευτή είναι η καλλιέργεια της οµαδικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή, τις δεξιότητές του, τη γνωστική του ικανότητα και 

την κοινωνικότητα του, ο εκπαιδευτής ορίζει τις οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, 

αναλύοντας το διδακτικό µοντέλο διαπιστώνουµε ότι µε τον όρο ερευνητικό δίνεται 

έµφαση στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο µαθητής µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και τα µέσα που διαθέτει και µε µεθόδους αντίστοιχες του γνωστικού του δυναµικού 

να κατακτήσει αυτόνοµα τα νέα στοιχεία. Με τον όρο εξελισσόµενο τονίζεται το 

γεγονός ότι η ερευνητική πορεία του µαθητή δεν είναι τυχαία και ελεύθερη αλλά 

εξελίσσεται σε συγκεκριµένα στάδια µε χρονική αλληλουχία. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του 

δασκάλου είναι να οργανώσει και να συντονίσει την ερευνητική πρωτοβουλία του 

µαθητή σύµφωνα µε τα στάδια αυτά και µε στόχο τη διεύρυνση των νοητικών δοµών, 

ώστε να καταστεί δυνατή η αφοµοίωση του κάθε καινούριου. 

 

3.2.8 Προσοµοίωση (Simulation) –Παιχνίδια 

 

Η προσοµοίωση είναι µια µέθοδος, µέσω της οποίας επιδιώκεται η αναπαράσταση µιας 

ρεαλιστικής κατάστασης (που µπορεί να είναι και πραγµατική) και σχετίζεται µε ένα 

περιβαλλοντικό ζήτηµα. Το ζήτηµα αυτό µπορεί να είναι απλό ή πολύπλοκο και 

αποτελεί συνήθως πηγή κοινωνικών συγκρούσεων. Στη µέθοδο αυτή, οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να κατασκευάσουν ένα µοντέλο (model building) το οποίο 

αναπαριστά την πραγµατική κατάσταση µε όλες τις διαστάσεις της. Κατά την 

κατασκευή του µοντέλου, αναδεικνύονται όλες οι συνιστώσες και οι συγκρουσιακές 

καταστάσεις που συνθέτουν και συνοδεύουν το ζήτηµα. Αυτή είναι η αφορµή που 

πρέπει να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτής και να αναλύσει στους εκπαιδευόµενους τις 

συνιστώσες του ζητήµατος. Στόχος συνήθως είναι η επίτευξη µιας ισορροπίας του 

συστήµατος που προσοµοιώνεται ή η εξεύρεση λύσης (ή λύσεων) στο πρόβληµα. Οι 

προσοµοιώσεις σε Η/Υ, αποτελούν µια νέα διάσταση στην κατασκευή µοντέλων, που 
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παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες στους εκπαιδευόµενους για την ανάπτυξη, την 

επεξεργασία και τη δοκιµασία πολύπλοκων µοντέλων.  

Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν οι προσοµοιώσεις που εµφανίζονται µε 

τη µορφή παιχνιδιών στρατηγικής. Υπάρχουν και προσοµοιώσεις που συνδυάζονται µε 

συστήµατα τηλεεκπαίδευσης.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι κοµµάτι (και µάλιστα δηµοφιλές) της παιδικής 

κουλτούρας. Μπορεί να αποτελέσουν το όχηµα µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένα 

παιχνίδια στρατηγικής, να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να προσεγγίσουν 

σύνθετες καταστάσεις. Αυτού του τύπου οι προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις δε 

διδάσκουν άµεσα αλλά βοηθούν στην κατανόηση καταστάσεων που δε µπορεί ο 

µαθητής να βιώσει διαφορετικά (συνήθως λόγω κόστους, κινδύνου ή διαφορετικής 

κλίµακας χώρου ή χρόνου από την ανθρώπινη διάσταση. Αυτή η προσέγγιση 

συσχετίζεται άµεσα µε τα παιχνίδια ρόλων, την επίλυση προβληµάτων και την 

εφαρµογή εναλλακτικών σεναρίων που αποτελούν τεχνικές που εφαρµόζονται στην 

ΠΕ.  

 

3.2.9 Ιστοριογραµµή (Storyline) 

 

Η Ιστοριογραµµή έχει επηρεαστεί από τις κύριες αρχές της γνωστικής θεωρίας του 

εποικοδοµητισµού. Αξιοποιεί µια ιστορία για να διδάξει τις απαιτούµενες γνώσεις µε 

ένα τρόπο που καθρεφτίζει την αληθινή ζωή (Ηλιοπούλου, 2005). Μπορούµε να τη 

φανταστούµε ως τη διαδικασία δηµιουργίας µιας σειράς επεισοδίων, τα οποία 

συνδέουµε σε µια αφηγηµατική γραµµή, ώστε να δηµιουργείται µία ιστορία. 

Χρησιµοποιώντας τη δύναµη της ιστορίας, δηµιουργείται ένα πλαίσιο που έχει νόηµα 

για τα µαθητές, είναι αληθινό και τα διδάσκει έννοιες και δεξιότητες. Επίσης, πρόκειται 

για µία προσέγγιση που προτείνεται για τη διδασκαλία των µαθηµατικών, της δεύτερης 

γλώσσας, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών µαθηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαιδευτικής πυραµίδας. Η Ιστοριογραµµή παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί µπαίνουν στη θέση των µαθητών τους, νιώθουν 

οι ίδιοι παιδιά και επιστρατεύουν τη φαντασία τους, τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές 

τους προκειµένου να δοµήσουν τη νέα τους γνώση στην ήδη υπάρχουσα γνώση και 

εµπειρία, όπως ακριβώς κάνουν και οι νεαροί µαθητές τους.  

Τα βασικά στοιχεία της Ιστοριογραµµής είναι: 

• Το σκηνικό (σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο) 

• Οι χαρακτήρες (άνθρωποι ή/και ζώα ή/και φυσικά στοιχεία) 
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• Μία καθηµερινή ζωή προς εξερεύνηση 

• Ένα αληθινό περιβαλλοντικό πρόβληµα προς λύση 

Ο εκπαιδευτικός που θέλει να υιοθετήσει την προσέγγιση της Ιστοριογραµµής 

προκειµένου να αναπτύξει ένα θέµα πρέπει προηγουµένως να σχεδιάσει ένα 

οργανόγραµµα θέµατος. Πρώτο επεισόδιο µπορεί να είναι η δηµιουργία του σκηνικού 

της ιστορίας, δεύτερο η δηµιουργία των χαρακτήρων, τρίτο η ανακάλυψη της 

καθηµερινής ζωής των ηρώων, τέταρτο η εµφάνιση κάποιου συµβάντος κρίσιµου, 

όπου πρέπει να δράσουν οι ήρωες (µαθητές σε ρόλο), προκειµένου να δώσουν 

λύσεις και τελευταίο επεισόδιο ο επίλογος της ιστορίας. Τόσο η αρχή όσο και το τέλος 

θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους µαθητές. Οι ερωτήσεις-κλειδιά 

συνοδεύουν κάθε επεισόδιο και απευθύνονται από τον εκπαιδευτικό προς τους 

µαθητές, οι οποίοι καλούνται µε κάποιες δραστηριότητες να δώσουν απάντηση στην 

κάθε ερώτηση και κατ’αυτόν τον τρόπο να εξελιχθεί η ιστορία. Οι µαθητές καλούνται 

να εργαστούν ποικιλοτρόπως (ατοµικά, οµαδικά, σε ζευγάρια) ανάλογα µε τις 

ανάγκες της κάθε δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτικός θέτει τους στόχους για το 

συγκεκριµένο θέµα που αναλύεται και αφορούν στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα 

του ∆ΕΠΠΣ και στους ειδικούς στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αν το 

θέµα είναι περιβαλλοντικό. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα υλικά 

για τις δραστηριότητες καθώς και τις αναγκαίες πηγές προκειµένου οι µαθητές να 

ανατρέξουν όταν το θεωρήσουν χρήσιµο (Ηλιοπούλου, 2005). 

Η Ιστοριογραµµή είναι µια διεπιστηµονική (διαθεµατική) προσέγγιση της διδασκαλίας 

της µάθησης. Με άλλα λόγια µιλάµε για ένα τρόπο οργάνωσης της γνώσης, των 

δεξιοτήτων, των συναισθηµάτων που επιθυµούν οι εκπαιδευτικοί να δοµήσουν, να 

αναπτύξουν και να βιώσουν οι µαθητές ενοποιώντας διάφορα γνωστικά αντικείµενα 

του Αναλυτικού Προγράµµατος, έτσι ώστε η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης να 

έχει νόηµα και ενδιαφέρον για αυτούς.  
 

Οι στρατηγικές που προαναφέρθηκαν δεν είναι οι µόνες οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση προγραµµάτων στην Π.Ε. Υπάρχουν επίσης και 

άλλες εξειδικευµένες στρατηγικές όπως η Jigsaw, η Debate, η Think Pair Share (TPS), 

τα Webquest, τα Concept maps κλπ οι οποίες εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων παράλληλα ή συνδυαστικά. Οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική µέθοδος και να χρησιµοποιείται στην Π.Ε. απαιτείται από τον 

εκπαιδευτικό η κατάλληλη εκπαιδευτική προετοιµασία και φυσικά υπάρχει και η 

πιθανότητα (µερικές φορές επιβάλλεται π.χ. µελέτη πεδίου) να περάσει ο 
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εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη µια µέθοδο στην 

άλλη, γεγονός που υποδηλώνει και τις δεξιότητες του. 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία και πράξη, µέσα από  τη χρήση αυτών των 

στρατηγικών, ο µαθητής αντιµετωπίζεται σαν ερευνητής ο οποίος δοµεί σταδιακά τη 

γνώση του. Η συνεργασία µεταξύ των µαθητών (εργασία σε οµάδες) θεωρείται ένας 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών µεταξύ τους 

καθώς και για την ανάπτυξη και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων αυτών και για την προσέγγιση θεµάτων που απαιτούν διαθεµατικότητα 

(Κακλαµάνης, 2005). 

Παράλληλα η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

ως εκπαιδευτικού εργαλείου δηµιουργεί νέα δεδοµένα και ευκαιρίες στη συνεργασία 

των µαθητών µέσα στην τάξη ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο επικοινωνίας του 

σχολείου µε τον υπόλοιπο κόσµο και διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας πέρα 

από τα στενά όρια της τάξης και του σχολείου.  

Στη συνέχεια θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στις εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και στη 

δηµιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου για την Π.Ε. εφαρµόζοντας συγκεκριµένες 

διδακτικές στρατηγικές και αξιοποιώντας τα τεχνολογικά µέσα. Επίσης θα δούµε πως 

τα εκπαιδευτικά εργαλεία διευκολύνουν τη µάθηση τόσο στην καθηµερινή διδακτική 

πράξη όσο και σε καινοτόµους θεσµούς του σύγχρονου σχολείου, όπως είναι η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

4.0 Εισαγωγή 

 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα στις µέρες µας έχει επηρεασθεί σηµαντικά από τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις. Η εισαγωγή και ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies, ICT) υπήρξε 

ιδιαίτερα σηµαντική και συνιστά ίσως την πιο καταλυτική αλλαγή των τελευταίων 

χρόνων, προάγοντας τη γνώση και την επικοινωνία. 

Η αλµατώδης εξέλιξη των ΤΠΕ επηρεάζει όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και η Εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι τάσεις που 

διαµορφώνονται για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις του Σύγχρονου Σχολείου, είναι η 

χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων µε έµφαση στη συνεργατική µάθηση, η άρση των 

περιορισµών χώρου και χρόνου στη µάθηση, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η µεταβολή 

του ρόλου του εκπαιδευτικού από διδακτικό σε συµβουλευτικό και καθοδηγητικό και η 

θεώρηση ότι η τάξη και το σχολείο αποτελούν µαθησιακά εργαλεία, ευέλικτα, 

εύχρηστα, ελκυστικά και ανοικτά στην κοινωνία. Μία εποικοδοµητική προσέγγιση 

αυτών των τάσεων, γίνεται µέσα από την υλοποίηση δράσεων µε σκοπό την ένταξη 

των ΤΠΕ σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης 

που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ενηµερωθούµε 

για τη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαίδευση και για τον ρόλο τους 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κατά την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 

Με βάση την ταξινοµία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων DialogPlus learning activities 

taxonomy (2005), του προτύπου LADiE θα παρουσιαστεί η κατηγοριοποίηση των 

διαφορετικών τύπων των εκπαιδευτικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασµό σεναρίων µάθησης. 

 

4.1 Εξέλιξη της Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικά Εργαλεία 

 

Στις µέρες µας όλο και περισσότερο, η Τεχνολογία της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών, υπόσχονται να ενισχύσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση µε 

διαδικασίες και εφαρµογές, τις οποίες στο παρελθόν δεν είχαµε φανταστεί. Η 
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επικείµενη ραγδαία πρόοδος στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες επιτρέπει την ανάπτυξη 

νέων µαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία χρησιµοποιούν προσοµοιώσεις, 

απεικονίσεις, εικονικά περιβάλλοντα, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, εικονικούς 

δασκάλους µε στόχο µια ολοκληρωµένη και διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση. 

Σκοπός της χρήσης των τεχνολογιών αυτών είναι να δηµιουργηθεί ένα µαθησιακό 

περιβάλλον πιο ανοιχτό, πιο ευέλικτο (χωροχρονικά) και πιο µαθητοκεντρικό, έτσι 

ώστε ο υπολογιστής να λειτουργεί ως βοηθός του εκπαιδευόµενου, προσφέροντας του 

πρόσβαση σε γνώση, βοήθεια, καθοδήγηση, διευκολύνσεις και γενικότερα κίνητρα για 

µάθηση και επικοινωνία. Με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στην 

εκπαίδευση οι µαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήµατα, να διαχειριστούν 

πληροφορίες και να εξοικειωθούν µε τεχνικές µοντελοποίησης (Bowman, 1999). 

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν συχνά ότι η χρήση των εκπαιδευτικών 

εργαλείων οδηγεί σε αναθεώρηση των στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη µάθηση, 

δίνει περισσότερες ευκαιρίες για εξατοµικευµένη διδασκαλία και οµαδική εργασία και 

καλύτερη κατανόηση του βαθµού µάθησης των µαθητών. Έτσι, αλλάζει άρδην ο 

ρόλος του δασκάλου, αφού ως πρόσθετο ρόλο έχει να επιλέξει το κατάλληλο 

λογισµικό και να οργανώσει τη χρήση του µέσα και έξω από την τάξη. Ωστόσο για να 

επιτευχθεί η αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη απαιτείται ο 

εκπαιδευτικός να προετοιµαστεί κατάλληλα για τον νέο του ρόλο 

(Παναγιωτακόπουλος κα, 2003). Η συνεργασία των εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων 

γίνεται σύγχρονα ή ασύγχρονα µέσω υπολογιστή. Τα συστήµατα που υποστηρίζουν τη 

σύγχρονη συνεργασία επιτρέπουν σε χρήστες που πιθανώς, βρίσκονται σε 

διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία να επικοινωνούν ακολουθώντας είτε τυπικές 

διαδικασίες επικοινωνίας, είτε µε άτυπο τρόπο, να επικοινωνούν να µοιράζονται 

δεδοµένα και πληροφορία την ίδια χρονική στιγµή. Η σύγχρονη επικοινωνία απαιτεί 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να είναι συνδεδεµένοι µε συνέπεια, ώστε να 

υποστηρίζεται ταυτόχρονη και σταθερή επικοινωνία. Τα εργαλεία οµαδικής συζήτησης 

(chat groups), συνδιάσκεψης πολλών σηµείων, οι διαµοιρασµένοι χώροι εργασίας 

είναι παραδείγµατα σύγχρονης συνεργασίας. Τα συστήµατα ασύγχρονης συνεργασίας 

επιτρέπουν στα εµπλεκόµενα µέρη να επικοινωνούν, να µοιράζονται στόχους, 

δεδοµένα και πληροφορία δίχως να απαιτείται η ταυτόχρονη σύνδεσή τους. 

Παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων αποτελεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι 

ασύγχρονες εφαρµογές οµαδικής εργασίας και τα κλασικά συστήµατα συνδιασκέψεων. 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών και η διάδοση του ∆ιαδικτύου έφερε πολύ σηµαντικές 

αλλαγές στον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και επικοινωνίας ανάµεσα σε άτοµα 
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που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το διαδίκτυο προσφέρει τις µεγαλύτερες 

δυνατότητες πρόσβασης και από κοινού επεξεργασίας της πληροφορίας και 

επικοινωνίας από οποιοδήποτε άλλο µέσο παροχής και διάδοσης πληροφοριών. Η 

«πρόσβαση» στη γνώση γίνεται γρήγορα, άµεσα και εύκολα. Αλλάζει ο τρόπος 

αναπαράστασης της πληροφορίας (κείµενο, ήχος, εικόνες βίντεο), έχουµε νέους 

τρόπους προσπέλασης της πληροφορίας (γρήγορη αναζήτηση µε βάση το περιεχόµενο, 

αναζήτηση από απόσταση) και νέους τρόπους επικοινωνίας (email, chat, forum, 

messenger). Η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα να εξηγούνται, 

µε παραστατικό τρόπο και πολλαπλά µέσα παρουσίασης τα γνωστικά αντικείµενα, να 

διευκολύνεται η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευόµενων και 

εκπαιδευτών, να καταργείται η αποκλειστική χρήση της µιας πηγής του µαθησιακού 

υλικού, η οποία πολλές φορές έχει και ξεπερασµένες πληροφορίες και να 

αναπτύσσεται η κριτική σκέψη του υποκειµένου στην εκπαίδευση. Το ∆ιαδίκτυο και 

ιδιαίτερα ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) προσφέρουν νέες δυνατότητες για 

την ανάπτυξη ενός καινοτόµου συστήµατος παροχής µαθηµάτων, διευκολύνοντας 

τόσο τη διακίνηση εκπαιδευτικού περιεχοµένου όσο και τη δηµιουργία της εικονικής 

τάξης µε δυνατότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Οι νέες αυτές δυνατότητες 

συνέβαλλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πρακτικής της ∆ιαδικτυακής 

εκπαίδευσης από απόσταση. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µας επιτρέπει να διευρύνουµε το εκπαιδευτικό 

έργο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγµατικές ανάγκες των 

εκπαιδευόµενων. Για παράδειγµα στις φυσικές επιστήµες υπάρχουν διάφορα 

εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν στην ποιοτική αναβάθµιση 

του διδακτικού έργου: οι προσοµοιώσεις αποτελούν εργαλείο δυναµικής 

αναπαράστασης των πτυχών του φυσικού κόσµου, που δεν µπορούν να 

παρατηρηθούν άµεσα λόγω κλίµακας (τα µόρια είναι πολύ µικρά και οι γαλαξίες πολύ 

µεγάλοι για παρατήρηση µε γυµνό µάτι). Επίσης η χρήση (µέσω ειδικού λογισµικού) 

π.χ. του εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου "Ανδρέας Μιχαλιτσιάνος" του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου της Εκπαίδευσης για την µάθηση και τη διδασκαλία µετατρέπει ενίοτε 

την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών σε ένα σύγχρονο 

επιστηµονικό εργαστήριο, πάντα στα πλαίσια του εθνικού προγράµµατος σπουδών, 

δίνοντας στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους µια συναρπαστική εργαστηριακή 

εµπειρία µε τη λήψη πραγµατικών εικόνων και δεδοµένων του Σύµπαντος 

(πρόγραµµα Eudoxos). Τα εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών µπορούν να 

αξιοποιηθούν ως µέσα έκφρασης και επεξεργασίας των αρχικών ιδεών και ως 
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περιβάλλοντα επιστηµολογικής οργάνωσης συγκεκριµένων θεµατικών περιοχών 

Αρκετά τεχνολογικά εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευόµενο στο να 

οργανώνει και να αναπαριστά τη γνώση µέσα από σχήµατα ή µοτίβα (patterns). Άλλα 

πάλι προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης και καλλιεργούν 

ταυτόχρονα ποικίλες δεξιότητες. Η γνώση εδώ υφίσταται επεξεργασία και γίνεται 

κατανοητή. Τέτοια εργαλεία µπορεί να είναι οι εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) 

καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για συγγραφή (tools for writing), 

για ανάγνωση (tools for reading), για τις τέχνες και τη µουσική (tools for art and 

music), για τις επιστήµες και τα µαθηµατικά (tools for science and math) αλλά και τα 

πολυµεσικά ή υπερµεσικά εργαλεία (multimedia and hypermedia tools). Τα εργαλεία 

αυτά περιέχουν εννοιολογικές πηγές όπως χρονοδιαγράµµατα (timelines), χάρτες 

πληροφοριών (information maps) και τη δυνατότητα γενικών επισκοπήσεων 

(overviews) που βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να οργανώσει τη γνώση και τις ιδέες του 

(Dalgarno, 2001).  

Τέλος, τα διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέχρι τη 

σύγχρονη ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο δικτυακών µαθησιακών περιβαλλόντων 

µας δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε κοινότητες µανθανόντων 

κατανεµηµένες στο χώρο, µε πρόσβαση ειδικών σε βάσεις δεδοµένων και σε 

εργαστηριακούς χώρους από απόσταση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν 

σε αυθεντικές διεργασίες οικοδόµησης της γνώσης. Για παράδειγµα, η 

βιντεοσυνδιάσκεψη (videoconferencing), είναι ένας τύπος σύγχρονης επικοινωνίας, 

που επιτρέπει σε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων να συνδεθούν στον ίδιο δικτυακό 

τόπο, την ίδια χρονική στιγµή, για να παρακολουθήσουν ένα µάθηµα. Όσον αφορά 

στον τόπο διενέργειας του µαθήµατος, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να παρακολουθήσει 

τη διδασκαλία από οπουδήποτε (σπίτι, βιβλιοθήκη, ή σε κάποιο άλλο µη συµβατικό 

περιβάλλον), ανάλογα µε το προσωπικό του πρόγραµµα και τις προτιµήσεις του. 

Η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν φυσικά 

και γεωγραφικά όρια (διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικοί 

πολιτισµοί) και να διευκολυνθεί πια, η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτών, µεταξύ 

εκπαιδευόµενων, µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να συνδυάσει πολλά µέσα (media) όπως: ήχο, 

εικόνα, κίνηση, κείµενο, βίντεο, γραφικά κ.τ.λ. Η αλληλεπίδραση αυτών των µέσων, 

τα οποία διεγείρουν τα αισθητήρια όργανα των εκπαιδευόµενων µέσω εικόνων, 

χρωµάτων, ήχων και κίνησης, κάνει τη µάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική 

και δηµιουργεί κίνητρα για µάθηση (Crompton, Mann, 1996). 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού πολυµεσικού 

υλικού χαρακτήρα – εκπαιδευτικά Videos και DVDs– όσο και η δηµιουργία εικονικών 

περιβαλλόντων εκπαίδευσης που επιτρέπουν τη συγκρότηση εικονικών οµάδων 

χρηστών και την εκπαίδευσή τους τόσο µε σύγχρονο όσο και µε ασύγχρονο τρόπο. Το 

εκπαιδευτικό βίντεο (video) προσφέρει ζωντανό λόγο µε εικόνα και ήχο, βοηθάει σε 

θέµατα δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, δηµιουργεί εντυπώσεις που είναι 

δύσκολο να δηµιουργηθούν από έντυπο υλικό, δραµατοποιεί ιστορίες και αποτελεί 

ευχάριστο,εύχρηστο και ελκυστικό εργαλείο. Γνωστά λογισµικά που υποστηρίζουν τη 

δηµιουργία εκπαιδευτικού video είναι: Adobe Premiere, Asymetix, Lumiere, Media 

Studio, FlickerFree video Framer for real Video, Windows Movie Maker, Camtasia, 

Captivate κ.α. Τα πολυµεσικά εργαλεία (Multimedia tools- CDRoms) είναι µια άλλη 

κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων, τα οποία λειτουργούν σαν υποστηρικτικό µαθησιακό 

υλικό. Παραδείγµατα CDRoms µε ποικίλο περιεχόµενο και κυρίως περιβαλλοντικό :  

• «Οι µεγάλοι εξερευνητές» - ∆ηµοσιογραφικός  Οργανισµός Λαµπράκη, 

• «Η εποχή των δεινοσαύρων» - Ερευνητές, 

• «Οι µηχανές από το Α ως το Ω» -David Macaulay, 

• «Αλόννησος ένας οικολογικός παράδεισος» -Εταιρεία Προστασίας και Μελέτης της 

Μεσογειακής Φώκιας ,  

• «Caretta caretta» - Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας – The Barett 

Foundation, 

• «Ο κόσµος των ζώων» Hachette – Polaris,  

• «Βιοαέριο» - του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

• «Αιολική ενέργεια» - Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

• «Θάλασσα και θαλάσσια ζωή» - Group Multimedia, 

• «Τα αιλουροειδή» -Ερευνητές, 

• «Η Ενέργεια κι εµείς» -ΥΠΕΠΘ,  

• «SOS Ενέργεια» -ΥΠΕΠΘ και ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, 

• «Παραδοσιακοί οικισµοί και φύση» -ΚΠΕ Κόνιτσας, 

• «Λίµνη Καιάφα», «Το ∆ασικό οικοσύστηµα», «Εθνικοί ∆ρυµοί», «Το νερό - Το 

ποτάµι», «Ιαµατικές Πηγές –ΚΠΕ Καστοριάς», 

• Plant-structure – University of Waikato (http://www.plant-

structure.waikato.ac.nz/sample.html#),  

• «Golf of Mexico», «El Nino ‘97», «Meet Oceonagraphers», «How we Measure 

Ocean Topography» -NASA Education (http://www.nasa.gov/home/index.html) κ.α.  
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα που χρησιµοποιούν 

κινούµενους χαρακτήρες (life-like animated characters) για να βελτιώσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους. Η χρήση τέτοιων χαρακτήρων αυξάνει το ενδιαφέρον και 

την προσοχή του εκπαιδευόµενου για τη διδασκόµενη ύλη. Μέσα από τις εκφράσεις 

και τις κινήσεις του χαρακτήρα δίνεται επιπλέον βοήθεια στον εκπαιδευόµενο σχετικά 

µε τις επιλογές του. Επίσης, δηµιουργείται σε αυτόν η εντύπωση ότι το εκπαιδευτικό 

υλικό είναι λιγότερο δύσκολο. (Johnson, Shaw, Ganeshan, 1998, Andre, Rist, Mueller, 

1997). Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν οι Αλληλεπιδραστικές συσκευές οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για να προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία: 

Personal Digital Assistants (PDAs) 

Τα Personal Digital Assistants (PDAs) ή αλλιώς υπολογιστές παλάµης (Handhelds) 

είναι αλληλεπιδραστικές συσκευές, οι οποίες ενσωµατώνουν δυνατότητες ασύρµατης 

σύνδεσης µε άλλες συσκευές, επικοινωνία µε το Internet, λήψη e-mails και 

επικοινωνία µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

«ηλεκτρονική ατζέντα» η οποία είναι και κινητό και µινιατούρα του υπολογιστή µας, 

µε βασικό πλεονέκτηµα ότι χωράει στην τσέπη µας. Οι συσκευές αυτές έχουν 

πρόσφατα εισχωρήσει ευρέως και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες 

διδακτικές προσεγγίσεις προτείνουν µη παραδοσιακά περιβάλλοντα µάθησης, το 

καινοτόµο στοιχείο τέτοιων προσεγγίσεων είναι ότι ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια 

της παραδοσιακής τάξης, τους τοίχους του σχολείου και των παραδοσιακών 

διδακτικών µεθόδων και στοχεύουν στο να εφοδιάζουν τους χρήστες (µαθητές) τόσο 

µε γνώσεις περιεχοµένου όσο και µε γνώσεις και δεξιότητες τεχνολογίας που 

απαιτούνται στις σύγχρονες τεχνολογικά κοινωνίες. Η χρήση των κινητών 

τεχνολογικών συσκευών PDA’s στην εκπαίδευση µπορεί να γίνει πράξη, για 

παράδειγµα, µέσω υπαίθριων περιβαλλοντικών µελετών όπως για παράδειγµα η 

µελέτη της ποιότητας του νερού κάποιας λίµνης ποταµού ή δεξαµενής από µαθητές 

του δηµοτικού. Επιπλέον παραδείγµατα χρήσης των κινητών τεχνολογικών συσκευών 

αποτελούν οι σχολικές επισκέψεις σε µουσεία (π.χ. το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 

Λονδίνο), σε κέντρα επιστήµης (π.χ. το Exploratorium στο Σαν Φρανσίσκο), σε 

γκαλερί (π.χ. η Tate Modern στο Λονδίνο) και σε ζωολογικά πάρκα (π.χ. το 

Ζωολογικό Πάρκο στο New Jersey). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, δίνεται η 

ευκαιρία στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τέτοιου είδους συσκευές για να 

αντλήσουν πληροφορίες όπως για παράδειγµα πληροφορίες σχετικά µε ένα πίνακα 

ζωγραφικής από βάσεις δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο. Ακόµη, µέσω των συσκευών αυτών 

µπορούν οι µαθητές να συλλέξουν επιτόπου δεδοµένα στη µορφή κειµένων, εικόνων 
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και ήχων τα οποία στη συνέχεια µπορούν να οργανώσουν και να αναλύσουν µέσω 

λειτουργικών εφαρµογών εγκατεστηµένων στις κινητές τεχνολογικές συσκευές. Είναι 

προφανές πως η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συσκευών επικοινωνίας και 

υπολογισµού µπορούν να επιφέρουν ραγδαίες αλλαγές στις µεθόδους και τις 

στρατηγικές διδασκαλίας και µάθησης. Ένα άλλο παράδειγµα χρήσης των συσκευών 

αυτών είναι η υλοποίηση του έργου Collage (πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

πλαίσια του e-learning). Το Collage υποστηρίζει µια συνεργατική πλατφόρµα µάθησης 

µε φορητές συσκευές στην οποία µαθητές και καθηγητές συµµετέχουν ως παίκτες 

αλλά και ως δηµιουργοί παιχνιδιών (Ελληνογερµανική Αγωγή http://ea.gr/ep/collage)  

Electronic whiteboards 

Ο πίνακας των σύγχρονων σχολείων ονοµάζεται «διαδραστικός» (interactive 

whiteboard), έχει προβολέα και συνδέεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 

δυνατότητες που προσφέρει σε διδάσκοντες και διδασκόµενους είναι απεριόριστες. 

∆ιαθέτει οθόνη αφής (touch screen), κάτι που επιτρέπει στους µαθητές και στους 

εκπαιδευτικούς να ανοίγουν προγράµµατα στον υπολογιστή χωρίς να βρίσκονται 

κοντά του και να µπορούν να τα βλέπουν όλοι όσοι βρίσκονται µέσα στην τάξη. 

Μπορεί για παράδειγµα ένας µαθητής να ζωγραφίσει έναν κύκλο ή να γράψει ένα 

κείµενο στον πίνακα και µετά να το επεξεργαστεί στον υπολογιστή ή ο εκπαιδευτικός 

να σχεδιάσει γεωµετρικά σχήµατα και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσει και να τα 

στείλει οπουδήποτε. 

Η ενσωµάτωση της Τεχνολογίας στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική 

συνεπάγεται νέους-διαφορετικούς προβληµατισµούς, που αφορούν µεταξύ άλλων σε 

ζητήµατα επικοινωνίας, τρόπων διδασκαλίας, αξιολόγησης, οργάνωσης κ.λπ. Με τη 

βοήθεια του υπολογιστή, το άτοµο εξερευνά την πληροφορία στον παγκόσµιο ιστό 

(world wide web), εισέρχεται σε προσοµοιωµένα (simulations) περιβάλλοντα ή 

µικρόκοσµους (microworlds), παρατηρεί αντικείµενα µέσα από υπερµέσα 

(hypermedia) ή εφαρµογές βάσεων δεδοµένων που στηρίζονται στον παγκόσµιο ιστό 

(web database). 

Τα παραπάνω παραδείγµατα φανερώνουν την ωριµότητα των τεχνολογιών, την 

εξέλιξη και τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων να λειτουργήσουν ως µέσο 

ουσιαστικής αναβάθµισης της εκπαίδευσης. ∆ε χρησιµοποιούνται απλά σαν εργαλεία 

που µεταφέρουν ή αναπαριστούν τη γνώση για τον εκπαιδευτή ή από τον 

εκπαιδευόµενο. Προσφέρουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο ο εκπαιδευόµενος µπορεί 

να ανακαλύψει τη γνώση (exploratory environment).  
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4.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Τεχνολογικά Εργαλεία 

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει διεθνώς µια ιστορία τριάντα περίπου χρόνων και 

γεννήθηκε από την ανάγκη αντιµετώπισης της οικολογικής κρίσης, όπως αυτή 

συγκεκριµενοποιήθηκε µε τα προβλήµατα του περιβάλλοντος. Η Εκπαίδευση για τη 

βιωσιµότητα ή αειφορία ορίζεται ως « … µια δια βίου µαθησιακή διαδικασία που οδηγεί 

στη δηµιουργία ενηµερωµένων και δραστήριων πολιτών, οι οποίοι διαθέτουν 

επιστηµονική και κοινωνική παιδεία και αφοσίωση προκειµένου να εµπλακούν σε 

υπεύθυνες ατοµικές και κοινωνικές δράσεις, που θα οδηγήσουν στην εξασφάλιση ενός 

περιβαλλοντικά υγιούς και οικονοµικά ευηµερούντος µέλλοντος» (Κυρίδης & 

Μαυρικάκη, 2003). Η πολύπλευρη εκπαιδευτική δράση των προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των φορέων που σχετίζονται µε αυτή, κερδίζει 

έδαφος µε την διαθεµατική εκπαίδευση και την προαγωγή της διερευνητικής και 

συνεργατικής µάθησης. Όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ, αυτές προσφέρουν τη 

δυνατότητα στους µαθητές εκτός από την καθαυτού εξοικείωση µε τη χρήση, της 

αξιοποίησής τους µέσα σ’ αυτό το συνεργατικό περιβάλλον, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής, µέτρησης µέσα σε 

περιβάλλον αναπαράστασης της πραγµατικότητας, προσφέροντας, όταν αυτό δεν είναι 

δυνατό λόγω αντικειµενικών δυσκολιών, ένα αυθεντικό περιβάλλον µάθησης. Η 

χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία διαµορφώνει νέου τύπου µαθησιακά περιβάλλοντα 

(Σολοµωνίδου 2001,2006).  

Μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, µπορούν να 

έρθουν σε επαφή µε νέα εκπαιδευτικά µέσα. Όµως, το νέο και διαφορετικό 

περιβάλλον µάθησης σε σχέση µε την παραδοσιακή τάξη, δεν εξαρτάται τόσο από τις 

δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ, όσο από την ίδια την αναδιοργάνωση του µαθησιακού 

περιβάλλοντος και από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, 

για να υποστηρίξουν τους παιδαγωγικούς στόχους και να ανανεώσουν τις 

παραδοσιακές µαθησιακές δραστηριότητες. Σε αυτή τη βάση τα εκπαιδευτικά εργαλεία 

µπορούν να ενισχύσουν νέες και πρωτοποριακές διδακτικές µεθόδους και να 

δηµιουργήσουν ένα πρότυπο περιβάλλον µάθησης, λειτουργώντας όµως όχι αυτόνοµα, 

αλλά ως µέσο επίτευξης στόχων. Έτσι η χρήση των ΤΠΕ σε ένα Πρόγραµµα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µπορεί να ανανεώσει τα κίνητρα µάθησης, να παρέχει 

µέσα εξακρίβωσης µαθησιακών αναγκών, να δώσει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης 

για την επιλογή µαθησιακού αντικειµένου, να παρέχει µέσα αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, να διευκολύνει την προσπάθεια των σχολείων να 
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ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε δίκτυα µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, να 

στηρίξει τη δηµιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών, να υπηρετήσει τη 

θεώρηση ότι η τάξη και το σύγχρονο σχολείο αποτελούν µαθησιακά εργαλεία, 

ευέλικτα και ανοικτά στην κοινωνία. 

Ένας άλλος παράγοντας σε σχέση µε την παραδοσιακή τάξη, που εµφανίζεται στα 

προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, 

είναι η Ευρωπαϊκή διάσταση που λαµβάνει η εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν οι µαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί µε τους οποίους πραγµατοποιείται η συνεργασία, δεν ανήκουν στο 

ίδιο σχολείο, κοινότητα ή χώρα και η επικοινωνία βασίζεται σε ένα διαπολιτισµικό 

διάλογο. Έτσι αναπτύσσονται ισχυροί δεσµοί µεταξύ των εκπαιδευόµενων, 

θεµελιώνονται σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοσεβασµού, εξαλείφεται η ξενοφοβία 

και ο ρατσισµός. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από διαφορετικές χώρες έρχονται σε 

ουσιαστική επαφή καθώς µέσω της συνεργασίας κοινού περιβαλλοντικού 

προγράµµατος µαθαίνουν για µια άλλη χώρα και αναπτύσσεται κοινή Ευρωπαϊκή 

συνείδηση. Σε ένα συνεργατικό έργο, το θέµα της συνεργασίας αφορά και τα δύο 

σχολεία, κοινοί προβληµατισµοί, κοινοί στόχοι και επιδιώξεις. σηµαντικό ρόλο σε αυτή 

τη διάσταση της εκπαίδευσης παίζουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι ΤΠΕ παρέχουν 

αµεσότητα στην επικοινωνία και η χρήση τους προσφέρει επιπλέον κίνητρο για 

µάθηση στους µαθητές. Ταυτόχρονα προάγεται και η επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών µέσω του διαµοιρασµού γνώσης και συνεργασίας µε εταίρους άλλων 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, την ανταλλαγή απόψεων και διδακτικών πρακτικών και 

την ανανέωση διδακτικών µεθόδων κατά την εκπόνηση ενός Περιβαλλοντικού 

προγράµµατος. 

 

4.3 Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού 

 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχουν κατορθώσει να 

συνδεθούν στενά µε το πεδίο του εκπαιδευτικού – διδακτικού σχεδιασµού. Η γρήγορη 

αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας για την υποστήριξη αλλά και την αύξηση της 

αποδοτικότητας στο εργασιακό περιβάλλον επηρέασε τη φύση του εκπαιδευτικού 

διδακτικού σχεδιασµού. Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και η διαφαινόµενη 

δυνατότητα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση περιβαλλόντων ηλεκτρονικής 

µάθησης έδωσε νέα ώθηση στη σχεδίαση εκπαιδευτικών πρακτικών καθώς πλέον 

κατέστη δυνατή η παροχή µαθησιακών εµπειριών σε ευρεία κλίµακα. 
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Σηµαντικό ενδιαφέρον στη σχεδίαση των εκπαιδευτικών πρακτικών παρουσιάζουν οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν 

συµβάλλει πραγµατικά οι αρχές του εποικοδοµητισµού (constructivism) του οποίου οι 

απόψεις άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στις αρχές του 1990. Παράλληλα η 

εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες κάθε ατόµου 

ξεχωριστά – εξατοµικευµένα να είναι συγκεντρωµένη στους εκπαιδευόµενους, να µην 

έχει γραµµικό χαρακτήρα αλλά να παρέχει και τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους 

να ακολουθούν τη µαθησιακή πορεία που θεωρούν ότι καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες 

τους (Koper και Olivier, 2004). Η διαδικασία ανάπτυξης αυτού του µη γραµµικό 

µοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασµού αποτελείται από φάσεις. Κάθε φάση ανάπτυξης 

αποτελείται από συγκεκριµένες ενέργειες και απαιτείται η συνεργία πολλών 

ανθρώπων-ειδικών σε διαφορετικούς τοµείς (παιδαγωγούς, σχεδιαστές συστηµάτων, 

προγραµµατιστές) για να παρασκευαστεί καλής ποιότητας τελικό προϊόν. 

Ο Biggs (Biggs, 1999) περιγράφει ένα καλό παιδαγωγικό σχέδιο, θεωρώντας 

δεδοµένο ότι η µάθηση επηρεάζεται από ένα σύνολο αλληλένδετων παραγόντων. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες εµφανίζονται σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο (από την άποψη 

του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο η εκπαιδευτική δραστηριότητα εµφανίζεται, των 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων που υιοθετούνται και των θεσµικών διαδικασιών και 

περιορισµών) και είναι σχεδιασµένες για να καλύπτουν ένα σύνολο συγκεκριµένων 

µαθησιακών αποτελεσµάτων και κριτηρίων αξιολόγησης µέσω µια σειράς διεργασιών, 

χρησιµοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων και πόρων (σχήµα 1). 
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Περιεχόµενο 
 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

 

Περιβάλλον, Παιδαγωγική προσέγγιση, Θεσµικές διαδικασίες 

Σχήµα 4.3: Περιεχόµενο Μάθησης  
 
Σε αυτό το πλαίσιο το ενδιαφέρον στράφηκε από το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στις επιτελούµενες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες καθώς και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ρόλων που εµπλέκονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επικέντρωση στους εκπαιδευόµενους 

(µαθητοκεντρική εκπαίδευση) οι οποίοι επιτελούν δραστηριότητες για την επίτευξη 

σκόπιµων, σχεδιασµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων –µε το εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο τα εργαλεία και τις διαθέσιµες υπηρεσίες σε υποστηρικτικό ρόλο- 

υποστηρίζεται ευρύτατα από την επιστηµονική βιβλιογραφία (Beetham, 2004; Britain, 

2004). 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Πόροι Τεχνολογικά 
Εργαλεία 

∆ιεργασίες 

Αξιολόγηση 

Αλληλεπιδραστικές 
συσκευές 

Εκπ/κα Εργαλεία 
(H/W, S/W) 
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4.3.1 Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

 

Η περιγραφή της δοµής ενός εκπαιδευτικού συστήµατος γίνεται µε τον προσδιορισµό 

των περιπτώσεων χρήσης (use cases) του διδακτικού συστήµατος και την επιλογή 

δραστηριοτήτων, διδακτικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών σεναρίων. Η επιλογή 

της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί κοµβικό σηµείο της διαδικασίας σχεδίασης 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Έχουν άµεση σχέση µε τη σχεδίαση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα επιτελεστούν από τους εκπαιδευόµενους κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να επιτευχθούν στο µέγιστο βαθµό τα 

αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα µπορεί να 

θεωρηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ :  

• Εκπαιδευτικού-µαθητή Ο µαθητής µελετά, θέτει τις απορίες του και 

παρουσιάζει τις εργασίες του στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αφού 

καθορίσει τα προς µελέτη θέµατα καθοδηγεί αξιολογεί τις εργασίες του 

µαθητή και παρέχει ανατροφοδότηση. 

• Μαθητή-µαθητή Οι µαθητές συνεργάζονται για την προετοιµασία µιας 

κοινής µελέτης. Ή οι µαθητές συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις στο 

πλαίσιο µιας δικτυακής συζήτησης. 

• Μαθητή-περιεχόµενου Ο µαθητής ανατρέχει στο ∆ιαδίκτυο, σε πηγές που 

του δόθηκαν κι αφορούν στο θέµα που τον ενδιαφέρει, και τις παρουσιάζει 

περιληπτικά στους συµµαθητές και στον εκπαιδευτικό. 

• Μαθητή-τεχνολογίας Για όλα τα είδη της αλληλεπίδρασης στη διαδικτυακή 

µάθηση ο µαθητής αλληλεπιδρά µέσω της τεχνολογίας. Για παράδειγµα, 

όταν συζητά µε συµµαθητές του σε µια διαδικτυακή συζήτηση, 

αλληλεπιδρά και µε την τεχνολογία. Γι’ αυτόν το λόγο, η δεξιότητες χρήσης 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτυακών συστηµάτων και 

τεχνολογιών είναι πολύ σηµαντικές για την επιτυχηµένη συµµετοχή σε 

διαδικτυακά προγράµµατα. (Moore, 1989. Vrasidas & Glass,2002) 

Κάθε δραστηριότητα ανταποκρίνεται σε περισσότερο από ένα είδος αλληλεπίδρασης 

και δεν υπάρχουν ξεκάθαρα όρια που τελειώνει το ένα είδος και αρχίζει το άλλο. Η 

εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

καθώς συνδέει τους εκπαιδευόµενους µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο 

περιλαµβάνει τις διαθέσιµες υπηρεσίες τα απαραίτητα εργαλεία και τους µαθησιακούς 

πόρους και επιτελείται (η δραστηριότητα) για την επίτευξη ενός σχεδιασµένου 

µαθησιακού αποτελέσµατος. Το µαθησιακό υλικό (θέµατα κοινής µελέτης, πηγές στο 
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διαδίκτυο), η τεχνολογική υποδοµή (υλικό (hardware) και λογισµικό (software) που 

προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες στη διδακτική διαδικασία (π.χ. σύγχρονη 

επικοινωνία, αυτόµατη διόρθωση ασκήσεων), συστήµατα σύγχρονη και ασύγχρονης 

επικοινωνίας, συστήµατα προσοµοιώσεων, ∆ιαδίκτυο κ.α.) και το ανθρώπινο δυναµικό 

(εκπαιδευτικός, µαθητές) αποτελούν τους πόρους του συστήµατος. Επίσης σηµαντικό 

στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πέρα από τη σχεδίαση 

της επιµέρους εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι και η οργάνωση όλων των 

σχεδιασµένων δραστηριοτήτων στην επιθυµητή χρονική αλληλουχία επιτέλεσης τους 

από άτοµα ή οµάδες ατόµων που εµπλέκονται σε αυτές ώστε να σχηµατίζεται µια «ροή 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» η οποία θα βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την 

εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει επιλεγεί. Η ροή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

τα αναµενόµενα «µαθησιακά αποτελέσµατα» οι ρόλοι που υποδύονται τα άτοµα ή οι 

οµάδες ατόµων που εµπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα καθώς και τα «εργαλεία» οι 

«υπηρεσίες» και οι «πόροι» που περιέχονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι 

συστατικά στοιχεία της περιγραφής της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία αφορά σε 

συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, συνδέεται µε την επίλυση συγκεκριµένου 

διδακτικού προβλήµατος καθώς και µε τη επιλογή συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 

προσέγγισης που ονοµάζεται εκπαιδευτικό σενάριο. Το εκπαιδευτικό σενάριο σύµφωνα 

µε τον Hayles (1995) λειτουργεί ως πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

αποτελεί µια εκ βαθέων διείσδυση στη διδακτική πρακτική. 

 

4.3.2 Σχεδιασµός Εκπαιδευτικής ∆ραστηριότητας στην Εκπαίδευση (LADiE) 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον σχετικά µε τη διαδικασία σχεδίασης εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων παρουσιάζει η προσέγγιση του έργου Learning Activity Design in 

Education (LADiE) . Το LADiE project είναι ένα εκ των ερευνητικών προγραµµάτων 

του Bρετανικού οργανισµού JISC σχετικά µε την ηλεκτρονική µάθηση. Βασικός 

σκοπός του LADiE project είναι να αναπτυχθεί µια σειρά περιπτώσεων χρήσης 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες ευθυγραµµίζονται µε ένα µοντέλο-πρότυπο 

στηριζόµενες σε µια εκπαιδευτική θεώρηση. Το LADiE project επιδιώκει την ανάπτυξη 

ενός µοντέλου αναφοράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Learning Activity Reference 

Model – LARM) το οποίο επικεντρώνεται στην αποτύπωση της πρακτικής εµπειρίας 

αναφορικά µε την εµπειρία και τη µάθηση όπως εκφράζεται από τους εκπαιδευτικούς 

της καθηµερινής πράξης και να στην επικοινωνία µε τους ειδικούς στις µαθησιακές 

τεχνολογίες αλλά και µε τους ειδικούς στην ανάπτυξη συστηµάτων ώστε να 
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αναπτυχθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και να σχεδιαστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ειδικοί στις 

µαθησιακές τεχνολογίες επικοινωνούν µε τους ειδικούς στην ανάπτυξη των 

συστηµάτων προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα δεύτερο επίπεδο, µια κοινή βάση 

κατανόησης αναφορικά µε το πώς αυτές οι απαιτήσεις θα ευθυγραµµιστούν µε τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα και γενικότερα τις διαθέσιµες τεχνολογίες ώστε να είναι 

διαθέσιµες οι αιτούµενες υπηρεσίες υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο 

δεύτερος σκοπός του LADiE project είναι να γίνεται η σχεδίαση, η δόµηση και ο 

τρόπος εκτέλεσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο που να µπορούν να 

διαµοιραστούν και να χρησιµοποιηθούν από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς και 

εκπαιδευόµενους σε όλα τα επίπεδα της δια βίου µάθησης. 

Ο Βρετανικός οργανισµός JISC δηµιούργησε το DialogPlus, ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο ηλεκτρονικής µάθησης και ταξινοµίας (http://joker.ecs.soton.ac.uk/toolkit/), 

το οποίο καθοδηγεί τους χρήστες του για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων µέσω µιας παιδαγωγικά ενηµερωµένης διαδικασίας. Το εργαλείο αυτό 

βασίζεται σε µια ταξινοµία (taxonomy) η οποία στηρίζεται σε όλους τους παράγοντες 

που συµπεριλαµβάνονται για την ανάπτυξη µια εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η 

έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελείται από τρία στοιχεία : 

• Το πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζεται η δραστηριότητα, αυτό περιλαµβάνει το 

θέµα, το επίπεδο δυσκολίας και τα µαθησιακά αποτελέσµατα. 

• Τις προσεγγίσεις εκµάθησης και διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

παιδαγωγικών θεωριών και των προτύπων. 

• Τους στόχους που αναλαµβάνονται, διευκρινίζοντας τον τύπο του στόχου τις 

τεχνικές (διδασκαλίας) που χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν το στόχο, 

σχετικά εργαλεία και πόρους, τους ρόλους και τις αξιολογήσεις που συνδέονται µε 

τη εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιτυγχάνονται µέσω της ολοκλήρωσης µιας σειράς 

στόχων προκειµένου να επιτευχθούν ορισµένα αποτελέσµατα µάθησης. Οι 

προσεγγίσεις διδασκαλίας και µάθησης οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες : στην 

associative approaches (συνειρµική προσέγγιση), cognitive approaches (γνωστική 

προσέγγιση), situative approaches (κοινωνική προσέγγιση). Τα αποτελέσµατα 

µάθησης είναι αυτά που οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ή που πρέπει να είναι 

ικανοί να κάνουν µετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Να είναι 

για παράδειγµα ικανοί να εξηγήσουν, να σχεδιάσουν, να αξιολογήσουν αυτά τα 

αποτελέσµατα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της µάθησης που συνδέονται άµεσα µε 
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την δηµιουργία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε 

την ταξινοµία του Bloom σε τρεις µεγάλες περιοχές: 

• Γνωστική περιοχή (cognitive domain): Οι στόχοι σχετίζονται µε την απόκτηση 

γνώσης και την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η καταγραφή 

των γνωστικών στόχων βοηθάει τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τι θα διδάξει, πώς 

θα το διδάξει και πως θα το αξιολογήσει. 

• Συναισθηµατική περιοχή (affective domain) : περιλαµβάνονται οι στόχοι που 

αναφέρονται σε αισθήµατα, ενδιαφέροντα, στάσεις και αξίες. 

• Ψυχοκινητική περιοχή (psychomotor domain): περιλαµβάνονται οι στόχοι εκείνοι 

που αποβλέπουν στην ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων, δηλαδή στην εκτέλεση και 

στο συντονισµό των διαφόρων κινήσεων του σώµατος. 

Στον πίνακα του DialogPlus (στο παράρτηµα B) παρέχεται µια επισκόπηση της 

ταξινοµίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο 

εργαλείο. 

 

4.3.3 Πίνακας ταξινοµίας - DialogPlus learning activities taxonomy 

 

Βασική παραδοχή της προσέγγισης που ακολουθείται στο πλαίσιο του DialogPlus 

project είναι ότι η µάθηση ιδανικά, επικεντρώνεται σε µια δέσµη εργασιών (tasks) που 

επιτελούνται από τους εκπαιδευόµενους και οι οποίες απαρτίζουν τις µαθησιακές 

εµπειρίες. Σε αυτές τις εργασίες (tasks) εµπλέκονται οι εκπαιδευόµενοι είτε 

συνεργατικά είτε ανεξάρτητα προκειµένου να επιτύχουν κυριαρχία επί µιας σειράς 

στοιχείων, όπως ο τύπος (Type) της εργασίας, οι εκπαιδευτικές τεχνικές (Technique) 

που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξής της, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες/πόροι 

(tools & resources) που συνδέονται µε την εργασία, οι ρόλοι (Roles) και οι 

αλληλεπιδράσεις (Interaction) µεταξύ των εµπλεκόµενων ρόλων, καθώς και η 

αξιολόγηση (Assessment) που συνδέεται µε την εργασία. Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται 

ως παράδειγµα, η ταξινόµηση των διαφόρων «τύπων» εργασιών, µε βάση την 

κατηγοριοποίηση του πίνακα ταξινόµησης DialogPlus. Μια εργασία µπορεί να είναι 

Assimilative (αφοµοιωτική), Information handling (διαχείρισης πληροφορίας), 

Adaptive (προσαρµοστική), Communicative (επικοινωνιακή), Productive 

(παραγωγική) ή Experiential (βιωµατική). Επιλέγοντας την κατηγορία του 

επικοινωνιακού τύπου εργασιών, εµφανίζονται οι εργασίες : Discussing (συζήτηση), 

Presenting (παρουσίαση), Debate (αντιπαράθεση απόψεων) και Critiquing (κριτική). 

Κατά ανάλογο τρόπο αναλύονται και οι υπόλοιπες κατηγορίες.  
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Σχήµα 4.3.3 : Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα – Τύπος Εργασιών (Conole , Fill 
2005) 

 
 
Οι έννοιες και οι όροι που µας παρέχονται από την ταξινοµία εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων DialogPlus learning activities taxonomy (2005) συνεισφέρουν στην 

περιγραφή των στοιχείων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε περισσότερο 

σαφήνεια µια και το άτοµο ή τα άτοµα που εκτελούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό αντί 

να περιγράψουν τα στοιχεία κάθε δραστηριότητας µε το δικό τους λεξιλόγιο θα 

χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες «λέξεις» ή «φράσεις» οι οποίες είναι παιδαγωγικά 

τεκµηριωµένες καθώς έχουν αντληθεί από µια ταξινοµία εννοιών και όρων 

εγνωσµένης εγκυρότητας όπως η ταξινοµία δραστηριοτήτων DialogPlus. 

Αναφορικά µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το LADiE δεν προτείνει 

κάποια συγκεκριµένα λογισµικά εργαλεία µέσω των οποίων θα µπορούσαν οι 

σχεδιασµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες να αναπτυχθούν, ώστε στη συνέχεια να 

µπορούν να υλοποιηθούν σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης. Γίνεται µόνο 

γενική αναφορά στη χρήση εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

(learning activity editors), χωρίς όµως να προσδιορίζεται συγκεκριµένο λογισµικό και 

κυρίως κάποια βήµατα περιγραφής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε ένα συνεπή 

και ταυτόχρονα αναγνώσιµο τρόπο από τα υπολογιστικά συστήµατα. 
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4.4 Εργαλεία εκπαιδευτικής χρήσης 

 

Με βάση την παραδοχή της προσέγγισης που ακολουθείται στο πλαίσιο του DialogPlus 

project παρουσιάζεται η ταξινόµηση των εργαλείων και οι υπηρεσιών όπως φαίνεται 

στον πίνακα DialogPlus, στο παράρτηµα, στις εξής κατηγορίες: 

Assimilative (αφοµοιωτικό), Information handling (διαχείρισης πληροφορίας), 

Adaptive (προσαρµοστικό), Communicative (επικοινωνιακό), Productive (παραγωγικό). 

 

4.4.1 Αφοµοιωτικά εργαλεία (Assimilative tools) 

 

Στην κατηγορία Assimilative (αφοµοιωτικό) του πίνακα DialogPlus ανήκει το εργαλείο 

του επεξεργαστή κειµένου. Η χρήση ενός επεξεργαστή κειµένου (word processor) 

επιτρέπει τη δηµιουργία, την επεξεργασία, την εκτύπωση και την αποθήκευση 

έγγραφων τα οποία µπορούν εκ των υστέρων να επαναχρησιµοποιηθούν και να 

διορθωθούν. Αυτά τα έγγραφα συνήθως συγκεντρώνονται και αποτελούν το υλικό 

που θα χρησιµοποιηθεί για την έκδοση ενός εντύπου - φυλλαδίου, τα οποία και 

αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισµένα τελικά προϊόντα κατά την εκπόνηση ενός 

προγράµµατος. Σε αυτό το τελικό αποτέλεσµα συµβάλλουν και τα προγράµµατα 

επεξεργασίας σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας που χρησιµοποιούνται για τη 

βελτίωση της αισθητικής ποιότητας της τελικής έκδοσης του εντύπου, καθώς και στη 

δηµιουργία αφισών. Από τις άλλες εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου, τα λογιστικά 

φύλλα (Spreadsheets) ή/και οι βάσεις δεδοµένων (DBMS) µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν, στην επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων που έχουν 

συγκεντρωθεί. Γίνεται µια απλή στατιστική επεξεργασία, που εµφανίζει µέσους όρους 

και οµαδοποιεί τα στοιχεία σύµφωνα µε κάποια χαρακτηριστικά τους. 

Το πιο διαδεδοµένο πρόγραµµα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων είναι το Excel. Με 

τη χρήση αυτού του εργαλείου µπορεί να γίνουν πολύπλοκοι µαθηµατικοί 

υπολογισµοί, να δηµιουργηθεί και να επεξεργαστεί µια βάση δεδοµένων, να 

δηµιουργηθούν γραφήµατα για την αναπαράσταση αποτελεσµάτων, να επεξεργαστεί  

ένα κείµενο κ.ά. Το excel αξιοποιείται για την οργάνωση, διαχείριση και ταξινόµηση 

δεδοµένων, για τη γραφική και αριθµητική παρουσίαση τους και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Η γρήγορη και άρτια δηµιουργία γραφηµάτων στο Excel 

προσφέρεται για οργάνωση και παρουσίαση των δεδοµένων, για οπτικοποίηση 
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πολύπλοκων διαδικασιών, για δυναµική αναπαράσταση του ίδιου του συνόλου 

δεδοµένων µε διαφορετικού τύπου γραφήµατα. Τα γραφήµατα είναι 

αλληλεπιδραστικά µε την έννοια ότι εφόσον έχουν δηµιουργηθεί, µπορούν να 

τροποποιηθούν άµεσα παρέχοντας έτσι ανατροφοδότηση στους χρήστες. 

 

4.4.2 Εργαλεία διαχείρισης πληροφορίας (Information Handling tools) 

 

Στην κατηγορία διαχείρισης της πληροφορίας (Information Handling) του πίνακα 

DialogPlus ανήκουν και τα εργαλεία λογισµικού ανάλυσης, SPSS και NVIVO τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την εκτενή επεξεργασία δεδοµένων. Το SPSS είναι ένα 

στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδοµένων, το οποίο προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες 

για δηµιουργία αναφορών, ανάλυση και µοντελοποίηση δεδοµένων καθώς και για 

γραφική αναπαράσταση τους. ∆ιαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση 

δεδοµένων µέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Το Nvivo χρησιµοποιείται 

κυρίως για ποιοτική ανάλυση που βασίζεται σε σηµειώσεις και αρχεία κειµένου που 

έχουν προκύψει από παρατήρηση και δεν χρησιµοποιεί σε τόσο µεγάλο βαθµό τη 

χρήση βίντεο, audio ή άλλων πηγών. Το Nvivo αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο 

αξιόπιστα και ευρέως χρησιµοποιούµενα λογισµικά αυτής της κατηγορίας  

Μια σηµαντική κατηγορία εργαλείων διαχείρισης της πληροφορίας (Information 

handling) και απεικόνισής της είναι το λογισµικό για τη δηµιουργία χαρτών εννοιών 

(concept maps) και νοητικών χαρτών (mind maps). Η χρήση των χαρτών αυτών ως 

µαθησιακό εργαλείο, βοηθά τον εκπαιδευόµενο να µάθει ουσιαστικά (meaningful 

learning), οργανώνοντας και δοµώντας τις γνώσεις του και δίνοντας του τη 

δυνατότητα να ανακαλύψει/εντοπίσει γνώσεις που δεν έχουν οικοδοµηθεί πλήρως ή 

έχουν οικοδοµηθεί εσφαλµένα. Επίσης, ως διδακτικό εργαλείο και ως εργαλείο 

αξιολόγησης, βοηθά τον εκπαιδευτικό να εµπλουτίσει τη διδακτική του προσέγγιση και 

να διερευνήσει τις αντιλήψεις του εκπαιδευόµενου ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στη 

διεργασία της µάθησης. Το εργαλείο Synergo είναι ένα πρωτότυπο λογισµικό που 

αναπτύχθηκε από την οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει την 

συνεργατική επίλυση προβληµάτων και την ανάλυση και διερεύνηση της συνεργατικής 

δραστηριότητας. Η κύρια χρήση είναι η ανάπτυξη διαγραµµατικών αναπαραστάσεων 

όπως Εννοιολογικών Χαρτών, διαγράµµατα Οντοτήτων – Συσχετίσεων και 

∆ιαγραµµάτων Ροής. Το Synergo δίνει έµφαση στην σύγχρονη και από κοινού εργασία 

συνεργατών εξ αποστάσεως (http://hci.ece.upatras.gr/synergo) Τα λογισµικά 
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Inspiration (http://www.inspiration.com/), kidsnspiration 

(http://www.inspiration.com/productinfo/kidspiration/index.cfm) smartdraw 

(http://www.smartdraw.com/exp/mim/), compass 

(http://hermes.di.uoa.gr/compass).και IHMC Cmap (http://cmap.ihmc.us/) είναι από 

τα πιο δηµοφιλή και εύχρηστα λογισµικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. Στο 

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/misconceptions/concept_map/cmapguid.html 

αναφέρονται παραδείγµατα χρήσης concept maps κατά τη διδασκαλία.  

Ένα άλλο βασικό εργαλείο διαχείρισης της πληροφορίας είναι οι µηχανές αναζήτησης 

(search engines). Η αποτελεσµατική αναζήτηση γενικών και ειδικών πληροφοριών 

στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας (World Wide Web – WWW ) αποτελεί σηµαντικό 

πρόβληµα. Η αναζήτηση πραγµατοποιείται κυρίως µέσω κατάλληλων προγραµµάτων, 

των γνωστών «µηχανών αναζήτησης» (search engines), καθώς και των «Θεµατικών 

καταλόγων» (directories). Οι µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν προηγµένες 

τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval) κάνοντας στατιστικές 

τεχνικές ανάλυσης κειµένου, οι οποίες βασίζονται στη σάρωση των δικτυακών τόπων 

από κατάλληλα προγράµµατα (crawlers), στην αποθήκευση του περιεχοµένου των 

δικτυακών τόπων σε κατάλληλες βάσεις δεδοµένων και στην κατάλληλη λεκτική ή/και 

σηµασιολογική ανάλυση του περιεχοµένου αυτού. Γνωστές µηχανές αναζήτησης είναι 

οι Google, Lycos, Altavista κλπ. Αντίθετα από τις µηχανές αναζήτησης, οι θεµατικοί 

κατάλογοι (web directories) υποστηρίζουν την εύρεση πληροφοριών µέσω 

κατάλληλων σχηµάτων ταξινόµησης στα οποία κατηγοριοποιούνται οι δικτυακοί τόποι 

στον Ιστό Παγκόσµιας Εµβέλειας. Αυτά τα σχήµατα ταξινόµησης ορίζονται από τους 

δηµιουργούς του θεµατικού καταλόγου. Έτσι, ενώ η αποτελεσµατικότητα µιας 

µηχανής αναζήτησης βασίζεται στις τεχνικές της δυνατότητες, τη χωρητικότητα και 

επεξεργαστική ισχύ των συστηµάτων αποθήκευσης και αναζήτησης καθώς και τους 

αλγορίθµους αναζήτησης και ταξινόµησης, οι θεµατικοί κατάλογοι βασίζονται στην µη 

αυτοµατοποιηµένη ανθρώπινη παρέµβαση για την οργάνωση της πληροφορίας σε  

θεµατικές κατηγορίες. Οι γνωστότεροι θεµατικοί κατάλογοι είναι το Yahoo! 

[http://www.yahoo.com/] και το Open Directory Project (ODP) [http://dmoz.org/]. 

Ιδιαίτερα ο ODP αποτελεί τον εκτενέστερο κατάλογο, ο οποίος βασίζεται στη 

συνεισφορά συντακτών σε εθελοντική βάση. ∆ιαθέτει επίσης αυτόµατο πρόγραµµα για 

την περιοδική ενηµέρωση των συνδέσµων που περιέχει, αν και αυτό δεν λειτουργεί 

συχνά ικανοποιητικά στην πράξη.  

Οι υπηρεσίες αναζήτησης που αναφέρθηκαν είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την εύρεση 

πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό Εµβέλειας, µε δεδοµένο το τεράστιο µέγεθος του 
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Ιστού και την ταχύτατη αλλαγή του περιεχοµένου που διατίθεται σε αυτόν. Παρά το 

γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν εξελιγµένα εργαλεία αναζήτησης και 

ταξινόµησης της πληροφορίας δεν επαρκούν για την αναζήτηση εκπαιδευτικών πόρων. 

Έτσι, εξειδικευµένα συστήµατα λογισµικού και υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί προς αυτή 

την κατεύθυνση. Τέτοια συστήµατα είναι οι αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων 

(Learning Object Repositories) ή µαθησιακές αποθήκες ή µεσίτες εκπαιδευτικού 

υλικού (learning resource brokers, e-learning brokers), τα οποία περιέχουν 

περιγραφές µαθησιακού υλικού ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και ανάκτηση του 

υλικού από τους χρήστες των συστηµάτων αυτών µέσω εξειδικευµένων ερωτήσεων. 

Με αυτή την έννοια αποτελούν «ψηφιακές βιβλιοθήκες» µαθησιακών αντικειµένων. Οι 

αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων παρέχουν στους εγγεγραµµένους χρήστες τους 

τη δυνατότητα να εισάγουν έτοιµα αντικείµενα, καθώς και κατάλληλα εργαλεία 

ανάπτυξης για να δηµιουργήσουν νέα αντικείµενα. Οι µεσίτες εκπαιδευτικού υλικού 

αποτελούν συστήµατα που επιτρέπουν την αναζήτηση σε ετερογενείς και διάσπαρτες 

πηγές µαθησιακού υλικού µέσα από ένα ενιαίο σύστηµα που είναι διαθέσιµο στους 

χρήστες του ως εκπαιδευτική πύλη (portal). Ακολουθούν παραδείγµατα τέτοιων 

συστηµάτων στα οποία µπορούµε να αναζητήσουµε εκπαιδευτικό υλικό ποικίλου 

περιεχοµένου (όπως πληροφοριακό υλικό για την ιστορία των µαθηµατικών, φύλλα 

εργασίας µε ερωτήσεις σχετικές µε τη Μεσόγειο, tutorial σχετικά µε τους δείκτες και 

τους πίνακες της γλώσσας προγραµµατισµού C, παραδείγµατα προσoµοίωσης της 

λειτουργίας του πεπτικού συστήµατος του ανθρώπινου σώµατος, εικονική 

αναπαράσταση των κινήσεων του µατιού και των λειτουργιών που εκτελεί, εικονική 

αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να γίνεται η αντικατάσταση των 

δέντρων, εικονική αναπαράσταση του φαινοµένου της ανάκλασης – διάθλασης, του 

φαινοµένου της αστραπής και των καταιγίδων και πλήθος άλλων πληροφοριών 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα):  

• SeSDL  http://www.sesdl.scotcit.ac.uk/. 

• LearnAlberta Portal http://www.learnalberta.ca/. 

• SMETE http://www.smete.org/smete/. 

• MERLOT   http://www.merlot.org/merlot/index.htm. 

• EducaNext http://www.educanext.org/ubp. 

• World Lecture Hall  http://web.austin.utexas.edu/wlh/. 

• Globewide Network Academy http://www.gnacademy.org/. 

• Element K http://www.elementk.com/. 
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• Online Learning Network 

http://www.onlinelearning.net/index.html?s=827.m050k4702.1221311g20. 

• DigitalThink  http://www.convergys.com/solutions/hr-solutions/hr-

bpo/learning.php. 

• McGraw-Hill Learning Network (MHLN) 

http://www.mhln.com/UnregisterController?ACTION=POST&MANAGER=LOGON&

OPERATION=LOGON&JSP=index.jsp. 

• IntraLibrary  http://www.intrallect.com/. 

Η χρήση των εκπαιδευτικών πυλών (portals) σαν εργαλεία διαχείρισης της 

πληροφορίας, δίνει στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα 

αναζήτησης, επικοινωνίας καθώς και ενηµέρωσης για γεγονότα που ανήκουν στο 

πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Λέγοντας εκπαιδευτική πύλη (portal) εννοούµε µια 

τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό, η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει το χρήστη -

εκπαιδευτικό ή τον χρήστη - εκπαιδευόµενο σε επιλεγµένους δικτυακούς τόπους, 

ταξινοµηµένους σε διάφορες κατηγορίες. Παραδείγµατα εκπαιδευτικών πυλών για 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: 

• Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ http://www.e-yliko.gr/,, µε πλούσιο 

εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικού χαρακτήρα (http://www.e-

yliko.gr/htmls/perivallon/EkpProgrPeriv1.aspx).  

• Εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/, 

µε πληροφοριακό υλικό για προγράµµατα που εκπονούνται ή που έχουν ήδη 

εκπονηθεί στην Α’/θµια και Β’/θµια εκπαίδευση σχετικά µε την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση.  

• Περιβαλλοντική πύλη γενικού ενδιαφέροντος http://www.oikade.gr.  

• Εκπαιδευτική πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευση για την 

Αειφορία http://www.kpe.gr.  

• Περιβαλλοντικά θέµατα, Ελληνικά δέντρα, βοτανικός κήπος http://prasino.gr.  

• ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, 

για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 

http://www.arcturos.gr/gr/default.asp.  

• ∆ικτυακός τόπος της UNESCO, (http://www.unesco.org/mab/), αφιερωµένος 

στο πρόγραµµα MAB για τη βιώσιµη χρήση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

τη βελτίωση της σχέσης µεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους 

συνολικά.  
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• Η πύλη Lincoln Park Zoo Chicago, µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο 

http://www.lpzoo.org/education/.  

• Environmental Protection Agency (EPA) (http://www.epa.gov/) Ο δικτυακός 

τόπος της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ παρέχει 

υποστηρικτικό υλικό και χρήσιµες συνδέσεις για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση στους µαθητές και τους δασκάλους. 

• Εκπαιδευτική πύλη Discovery http://school.discoveryeducation.com/ µε 

ποικίλο υλικό σχετικά µε σχέδια µαθηµάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

παιχνίδια, προγράµµατα Π.Ε. 

• Εκπαιδευτική πύλη  συνεργασίας των σχολείων της Ευρώπης 

www.etwinning.net µε συνεργασίες σχολείων για διάφορα περιβαλλοντικά 

θέµατα, π.χ. «Οι επιπτώσεις της µόλυνσης του αέρα στα δέντρα». 

• Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικού ενδιαφέροντος 

http://www.env.gr. 

• Πύλη της World Wild Fund (WWF) http://www.panda.org.  

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη http://www.eurorex.com. 

• Ευρωπαϊκή ανακύκλωση και περιβάλλον 

http://www.tecweb.com/recycle/eurerec.html. 

• Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

http://www.rec.org.  

• Παγκόσµιο Κέντρο παρακολούθησης πυρκαγιών ΟΗΕ http://www.uni-

freiburg.de/fireglobe/welcome.html.  

• Παν/µιο της Νεµπράσκα-Λίνκολν µε υλικό για τα φυτοφάρµακα και για τα 

παρασιτοκτόνα  http://pested.unl.edu .  

• Πληροφοριακό υλικό για χιλιάδες έµβια όντα από το Παν/µιο του Michigan 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html.  

• Ευρωπαϊκό κέντρο για τη διατήρηση της φύσης http://www.ecnc.nl.  

• ∆ιεθνής επιτροπή για το λιµναίο περιβάλλον 

http://www.ilec.or.jp/eg/index.html.  

• Περιβαλλοντική Πληροφόρηση και αξιολόγηση από τον ΟΗΕ 

http://www.unep.org. 

• North America Association for Environmental Education http://naaee.org.  

• Παγκόσµιο κέντρο παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και της φύσης 

http://www.unep-wcmc.org.  

• Environmental Education council of Ohio http://eeco-online.org.  
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• Παιχνίδια, δραστηριότητες και πληροφορίες περιβαλλοντικού περιεχοµένου για 

παιδιά http://ecokids.ca.  

• Environmental Protection association http://www.epa.gov.  

• Environmental Education and Technology Integration (ENVETI) 

http://www.enveti.org/.  

• Ίδρυµα για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ευρώπη http://www.fee-

international.org/. 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιβάλλον 

http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm. 

Η χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών (digital libraries) ως εκπαιδευτικού εργαλείου 

αποτελεί σήµερα βασική πηγή γνώσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Το περιεχόµενο τους 

αποτελείται από ψηφιακά πολυµεσικά αντικείµενα σε διάφορα formats, ηλεκτρονικά 

βιβλία και περιοδικά, videos, φωτογραφίες κ.ά. Σηµαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες 

µαθησιακών πόρων είναι : Educational Resources Information Center (ERIC) του 

Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, το EduSource [http://www.edisource.ca/], το Word 

Lecture Hall [http://www.utexas.edu/world/lecture/], η βιβλιοθήκη του ΕΜΠ 

[http://www.lib.ntua.gr/newsite/el/gindex.htm]. Σηµαντική είναι και η χρήση των 

εικονικών βιβλιοθηκών κάθε είδους, όπου περιέχουν άρθρα, παλιές εφηµερίδες και 

άλλα στοιχεία ταξινοµηµένα κατά θέµα όπως η Internet public library 

(http://www.ipl.org/). 

 

4.4.3 Προσαρµοστικά εργαλεία (Adaptive tools)  

 

Στην κατηγορία Adaptive (προσαρµοστικό) του πίνακα DialogPlus ανήκουν τα 

εργαλεία των προσοµοιώσεων (simulations) και της µοντελοποίησης (modeling). Στην 

Εκπαίδευση οι προσοµοιώσεις (simulations), τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (video games) 

και η µοντελοποίηση (modeling) αποτελούν βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους κατά τη δηµιουργία νοητικών µοντέλων ή 

αναπαραστάσεων, ιδιαίτερα όταν τα πειράµατα δεν µπορούν να υλοποιηθούν στην 

αίθουσα ενός εργαστηρίου. Με βάση αυτά τα µοντέλα, τα οποία µπορούν να 

δηµιουργηθούν µέσα από ειδικά πακέτα λογισµικού, τα προγράµµατα προσοµοίωσης 

και τη βοήθεια του ∆ιαδικτύου, τα  διάφορα φαινόµενα της φύσης µπορούν να γίνουν 

κατανοητά. Τέτοια προγράµµατα είναι: το StageCast Creator 

(http://www.stagecast.com), είναι λογισµικό προγραµµατισµού εικονικής 

αλληλεπίδρασης, σχεδιασµένο για µικρά παιδιά που επιτρέπει την οικοδόµηση 
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συµβολικών προσοµοιώσεων. Το Hands 

(http://www.cs.cmu.edu/~pane/research.html), αποτελεί ένα νέο προγραµµατιστικό 

σύστηµα για παιδιά. Προσφέρει ένα συµπαγές υπολογιστικό µοντέλο, που επιτρέπει σε 

χρήστες µικρών ηλικιών να εξοικειωθούν, µε έναν εναλλακτικό τρόπο, µε ιδέες όπως 

οι µεταβλητές, οι παράµετροι, η εµβέλεια εκτέλεσης, η ροή ελέγχου και οι 

υπορουτίνες. Το ToolTalk ( http://www.toontalk.com/ ) είναι ένα περιβάλλον 

απαλλαγµένο από κείµενα (αν και όχι ολοκληρωτικά) και έχει σαφή κατεύθυνση σε 

µικρές ηλικίες. Τόσο τα γραφικά του σύµβολα (µεγάλα και απλά), όσο και ο τρόπος 

χειρισµού του (ίδιες αποκρίσεις σε διαφορετικά πλήκτρα του ποντικιού), απευθύνονται 

σε παιδιά προσχολικών ή πρώτων σχολικών ηλικιών.  

Με τα προγράµµατα αυτά οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν δικά τους παιγνίδια 

(video games) και προσοµοιώσεις (simulations) ενώ στην πραγµατικότητα 

δηµιουργούν µαθηµατικά µοντέλα φυσικών φαινοµένων. Επιπροσθέτως, τα εργαλεία 

κατασκευής µικρόκοσµων και άλλων προσοµοιώσεων της φυσικής πραγµατικότητας, 

µπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία σχεδιασµού, ανάπτυξης και σταδιακής 

βελτιωτικής ρύθµισης µοντέλων, προσδίδοντας στη µοντελοποίηση διπλό ρόλο ως 

δεξιότητα µάθησης αλλά και ως διδακτική προσέγγιση ταυτόχρονα. H ανάπτυξη 

µοντέλων παρέχει τη δυνατότητα χειρισµού τους, επιτρέπει τη δυνατότητα 

υπολογισµών, την ανακάλυψη νέων σχέσεων, την οικοδόµηση νέων γνωστικών 

σχηµάτων, την κατάκτηση νέων βεβαιοτήτων αλλά και την ανατροπή κάποιων άλλων. 

Ακολουθούν παραδείγµατα εργαλείων λογισµικού µοντελοποίησης : O ∆ηµιουργός 

Μοντέλων (http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator) συνιστά ένα περιβάλλον 

µάθησης που επιτρέπει στους µαθητές, να εκφράζουν τις ιδέες τους, να επινοούν και 

να σχεδιάζουν µοντέλα καταστάσεων και φαινοµένων (πραγµατικών ή ιδεατών), να 

διερευνούν τη συµπεριφορά τους και να τα βελτιώνουν, καθώς και να επικοινωνούν 

µέσω αυτών µε άλλους µαθητές σε επίπεδο τοπικού δικτύου και διαδικτύου. Το 

λογισµικό Modellus (http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus), επιτρέπει 

µοντελοποιήσεις και πολλαπλές αναπαραστάσεις που βασίζονται σε ποσοτικό 

συλλογισµό µέσω εξισώσεων και διαθέτει µια λιτή αλλά λειτουργική επιφάνεια 

εργασίας και εργονοµία κατάλληλη για µαθητές λυκείου. Το Modellus αποτελεί όχι 

µόνο ένα λογισµικό για την κατασκευή µοντέλων µε τη χρήση µαθηµατικών αλλά και 

ένα εργαλείο για την κατασκευή και διερεύνηση µαθηµατικών µοντέλων µε τη µορφή 

παρουσιάσεων, γραφηµάτων και πινάκων τιµών, το οποίο µπορεί να βοηθήσει τους 

µαθητές να πειραµατίζονται προκειµένου να κατανοήσουν το µαθηµατικό υπόβαθρο 

και τις πολλές αναπαραστάσεις ενός µοντέλου. Το συνεργατικό λογισµικό 
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ModellingSpace (www.modellingspace.net) έχει σαν βασική του ιδέα να προσφέρει 

στους µαθητές δυνατότητες να εκφραστούν και να εργαστούν µέσω δραστηριοτήτων 

µοντελοποίησης, είτε συνεργατικά σε οµάδα µπροστά στον υπολογιστή είτε µέσω 

υπολογιστή σε γειτονικούς χώρους, ή από απόσταση (σύγχρονα ή ασύγχρονα). Το 

περιβάλλον του βασίστηκε αρχικά στο ελληνικό ∆ηµιουργό Μοντέλων αλλά στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Έργου. Έχει ενταχθεί σε σχολεία της 

Ελλάδας, Βελγίου, Γαλλίας και Πορτογαλίας, µε αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

Σήµερα, τα εργαλεία της εικονικής πραγµατικότητας (Virtual Reality) αποτελούν 

σηµαντικά εκπαιδευτικά µέσα. Ως εικονική πραγµατικότητα ορίζεται ένα περιβάλλον 

βασισµένο σε υπολογιστή, ισχυρά Αλληλεπιδραστικό, στο οποίο ο χρήστης γίνεται 

συµµέτοχος σε ένα «εικονικά πραγµατικό» κόσµο. Οι εφαρµογές της εικονικής 

πραγµατικότητας εµβαπτίζουν το χρήστη σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον το οποίο 

προσοµοιώνει την πραγµατικότητα µέσω της χρήσης interactive συσκευών, οι οποίες 

στέλνουν και λαµβάνουν πληροφορία.  

Η εικονική πραγµατικότητα είναι δυνατή και µέσω του Internet µε τη χρήση της 

γλώσσας Virtual Reality Modelling Language (VRML). Μέσω της VRML γίνεται 

περιγραφή µιας τρισδιάστατης σκηνής η αλλιώς ενός VRML εικονικού κόσµου, υπό 

µορφή κειµένου (ascii text). Οι VRML κόσµοι µπορεί να είναι αρχεία η οµάδες αρχείων 

τα οποία φορτώνονται συγχρόνως. Είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο 

χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εικονικών κόσµων, στους οποίους ο χρήστης έχει 

την εντύπωση της ύπαρξης του σε αυτούς και επιπλέον έχει την ικανότητα να 

πλοηγηθεί και να χειριστεί τα αντικείµενά τους.  

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία εφαρµογών των εικονικών κόσµων. Ακολουθεί µια 

κατηγοριοποίησή τους µε βάση το σκοπό δηµιουργίας και χρήσης τους: 

• Κοινωνικοί εικονικοί κόσµοι: ∆ηµιουργούνται για κοινωνική αλληλεπίδραση, 

λειτουργούν σαν σηµείο συνάντησης για άτοµα τα οποία επιζητούν επικοινωνία, 

είναι πολύ επηρεασµένοι από την κουλτούρα των chat rooms κειµένου. 

Παραδείγµατα: Second life (http://www.secondlife.com), Active Worlds 

(http:// www.activeworlds.com ), There (http://www.there.com ), Planet 

Virtuel (http://www.planetvirtuel.com/), outerworlds 

(http://www.outerworlds.com/ ) κ.α.  

• Εικονικοί κόσµοι παιχνιδιών: Αναπτύσσονται στα πλαίσια παιχνιδιών για να 

δώσουν τη δυνατότητα σε παίκτες να συναγωνιστούν ή να ανταγωνιστούν 

προσπαθώντας να φέρουν σε πέρας αποστολές, είναι γνωστοί µε την ονοµασία 
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MMOG. Παραδείγµατα: WoW (http://www.worldofwarcraft.com ) , Guildwars 

(http://www.guildwars.com), Realm Online (http://www.realmserver.com/),  

• Εκπαιδευτικοί εικονικοί κόσµοι: Αναπτύσσονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

δίνουν τη δυνατότητα για να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα 

και πιο βιωµατική. Παραδείγµατα : 

• Food Force (http://www.food-force.com) είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 

το οποίο παρουσιάζει τι είναι πείνα, ποιοι είναι οι πεινασµένοι και 

παρουσιάζει το θέµα της πείνας µε µια περίπτωση χρήσης µέσω µιας 

ιστορίας κρίσης πείνας στο φανταστικό νησί Sheylan. 

•  Missing : Ένα παιχνίδι για παιδιά, 11 - 14 ετών, που αναπτύχθηκε από τη 

εταιρεία LiveWires Design Ltd (http://www.livewwwires.com/), διδάσκει τα 

παιδιά πως να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στο δρόµο. 

• ∆ύο συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας µε εκπαιδευτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα διαθέτει το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

(Ι.Μ.Ε.) [ http://www.fhw.gr/vr/gr/index.html ]. Το ένα είναι η «Κιβωτός» 

και το άλλο η «Μαγική Οθόνη». Και τα δύο αξιοποιούνται από το Ι.Μ.Ε για 

να φέρουν µικρούς και µεγάλους σε µαγικούς κόσµους της πολιτισµικής 

µας κληρονοµιάς, όπως η αρχαία Μίλητος και ο ναός του ∆ία στην Ολυµπία. 

• Το project 450 π.Χ. έχει ως αποτέλεσµα τη µελέτη, ανάπτυξη και 

αξιολόγηση ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη 

διδασκαλία της ιστορίας στη µέση εκπαίδευση. (Κωστάκης, κ.α., 2000). Το 

εικονικό περιβάλλον αναπαριστά την Αγορά των Αθηνών όπως 

αναδεικνύεται από τα αρχαιολογικά δεδοµένα της κλασικής αρχαιότητας. 

Το εικονικό περιβάλλον ενσωµατώθηκε σε µια εφαρµογή 

πολυµέσων/υπερµέσων µε δύο άξονες α) Ξενάγηση, µια σειρά από 

καθοδηγούµενες διαδροµές στον εικονικό χώρο µε παροχή πληροφοριών 

µε τη µορφή αφήγησης. β) Περιήγηση, πλοήγηση στο χώρο της αγοράς.  

• Το Project Round earth (Johnson, et al, 1999), αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήµιο του Illinois  απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικού σχολείου και 

έχει ως στόχο την αλλαγή της άποψης των παιδιών για το ότι η γη είναι 

επίπεδη. Στο Project παρουσιάζονται δύο κόσµοι, ο κόσµος του αστεροειδή 

και ο κόσµος της γης. Οι δύο µαθητές δουλεύουν ταυτόχρονα στο κάθε 

κόσµο. Υπάρχουν δύο ρόλοι. Ο ένας είναι ο αστροναύτης που µαζεύει 

διασκορπισµένα αντικείµενα και ο άλλος είναι ο ελεγκτής που τον 

καθοδηγεί. Ο αστροναύτης περπατά στην επιφάνεια του αστεροειδή ή 
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ίπταται πάνω από τη γη. Ο ελεγκτής βλέπει ότι και ο αστροναύτης αλλά και 

έχει µια οπτική της γης ή της γης από κάπου από το διάστηµα. Οι δύο ρόλοι 

των χρηστών εναλλάσσονται.  

• Το Project Science Space [http://www.virtual.gmu.edu/vrhome.htm]. 

Το George Mason University το Πανεπιστήµιο του Houston και η NASA 

ανέπτυξαν το Project Science Space, το οποίο απευθύνεται σε µαθητές 

Γυµνασίου και Λυκείου. Αποτελείται από 3 εικονικά περιβάλλοντα το 

Newton World, το Maxwell και το World Pauling World. Το Newton World 

πραγµατεύεται το νόµο του Νεύτωνα και παρέχει ένα περιβάλλον για 

έρευνα της δυναµικής και της µονοδιάστατης κίνησης. Το Maxwell World 

υποστηρίζει την εξερεύνηση των ηλεκτροστατικών φαινοµένων 

καταλήγοντας στους νόµους του Gauss. To World Pauling επιτρέπει τη 

µελέτη µοριακών δοµών µέσω ποικίλων αναπαραστάσεων. Το Planetary 

Phenomena  (Bakas, et al, 2003) είναι ένα άλλο εκπαιδευτικό εικονικό 

περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας των πλανητικών 

φαινοµένων και συγκεκριµένα των κινήσεων της Γης, της Σελήνης και του 

Ηλίου, του µεγέθους τους και  των αποστάσεων τους, τον κύκλο µέρας – 

νύχτας και της αλλαγής των εποχών. Απευθύνεται σε µαθητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 11-13 χρόνων και έγινε µε σκοπό να 

διερευνήσει τις γνώσεις και τα προβλήµατα των µαθητών πάνω στα 

πλανητικά φαινόµενα που αναφέρθηκαν.  

• Άλλες χρήσεις: Εικονική περιήγηση σε µουσεία ή µνηµεία, εικονικοί κόσµοι για 

άτοµα µε αναπηρίες, εικονικοί κόσµοι για θεραπεία φοβιών, εικονικοί κόσµοι 

για στρατιωτική εκπαίδευση. Παραδείγµατα : εικονική περιήγηση  

στην πόλη του Ναυπλίου (http://www.nafplio-

tour.gr/index.asp?lang=gr&text=laografiko), 

στο Βατικανό (http://mv.vatican.va/) (σε αγγλική, ιταλική, γερµανική, 

πορτογαλική, γαλλική, ισπανική γλώσσα) έχει πολύ φροντισµένη σχεδίαση και 

δυνατότητα πληροφόρησης για όλα όσα µπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη: 

Οι Άγιοι Πατέρες, η Ρωµαϊκή Curia, οι Υπηρεσίες ενηµέρωσης (γραφείο τύπου, 

εφηµερίδα, ραδιόφωνο και τηλεόραση), η Βιβλιοθήκη του Βατικανού – τα 

Μυστικά Αρχεία, το Κράτος του Βατικανού, τα Μουσεία του Βατικανού και τα 

Αρχεία του Βατικανού, 

 στο Musee on-line [ http://www.musee-online.org], το οποίο είναι ένα 

ευρετήριο (interactive directory)  των µουσείων και συλλογών (τέχνης, 
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επιστήµης, ιστορίας, ζωολογίας, αρχαιολογίας, φυσικών επιστηµών κ.λπ.) που 

υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει είτε αλφαβητικά, είτε µε 

βάση τον τύπο του µουσείου, είτε µε βάση το πόσο συχνά επισκέψιµος είναι ο 

κόµβος, είτε γεωγραφικά,  

• στο Βρετανικό Μουσείο (http://www.thebritishmuseum.ac.uk),  

• στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Ν. Υόρκης, ένα από τα µεγαλύτερα του 

κόσµου, όπου παρουσιάζει περίπου 3.500 έργα από τις συλλογές του µε 

δυνατότητα αναζήτησης ανά αίθουσα, ειδικά διαµορφωµένα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, ενηµέρωση για τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις που 

διοργανώνει [http://www.metmuseum.org ], 

• στο Μουσεία Ερµιτάζ στην Αγ. Πετρούπολη της Ρωσίας 

[www.hermitagemuseum.org], ένα από τα σπουδαιότερα µουσεία του 

κόσµου, διαθέτει έναν από τους καλύτερα σχεδιασµένους κόµβους στο 

∆ιαδίκτυο (σε ρωσική και αγγλική γλώσσα) ο οποίος περιλαµβάνει 

πληροφορίες για το µουσείο, την ιστορία και τις συλλογές του, τις εκθέσεις 

και τις εκδηλώσεις του, παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης, 

virtual ξενάγησης ανά αίθουσα, µελέτης των έργων µε µεγέθυνση 

λεπτοµερειών, ψηφιακή συλλογή και τέλος ειδικό εκπαιδευτικό τµήµα για 

παιδιά, 

• στο Μουσείο του Prado [http://museoprado.mcu.es/] 

http://museoprado.mcu.es/] παρουσιάζεται η ιστορία του, οι 

δραστηριότητες και οι εκθέσεις που διοργανώνει, οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στο κοινό, οι συλλογές του µουσείου (µε επιλογή από τα 

σπουδαιότερα έργα), δυνατότητα αναζήτησης στη βάση δεδοµένων του 

µουσείου (σχολή, καλλιτέχνης, περίοδος, κλπ.), ανάλυση των έργων και 

των τεχνοτροπιών, virtual ξενάγηση σε 50 από τα σηµαντικότερα έργα του 

µουσείου. 

Simulation for emergency training (Chemical Casualty Simulation for 

emergency Preparedness training) Εικονικό περιβάλλον για την προσοµοίωση 

της αντιµετώπισης βιολογικού ή χηµικού πολέµου σε µια πόλη (Kizakevich, et 

al, 2003). Το περιβάλλον αυτό έχει σαν στόχο την ιατρική κατάρτιση των 

εκπαιδευόµενων στην περίπτωση του χηµικού ή βιολογικού πολέµου. Ο 

εκπαιδευόµενος µπορεί να πλοηγηθεί, να αλληλεπιδράσει και να συζητήσει µε 

κάθε εικονικό ασθενή, να χρησιµοποιήσει τις ιατρικές συσκευές, να 
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διαχειρίζεται τα φάρµακα, στοιχεία οργάνων ελέγχου και να εκτελεί τις 

επεµβάσεις. 

SmogCity ( http://www.smogcity.com/ ) είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον το 

οποίο στηρίζεται σε ένα διαλογικό προσοµοιωτή ατµοσφαιρικής ρύπανση, 

επιδεικνύει πώς οι συνήθειες των ανθρώπων, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

και η χρήση εδάφους, συµβάλλουν στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Η επίσκεψη 

στο SmogCity µπορεί να είναι µια υγιής ή ανθυγιεινή εµπειρία ανάλογα µε τις 

αποφάσεις που λαµβάνει ο χρήστης. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο συνδυάζει τη µάθηση µε τη 

ψυχαγωγία, ενισχύοντας τη δηµιουργικότητα µε τη φαντασία και τις ιδιαίτερες κλίσεις 

των µαθητών, είναι το comic. Η χρήση των κόµικς (comics) ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

παρέχει στον εκπαιδευτικό νέες δυνατότητες που µπορεί να καταστήσει πιο 

αποτελεσµατική την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα κόµικς από την ίδια την φύση τους 

είναι ένα "µέσο πολυµέσων" που αξιοποιεί την εικόνα και το κείµενο, ενώ στην 

ψηφιακή τους µορφή δύνανται να αξιοποιήσουν επιπλέον το διαδίκτυο, τα πολυµέσα 

και τα υπερµέσα. Με τη βοήθειά τους ο µαθητής σκέφτεται σε βάθος για κάθε 

πληροφορία που σκοπεύει να µεταβιβάσει σε µορφή εικόνας ή κειµένου καθώς και τη 

µεταξύ τους συσχέτιση, χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για διευκόλυνση της επικοινωνίας 

και συνεργασίας και τις δυνατότητες των πολυµέσων και των υπερµέσων. Τα δύο 

διασηµότερα και πιο φιλικά προς το χρήστη εργαλεία για τη δηµιουργία comic είναι το 

Comic Book Creator (http://www.mycomicbookcreator.com). και το Comic Life 

(http://plasq.com/comiclife). Επίσης το Web Comic Creator (WCC), αποτελεί ένα νέο 

εργαλείο για τη δηµιουργία comic το οποίο χρησιµοποιεί την τεχνολογία των 

plurimedia για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών δικτυακών κόµικς, αυξάνοντας την 

αποτελεσµατικότητα και λειτουργικότητα της εφαρµογής. Είναι µια  αυτόνοµη 

εφαρµογή για την παραγωγή χιουµοριστικών σκίτσων και έχει αναπτυχθεί από 

CosyLab στο Τµήµα ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας Ψηφιακών Συστηµάτων του 

Πανεπιστηµίου Πειραιά, η οποία διατίθεται δωρεάν. 

(http://www.comicstripcreator.org/). 

 

4.4.4 Εργαλεία επικοινωνίας (Communicative tools) 

 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν τα εργαλεία επικοινωνίας (Communicative tools) του πίνακα  

DialogPlus που χρησιµοποιούνται µεταξύ των οµάδων εργασίας, ιδιαίτερα στα 

προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχουν και Ευρωπαϊκή διάσταση. Η 
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χρήση τους επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους και στους εκπαιδευτές να συνδέονται σε 

πραγµατικό χρόνο, να συνοµιλούν, να ανταλλάζουν άµεσα το υλικό τους (κείµενο, 

ήχο, video) να συντονίζουν την κοινή πορεία του έργου τους. Εργαλεία επικοινωνίας 

µέσω διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), το Φόρουµ συζήτησης 

(discussion forums), η τηλεδιάσκεψη (video/audio conference). Καθώς επίσης και τα 

εργαλεία άµεσης επικοινωνία (instant messaging), chat, msn, Yahoo messenger και 

το πρόγραµµα – υπηρεσία- Skype (εφαρµογή Voice Over IP) µέσω του οποίου 

προσφέρεται φωνητική συνοµιλία σε πραγµατικό χρόνο µε σχετικά καλή ποιότητα 

πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος, όπως επίσης η δυνατότητα οπτική επικοινωνίας 

µέσω διαδικτύου µε τη χρήση Web Camera. 

Στην ίδια κατηγορία (communicative) του πίνακα DialogPlus, ανήκουν τα εργαλεία 

της τεχνολογίας Web2.0: Wikis, τα Blogs και το You Tube. Το Wiki είναι µια 

ιστοσελίδα όπου κάθε συνδεδεµένος χρήστης µπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί 

δεδοµένα. (Οι φιλοξενούµενοι µπορούν ελεύθερα να βλέπουν τα περιεχόµενα). Οι 

παλαιότερες εκδόσεις των περιεχοµένων µπορούν να απεικονισθούν µέσω της 

καρτέλας (ιστορικό - History). Αν ένα άτοµο κάνει κάποιο λάθος, το επόµενο (που 

συµµετέχει στην επεξεργασία της ιστοσελίδας) µπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης 

να προσθέσει κάτι νέο στη σελίδα, πράγµα που επιτρέπει τη συνεχή της βελτίωση και 

ενηµέρωση. Επίσης στα Wikis µπορεί να γίνεται συζήτηση. Σε ορισµένα wikis όπως η 

Βικιπαίδεια (το διασηµότερο wiki) υπάρχουν σελίδες συζήτησης, 

(http://www.wikiineducation.com/display/ikiw/Home, http://www.education-

world.com/a_tech/sites/sites079.shtml). Ένα Blog (ή Weblog) είναι ένα προσωπικό 

ηµερολόγιο του Web. Τα blogs καλύπτουν θέµατα και εκφράζουν τόσες απόψεις όσοι 

είναι και οι bloggers που τα γράφουν. Μερικά blogs επηρεάζουν καθοριστικά τις 

εξελίξεις σε κάποιους χώρους και έχουν πολύ µεγάλη αναγνωσιµότητα, ενώ άλλα 

απευθύνονται σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων (οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες), 

(Blogs in education: http://awd.cl.uh.edu/blog/, Department of education and 

training, Government of W. Australia: 

http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/weblogs/, Uses of 

blogs in Education: http://www.edtechpost.ca/gems/matrix2.gif). Το You Tube είναι 

ένας δηµοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση 

και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Όλοι µπορούν να βλέπουν τις αποθηκευµένες 

ψηφιακές ταινίες, ενώ τα εγγεγραµµένα µέλη µπορούν να αποθηκεύσουν απεριόριστο 

αριθµό ταινιών.  
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4.4.5 Εργαλεία παραγωγής πληροφορίας (Productive tools) 

 

Στην κατηγορία Productive του πίνακα DialogPlus αναφέρονται τα εργαλεία CAA 

(Computer Assisted Assessment) και VLEs (Virtual Learning Environment). Ο όρος 

Computer Assisted Assessment (CAA) αναφέρεται στην χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για την αξιολόγηση των µαθητών. Συγκεκριµένα στην ανάλυση των 

διαµορφωτικών ή αθροιστικών αξιολογήσεων. Η έµφαση στην ανάπτυξη των CAA έχει 

εστιασθεί στην παροχή αντικειµενικών τεστ (π.χ. πολλαπλής επιλογής, σωστό – 

λάθος) τα οποία θα υποστηρίξουν τα παραδοσιακά µαθήµατα. Η αξιολόγηση µε χρήση 

αυτών των εργαλείων γίνεται κυρίως µε ερωτήσεις «κλειστού ή αντικειµενικού» 

τύπου, οι οποίες επιδέχονται µία µόνο σαφή απάντηση ως ορθή ή µία ως λανθασµένη.  

Σήµερα στο ∆ιαδίκτυο υπάρχει µια πληθώρα εργαλείων αξιολόγησης µέσω 

υπολογιστή, τα οποία ο καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει. Μερικά από αυτά είναι: 

• Hot potatoes (http://web.uvic.ca/comped/online/hotpot/ ) 

Το Hot Potatoes αποτελείται από εργαλεία συγγραφής ερωτηµατολογίων. Τα εργαλεία 

αυτά επιτρέπουν τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων διαφόρων τύπων και είναι τα 

ακόλουθα:  

JQuiz εφαρµογή δηµιουργία ερωτηµατολογίων µε ερωτήσεις διαφορετικών 

τύπων, πολλαπλής επιλογής, σύντοµη απάντησης, υβριδικής (συνδυασµός των 

παραπάνω) και πολλαπλών επιλογών (περισσότερες από µια σωστές επιλογές). 

JClose δηµιουργεί ασκήσεις ταιριάσµατος κειµένου (gap fill). 

JCross δηµιουργεί σταυρόλεξα οποιουδήποτε µεγέθους, που µπορούν να 

συµπληρωθούν µέσω διαδικτύου. 

JMix δηµιουργεί ασκήσεις που αφορούν το σχηµατισµό προτάσεων από 

δεδοµένες λέξεις 

• Castle Toolkit (http://www.le.ac.uk/castle/info.html)  

• Triads http://www.derby.ac.uk/ciads/index.php) 

• Clyde Virtual Assessment Engine (http://cvu.strath.ac.uk.ae)  

• Question Mark Perception (http://www.questionmark.com/uk/home.htm )  

• WWWassign (http://www.webassign.net 

• Lightspan Assessment Builder (http://www.edutest.com/products/)  

• MaxAuthor (http://cali.arizona.edu/)  

• Question-Mark (http://www.questionmark.com/us/index.aspx)  

• Quia (http://www.quia.com/)  
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• Quiz Center 

(http://school.discoveryeducation.com/teachingtools/teachingtools.html)  

• Toolbook Templates (http://www.sumtotalsystems.com/)  

• Wimba (http://www.wimba.com/)  

• QuizMaker (http://www.edict.com.hk/quizmaker/)  

• ClozeMaker (http://www.edict.com.hk/ClozeMaker/default.htm)  

• Cose (http://www.staffs.ac.uk/COSE/)  

 

Στην Ελλάδα υπάρχει το πρόγραµµα ΤΕΛΕ∆ΙΑ το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση µε 

τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριµένα µέσω του ∆ιαδικτύου και 

του Παγκόσµιου ιστού (http://teledia.physics.uoi.gr/).  

Τα VLEs (Virtual Learning Environment) είναι η πρόσφατη εξέλιξη στα συστήµατα 

λογισµικού βασισµένα στο διαδίκτυο που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την 

εκπαίδευση και τη µάθηση σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης αλλά κυρίως στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα βασικά πλεονεκτήµατα των VLEs είναι η ευελιξία στον 

τόπο και χρόνο µάθησης, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ολοένα αυξανόµενου 

αριθµού νεοεισαγόµενων χρηστών του συστήµατος, η παροχή µάθησης βασισµένη σε 

πολλαπλές πηγές, η ενίσχυση της συνεργατικής µελέτης, η  Student-based µάθηση. 

Παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  URL 

Blackboard Blackboard http://www.blackboard.com/us/index.Bb 

CoMentor  Huddersfield 

University  

http:/comentor.hud.ac.uk  

CoSE  Staffordshire 

University  

http://www.staffs.ac.uk/COSE/  

Intalearn Intralearn http://www.intralearn.com/  

FirtsClass 

classrooms  

SoftArc  http://www.softarc.com/  

Learning 

Landscapes  

Bangor University  http://toomol.bangor.ac.uk  

Learning Space  Lotus Education 

of Lotus Institute  

http://www.lotus.com/  

TopClass  WBT Systems  http://wbtsystems.com/  
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Virtual-U  Virtual Learning 

Environments 

Inc.  

http://vlei.com/  

Web Course in 

a Box  

MadDuck 

Technologies  

http://madduck.com/  

WebCT  WebCT, Univ. 

British Columbia  

http://www.webct.com/  

Πίνακας 4.4.5: Συστήµατα VLEs 
 
4.5 Παραδείγµατα χρήσης εργαλείων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Κατά την εκπόνηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται 

συνδυαστικά, εκπαιδευτικά εργαλεία από όλες τις κατηγορίες του πίνακα DialogPlus. Η 

εστίαση γίνεται σε εργαλεία που έχουν ασκήσει σηµαντική επιρροή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τόσο κατά την 

προετοιµασία του προγράµµατος όσο και κατά τη διαχείριση και την εξέλιξή του. Η 

συµβολή στην επιτυχηµένη διεξαγωγή ενός προγράµµατος Π.Ε., εντοπίζεται στη 

χρήση µιας ποικιλίας εφαρµογών πληροφορικής (από εφαρµογές επεξεργασίας 

κειµένου, εφαρµογές πολυµέσων, χρήση ∆ιαδικτύου και Παγκόσµιου Ιστού, µέχρι 

κάποια computer games και εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας). Πέρα από τη 

συµβολή στο καθαρά γνωστικό πεδίο, εντοπίζονται οι δυνατότητες επικοινωνίας, 

ενεργοποίησης των µαθητών και ανάπτυξης της δηµιουργικότητας τους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου (π.χ. MS Word) η οποία 

χρησιµοποιείται για την διαµόρφωση των κειµένων από την οµάδα εργασίας της 

Περιβαλλοντικής. Τα κείµενα συνήθως συγκεντρώνονται ως τµήµα του υλικού που θα 

χρησιµοποιηθεί για την έκδοση ενός εντύπου – φυλλαδίου ή εφηµερίδας, τα οποία 

είναι µια κατηγορία από τα τελικά προϊόντα του προγράµµατος Π.Ε. Τα λογιστικά 

φύλλα ή/ και οι βάσεις δεδοµένων (dbms) µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάλλιστα, 

στην επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, από την 

οµάδα ΠΕ. Η επεξεργασία αυτή είναι συνήθως µια απλή στατιστική επεξεργασία, που 

εµφανίζει µέσους όρους και οµαδοποιεί τα στοιχεία σύµφωνα µε κάποια 

χαρακτηριστικά τους.  

Τα προγράµµατα σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνων µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν στη βελτίωση της αισθητικής ποιότητας του προϊόντος της τελικής 

έκδοσης, καθώς και στη δηµιουργία αφισών, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 

προγράµµατος Π.Ε. Λειτουργεί έτσι στην κατεύθυνση της προβολής της 
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δραστηριότητας της οµάδας Π.Ε., προς την υπόλοιπη σχολική κοινότητα και την 

τοπική κοινωνία. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής 

παρουσίασης µε τη βοήθεια των αντίστοιχων προγραµµάτων. (π.χ. MS Power Point). 

Στα πλαίσια προγραµµάτων Π.Ε. µια άλλη κατηγορία εφαρµογών είναι αυτή των 

πολυµέσων. Τα Πολυµεσικά εργαλεία (Multimedia tools – CDRoms) λειτουργούν 

επικουρικά και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα πληροφόρησης. Υπάρχει µια µεγάλη 

ποικιλία CDRoms µε κεντρικό θέµα την περιβαλλοντική εκπαίδευση (βλέπε 

παράγραφο 4.1) καθώς και ψηφιακές βιβλιοθήκες γενικού ή ειδικού περιεχοµένου. Οι 

γενικές ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά πέρα από την αναζήτηση πληροφοριών, 

για συγκεκριµένα θέµατα, περιέχουν µια θεµατική ταξινόµηση των περιεχοµένων τους, 

όπου µπορούν να βρεθούν συγκεντρωµένα τα λήµµατα σχετικά µε την Π.Ε. (π.χ. µε 

θεµατική αναζήτηση στον άξονα Science/ Environment). Ενδεικτικά παραδείγµατα: Η 

εγκυκλοπαίδεια Britannica [http://info.eb.com] η πιο γνωστή εγκυκλοπαίδεια, από το 

1768, στο ∆ιαδίκτυο. Εδώ µπορείτε να βρείτε πάνω από 72.000 λήµµατα, 10.000 

εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, σηµαίες και χάρτες, και πάνω από 75.000 έννοιες. H 

Encarta [http://encarta.msn.com/] , η γνωστή εγκυκλοπαίδεια πολυµέσων για παιδιά 

στο ∆ιαδίκτυο περιλαµβάνει 42.000 άρθρα, χάρτες, συνδέσεις µε κόµβους και πολλές 

άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Η εγκυκλοπαίδεια και λεξικό Επιστήµη και Ζωή 

http://www.gnosinet.gr/ez/index.html, η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

http://en.wikipedia.org κ.α. Το Cambridge International Dictionaries online 

[http://dictionary.cambridge.org/] Τα γνωστά λεξικά της αγγλικής γλώσσας που 

εκδίδονται από το Πανεπιστήµιο του Cambridge, όπως τα Cambridge International 

Dictionary of English, Cambridge Dictionary of American English, Cambridge 

International Dictionary of Phrasal Verbs και Cambridge International Dictionary of 

Idioms, στο ∆ιαδίκτυο.  

Το Aγγλικό λεξικό και θησαυρός εννοιών της αγγλικής γλώσσας στο ∆ιαδίκτυο 

http://www.m-w.com/dictionary.htm παρέχει πληροφορίες για τη φωνολογία, την 

ετυµολογία και τη χρήση των λέξεων της αγγλικής γλώσσας.. 

Επίσης, υπάρχουν και οι θεµατικές ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (φύσης, επιστηµών, 

ζώων) µε εστιασµένες θεµατικά εφαρµογές, (θεµατολογία : φύση σε κίνδυνο, ζώα-

φυτά, φυσικοί πόροι, οικολογικά προβλήµατα και λύσεις, ενέργεια, πυρηνική 

ενέργεια). Ενδεικτικά παραδείγµατα: σχετικά µε πτηνά της Ν. Αµερικής 

(http://www.chiptaylor.com/ttlmnp4864-.cfm), µε τη θαλάσσια πανίδα 

(http://www.seaworld.com/), µε θέµατα όπως πλανήτης, γη, κλίµα, καιρός 
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(http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/), µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο: 

(http://www.nationalgeographic.com/encyclopedia). 

Η συµβολή του ∆ιαδικτύου και η αξιοποίησή του στα πλαίσια εκπόνησης 

προγραµµάτων Π.Ε. µπορεί να γίνει µε : 

• την άντληση ποικίλου περιεχοµένου πληροφοριών και ενηµέρωσης,  

• τη διάχυση και προβολή θέσεων, απόψεων και ενηµέρωσης για τη δράση της 

οµάδας Π.Ε.  

• τη συµµετοχή και δραστηριοποίηση από κοινού µε άτοµα ή οµάδες ανεξάρτητα 

από την απόσταση.  

Η συλλογή των πληροφοριών µπορεί να επιτευχθεί είτε από ήδη γνωστές 

συγκεκριµένες διευθύνσεις, π.χ. : 

• πληροφορίες για οικολογικά θέµατα http://www.panda.org/, 

• για το περιβάλλον http://www.envirolink.org/,  

• πληροφορίες για το θαλάσσιο κόσµο, http://www.sealife.co.uk/),  

είτε µε λέξεις κλειδιά σε µηχανές αναζήτησης (η µεγαλύτερη µηχανή αναζήτησης 

αποκλειστικά για περιβαλλοντικά θέµατα http://www.webdirectory.com/), είτε µε 

διαδικτυακές επισκέψεις σε µουσεία που παρέχουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό µε 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο περιβαλλοντικού χαρακτήρα, π.χ. : 

• το µουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα των ΗΠΑ 

http://www.flmnh.ufl.edu/,  

• το Μουσείο Επιστηµών του Παν/µίου της Νεβάδας. http://hrcweb.lv-

hrc.nevada.edu/, το Αµερικανικό Μουσείο Περιβάλλοντος 

http://www.ecotarium.org/ ,  

• το "Μικροπολιτικό Μουσείο '' Εικονικό Μουσείο των οργανισµών που είναι 

µικρότεροι του 1mm http://www.microscopy-

uk.org.uk/micropolitan/index.html,  

• το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ντένβερ http://www.dmnh.org/main/en,  

• το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου http://www.nhm.ac.uk/,  

• το Βρετανικό Μουσείο της ζωής του ανθρώπου την εποχή των παγετώνων 

http://www.creswell-crags.org.uk/,  

• το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παν/µίου της Οξφόρδης. 

http://www.chem.ox.ac.uk/oxfordtour/universitymuseum/,  

• Το Μουσείο Ζωολογίας του Cambridge http://www.zoo.cam.ac.uk/museum/,  

• το Μουσείο Ζωολογίας των Σπονδυλωτών του BERKELEY 

http://mvz.berkeley.edu/,  
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• το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

http://www.gnhm.gr/MuseumDefault.aspx?selItem=197,  

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου 

http://www.petrifiedforest.gr/   

• το Κέντρο ∆ιάδοσης επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας 

http://www.tmth.edu.gr/el/index.html,  

• το Μουσείο άγριας πανίδας του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) http://www.auth.gr/univ/units/museums/contents/panida_el.html)  

είτε µε θεµατικές κατηγορίες σε βάσεις δεδοµένων. Πλούσιο πληροφοριακό υλικό 

περιέχεται στο «βαλιτσάκι» (tool kit) του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ΓΑΙΑ 

[http://www.ceja.educagri.fr/] το οποίο περιέχει ένα σύνολο εκπαιδευτικών και 

παιδαγωγικών εγγράφων, που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν τις πραγµατικότητες της 

γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 9-11 χρόνων. 

Περιέχει: ένα εικονογραφηµένο τεύχος «Αποστολή ΓΑΙΑ», πληροφοριακό υλικό µε τα 

γεωργικά προϊόντα αλλά και µε τις δραστηριότητες της δασοκοµίας, της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας και  παιδαγωγικές καρτέλες (φύλλα εργασίας). Κατά τη χρήση 

του υλικού ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση comic. Πίσω από τον ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα αυτής της  εικονογραφηµένης αφήγησης, που συνδυάζει φαντασία και 

πραγµατικότητα, αυτό που µπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

έγκειται στο ότι η παραγωγή φυτών ή ζώων δεν αποτελεί µια αυτόνοµη στοιχειώδη 

δραστηριότητα. 

Η οµάδα της Π.Ε. µπορεί να προβάλλει τις πληροφορίες αυτές µε τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (MS FrontPage). Με την ανάπτυξη ιστοσελίδων από 

τους µαθητές εµφανίζεται µια πλήρης αντιστοιχία µε τη µέθοδο project µια που είναι 

και αυτή µια διαδικασία διεκπεραίωσης ενός έργου (ανάλυση αναγκών που 

καλύπτονται από την ανάπτυξη των σελίδων, ανάλυση σκοπών και στόχων που 

επιδιώκονται, σχεδιασµός, οργάνωση υλικού που θα περιληφθεί, σχεδίαση 

λεπτοµερειών, υλοποίηση, τελειοποίηση και αξιολόγηση). (Cafolla R., Knee R., 1996). 

Η συµµετοχή και η επικοινωνία µεταξύ των οµάδων συνεργασίας σε τοπικό η διεθνές 

επίπεδο επιτυγχάνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), Φόρουµ συζήτησης 

(discussion forums), τηλεδιάσκεψης (video/audio conference), καθώς, µε τη 

συµµετοχή σε newsgroups και µέσω των εργαλείων άµεσης επικοινωνία (instant 

messaging), chat, msn, Yahoo messenger και του προγράµµατος – υπηρεσίας- Skype 

(εφαρµογή Voice Over IP). 
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Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν οι προσοµοιώσεις (simulations) που 

εµφανίζονται µε τη µορφή παιχνιδιών στρατηγικής. Μπορεί να αποτελέσουν το όχηµα 

µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένα παιχνίδια στρατηγικής, να δώσουν στα παιδιά τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν σύνθετες καταστάσεις. Αυτού του τύπου οι 

προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις δε διδάσκουν άµεσα αλλά βοηθούν στην 

κατανόηση καταστάσεων που δε µπορεί ο µαθητής να βιώσει διαφορετικά (συνήθως 

λόγω κόστους, κινδύνου ή διαφορετικής κλίµακας χώρου ή χρόνου από την 

ανθρώπινη διάσταση). Παρέχεται διερευνητική µάθηση και η εφαρµογή αποτελεί ένα 

εργαστήριο για τη διερεύνηση του πραγµατικού κόσµου. Αυτή η προσέγγιση 

συσχετίζεται άµεσα µε τα παιχνίδια ρόλων, την επίλυση προβληµάτων και την 

εφαρµογή εναλλακτικών σεναρίων που αποτελούν τεχνικές που εφαρµόζονται στην 

Π.Ε. Εκτός από τις προσοµοιώσεις, σηµαντική θεωρείται και η χρήση εκπαιδευτικών 

εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας (Virtual Reality). Τα εγγενή χαρακτηριστικά 

της εικονικής πραγµατικότητας, όπως η ελεύθερη πλοήγηση και η αλληλεπίδραση, οι 

δυνατότητες οπτικοποίησης και προσοµοίωσης αφηρηµένων εννοιών ή αδύνατων σε 

πρόσβαση χώρων, δίνουν ευκαιρίες για εµπλουτισµό εµπειριών και βοηθούν στη 

δόµηση νοητικών µοντέλων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογών 

εικονικής πραγµατικότητας στην Π.Ε. τα οποία υποστηρίζουν τη βιωµατική µάθηση: 

• Η εφαρµογή NICE (www.niceproject.com) η οποία αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήµιο του Illinois και απευθύνεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ( 

6-10 ) ετών και προσφέρει ένα εικονικό περιβάλλον όπου τα παιδιά οµαδικά 

εξερευνούν ένα νησί, κατασκευάζουν οικοσυστήµατα αποφασίζοντας που και τι 

φυτά θα φυτέψουν και τα φροντίζουν καθώς αυτά αναπτύσσονται. Σχεδιάστηκε 

σαν περιβάλλον όπου τα παιδιά θα µπορούσαν να µάθουν για τις επιδράσεις της 

ηλιακής ακτινοβολίας και της βροχής στα φυτά, την ανάπτυξη των σπόρων, τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης καθώς και παρόµοια θέµατα σχετικά µε το βιολογικό 

κύκλο ζωής του κήπου Τα παιδιά έχουν να επιλέξουν µέσα από µια ποικιλία 

εδαφών, υψοµέτρων και καιρικών συνθηκών. Η βασική δραστηριότητα των 

συµµετεχόντων ήταν να δουλέψουν σε οµάδες, µε σκοπό τη δηµιουργία και στη 

συνέχεια καλλιέργεια ενός υγιούς εικονικού κήπου. Ο κόσµος αναπτύσσεται και 

χωρίς τη συνεχή επέµβαση και αλληλεπίδραση µε τα παιδιά. Επίσης είναι δυνατός 

ο έλεγχος της ροής του χρόνου. Οι ενέργειες των παιδιών καταγράφονται µε 

µορφή ιστορίας µε εικόνες και δίνονται στα παιδιά.  

• Στο Kellogg Middle School KCOT αναπτύχθηκε το  Wetlands Nitrogen World 

[http://www.imprintit.com/Creations/Nitrogen.html] και πραγµατεύεται το θέµα 
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της οικολογίας των υγρότοπων, των κύκλων του αζώτου, του νερού, του άνθρακα 

και της ενέργειας. Το περιβάλλον του προγράµµατος αποτελείται από µια µικρή 

λίµνη που έχει χλωρίδα και πανίδα των υγρότοπων των Β.∆. ΗΠΑ και στο τµήµα 

που αφορά, για παράδειγµα, τον κύκλο του αζώτου, ο χρήστης µετατρέπει το 

ελεύθερο άζωτο σε σταθερό, παρακολουθεί και συµµετέχει ενεργά στον κύκλο που 

κάνει το άζωτο στη φύση. 

• Στο Πανεπιστήµιο της Μινεσότα αναπτύχθηκε το Landscape Visualization 

(Berger et al, 1996). Αποτελεί συνδυασµό εικονικής πραγµατικότητας και 

γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS). ∆ορυφορικά στοιχεία κάλυψης 

της γης απλώνονται σε τοπογραφικό πλέγµα. Τρισδιάστατα δέντρα δείχνουν το 

είδος και την πυκνότητα της δασοκάλυψης και άλλα στοιχεία του τοπίου 

απεικονίζονται από διαφορετικά χρώµατα και υφές. Ο χρήστης επιλέγει «όχηµα» 

(αεροπλάνο, όχηµα εδάφους) και διαδροµή, πλοηγείται και παρατηρεί τα 

χαρακτηριστικά του τοπίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο χρήστης µπορεί να 

συλλέξει χρήσιµο πληροφοριακό υλικό για την εκπόνηση προγραµµάτων Π.Ε. µε 

θέµα το δάσος και την χλωρίδα του. 

• Στο Πανεπιστήµιο του Τέξας αναπτύχθηκε το Project Geographic Exploration 

[http://www.utexas.edu/depts/grg/eworks/wie/ludwig/earthwor.html], το οποίο 

ασχολείται µε την κατανόηση της µορφολογίας του εδάφους, τη διδασκαλία του 

κατακόρυφου διαµελισµού καθώς και την ανθρώπινη παρέµβαση και αστική 

ανάπτυξη. 

• Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξερεύνηση του ουρανού και το εικονικό ταξίδι στα 

βάθη του ωκεανού µε παιχνίδια, βίντεο και πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο 

http://www.seasky.org/. Παρουσιάζονται τα ζώα που κατοικούν στη θάλασσα, οι 

κοραλλιογενή ύφαλη, τα περίεργα πλάσµατα του ωκεανού, φανταστικές εικόνες 

του βυθού από κάµερες (φωτογραφίες και βίντεο), πληροφοριακό υλικό για τα 

ενυδρεία (γλωσσάρι όρων, κοινές ασθένειες και θεραπείες για τα πλάσµατα της 

θάλασσας που ζουν σε ενυδρεία). Παρουσιάζεται µια ατέλειωτη ποικιλία ψαριών, 

θαλάσσια θηλαστικά, κοράλλια, οστρακοειδή και σφουγγάρια. ∆ίνεται η 

δυνατότητα για παιχνίδια (puzzles και game ) µε θέµα τη θάλασσα και το 

θαλάσσιο κόσµο. Το ίδιο πλούσιο είναι και το υλικό για τον ουρανό. Γίνεται µια 

εικονική περιήγηση στο πλανητικό σύστηµα, παρουσιάζονται οι πλανήτες τα 

αστέρια, οι µαύρες τρύπες, συµπλέγµατα αστέρων καθώς και ένα πλούσιο 

γλωσσάρι για την αστρονοµία. Αποτελεί πολύτιµη πηγή το πληροφοριακό υλικό 

σχετικά µε τους πιο λαµπρούς αστέρες και τους όµορφους γαλαξίες και δίνεται και 
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εδώ η δυνατότητα για παιχνίδια (puzzles και game) µε θέµα τον ουρανό και το 

διάστηµα. 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγµατα επιτυχούς χρήσης της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση µε ιδιαίτερη εφαρµογή η χρήση τους, στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών 

Προγραµµάτων: 

• WISE (Web-based Inquiry Science Education) [http://wise.berkeley.edu]. Το 

WISE είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον που παρέχει ευκαιρίες µελέτης φυσικών και 

επιστηµονικών φαινοµένων και δυνατότητες πειραµατισµού µε δεδοµένα, τόσο σε 

µαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. 

• Global Schoolnet Foundation [http://www.gsn.org]. Πρόγραµµα που παρέχει 

ευκαιρίες συνεργασίας, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και υλικού µεταξύ 

εκπαιδευτικών από όλο τον κόσµο. 

• Webquests [http://webquest.sdsu.edu]. Στηρίζεται σε ένα εκπαιδευτικό µοντέλο 

βάσει του οποίου οι µαθητές εξερευνούν ένα θέµα ακολουθώντας δραστηριότητες 

και υλικό εξ ολοκλήρου στο ∆ιαδίκτυο. Τα Webquest αποτελούν ένα τύπο 

δραστηριότητας που γνωρίζει ανάπτυξη σε σχολεία και επιστηµονικά ιδρύµατα 

κυρίως των αγγλόφωνων χωρών, µε σκοπό : 

 την αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών που παρέχει το ∆ιαδίκτυο 

και  

 την αναµόρφωση των διδακτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε τις επιταγές 

του εποικοδοµητισµού και της αξιοποίησης των τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση.  

 Solar System Simulator [http://space.jpl.nasa.gov]. Ιστοσελίδα δηµιουργηµένη 

από τη NASA η οποία µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων παρέχει την ευκαιρία σε 

µαθητές εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόµενους να πειραµατιστούν µε τις 

θέσεις των πλανητών στο ηλιακό σύστηµα. Π.χ. για την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων σχετικά µε το τσουνάµι (26-12-2004) και τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο 

http://spaceplace.nasa.gov/en/kids/misr_tsunami/index.shtml υπάρχει υλικό, 

όπως δορυφορικές λήψεις εικόνας του νησιού Σρι Λάνκα και του Ινδικού Ωκεανού 

οι οποίες λήφθηκαν στις 26 ∆εκεµβρίου 2004 κατά την εξέλιξη του φυσικού 

φαινοµένου. 

• Science Learning Network [http://www.sln.org] Οργανισµός που προωθεί τη 

συνεργασία µεταξύ όλων, όσοι ενδιαφέρονται για την προώθηση της µάθησης 

µέσω διερεύνησης και της τεχνολογίας στη διδακτικής της επιστήµης. 



 81

• SOL (Seismos online) To σύστηµα SOL (http://www.seismos.gr) έχει ως στόχο 

τη σωστή, έγκαιρη και υπεύθυνη ενηµέρωση του κοινού (φοιτητές µαθητές και 

οποιονδήποτε άλλο) σχετικά µε το φαινόµενο του σεισµού. Ο χρήστης εκτός των 

άλλων δυνατοτήτων (να δει τη σεισµικότητα σε κάποια περιοχή, να δει και να 

µεταβάλλει χάρτες), µπορεί να πλοηγηθεί σε διάφορα αλληλεπιδραστικά εικονικά 

περιβάλλοντα, όπως ένα σχολείο, ένα δωµάτιο µια πόλη, στα οποία ο χρήστης 

µπορεί να πειραµατιστεί µε αυτά και να βρει τρόπους ώστε να είναι ασφαλής 

αποκοµίζοντας έτσι κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια κατά τη 

διάρκεια της σεισµικής δραστηριότητας. 

• Globe Αλέξανδρος [http://www.globe.gov] Το Πρόγραµµα ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ αποτελεί 

την Ελληνική συµµετοχή στο διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα GLOBE (Global 

Learning and Observations to Benefit the Environment) το οποίο έχει σαν στόχο 

τη δηµιουργία δικτύου σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, από συνεργαζόµενες χώρες σε όλο τον κόσµο, τα οποία θα 

λειτουργούν περιβαλλοντικούς σταθµούς και θα ανταλλάσσουν τις συλλεγόµενες 

περιβαλλοντικές µετρήσεις µέσω του Internet. Το Πρόγραµµα ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ έχει 

στόχο τη συνεργασία των µαθητών, των ∆ασκάλων/Καθηγητών τους και της 

επιστηµονικής κοινότητας έτσι ώστε:  

• να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς,  

• να βελτιωθεί η επιστηµονική γνώση σχετικά µε το γήινο οικοσύστηµα,  

• να καθιερωθούν υψηλότερα πρότυπα στην εκπαίδευση σε ότι αφορά τα 

επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα,  

• να ενισχυθεί η διεθνής επικοινωνία και συνεργασία των µαθητικών 

κοινοτήτων σε περιβαλλοντικά θέµατα.  

• Ιππόδαµος [www.di.uoa.gr/ippodamos]. Το έργο Ιππόδαµος αποτελεί Εφαρµογή 

Πειραµατικού Προγράµµατος στην Εκπαίδευση µε συνδυασµό Γνωστικών 

Αντικειµένων στους τοµείς: Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής 

Αγωγής. Η πειραµατική εφαρµογή του Ιππόδαµος βασίζεται στη δηµιουργία 

δικτύου αυτόµατων σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικών παραµέτρων σε Γυµνάσια 

και στη δηµιουργία µιας βάσης πολλαπλών δεδοµένων (εικόνες, κείµενα, δεδοµένα 

µετρήσεων, γραφικές παραστάσεις) σχετική µε τις µετρήσεις αυτές. Στη συνέχεια, 

µε χρήση εξελιγµένων τεχνικών µέσων επικοινωνίας, αναπτύσσεται µία 

µεθοδολογία ευέλικτης άντλησης και εκπαιδευτικής παρουσίασης των στοιχείων 

για την κατανόηση του προβλήµατος από τον µαθητή καθώς και την παροχή ενός 

εργαλείου στη διάθεση του καθηγητή µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Το 
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σύστηµα επικοινωνιών του προγράµµατος Ιππόδαµος βασίζεται στο συνεχώς 

επεκτεινόµενο παγκόσµιο δίκτυο Internet και διασυνδέει τα σχολεία που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό µεταξύ τους. Ουσιαστικά εξυπηρετεί τις τρεις 

οµάδες που εµπλέκονται στο πρόγραµµα: µαθητές, καθηγητές και επιστήµονες. 

• eTwinning. Το πρόγραµµα eTwinning (http://www.etwinning.net/ ) αποτελεί ένα 

µέρος του προγράµµατος eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει την 

«ηλεκτρονική αδελφοποίηση» πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολείων στην 

Ευρώπη και την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, µέσω του 

∆ιαδικτύου. Είναι µία συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 2 

τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη. Όλοι οι Ευρωπαίοι µαθητές και µαθήτριες µέσω 

της δράσης eTwinning θα έχουν τη δυνατότητα µε την βοήθεια των εκπαιδευτικών 

τους να συµµετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά projects (Π.Ε., Αγωγής Υγείας, κλπ) 

µε κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Παράδειγµα έργου, συνεργασίας 

δύο σχολείων (Φινλανδία – Ισπανία) για µαθητές 11-14 ετών µε θέµα «Learning 

through friendship» 

(http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/ideas_and_practice/gallery/gall

eryitem.cfm?fuseaction=gDetail&lang=el&gLang=en&pID=1446&mode=1).  

• Eco Schools [http://www.eco-schools.org/].Το Eco - Schools είναι ένα 

πρόγραµµα του ιδρύµατος Foundation for Environmental Education (FEE 

international) για την περιβαλλοντική διαχείριση, την εκπαίδευση και την αειφόρο 

ανάπτυξη, για τα σχολεία. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σήµερα σε πολλές χώρες 

στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Νότιο Αµερική, την Ασία και την Ωκεανία. Το Eco-

Schools αναπτύχθηκε το 1994 µε βάση την ανάγκη για τη συµµετοχή των νέων 

στην εξεύρεση λύσεων σε περιβαλλοντικά θέµατα και προκλήσεις της αειφόρου 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, όπως προσδιορίστηκαν στη ∆ιάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992. Στην Ελλάδα 

ξεκίνησε το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων. 

Ο αντικειµενικός στόχος του Προγράµµατος είναι η αλλαγή συµπεριφοράς όλων 

µέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγµατικό 

«Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται µε την διαµόρφωση και την 

εφαρµογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής 

συµπεριφοράς), καθώς και την εφαρµογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ράσης 

(αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την µετατροπή του σε καθαρό, 
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όµορφο, ανθρώπινο και φιλικό). Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική 

Επιτροπή, από µαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάζεται τα θέµατα ενέργεια, 

απορρίµµατα και νερό. (Αργότερα µπορούν να ασχοληθούν µε τα θέµατα: 

µεταφορές, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισµός, κ.α.). Παράλληλα, 

φροντίζει για την υλοποίηση του «Σχεδίου ∆ράσης» και του «Οικοκώδικα» µε τη 

συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας. Τέλος, για το άνοιγµα προς την τοπική 

κοινωνία και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, οργανώνονται εκδηλώσεις και 

δράσεις σε συνεργασία και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ολιστική συµµετοχική 

προσέγγιση και ο συνδυασµός της µάθησης και της δράσης καθιστούν ένα ιδανικό 

τρόπο για τα σχολεία προκειµένου εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να 

προχωρήσουν προς τη βελτίωση του περιβάλλοντος των σχολείων και των 

τοπικών τους κοινοτήτων και να επηρεάσουν και τη ζωή των νέων ανθρώπων, της 

οικογένεια τους και των τοπικών αρχών. Τα Ενηµερωτικά δελτία (Newsletters), η 

ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού µέσω email, διατηρούν τα σχολεία σε επαφή και 

σε διαρκή ενηµέρωση για τις εξελίξεις σε ολόκληρο το δίκτυο των σχολείων µελών 

του προγράµµατος. 

• Νέοι ∆ηµοσιογράφοι για το περιβάλλον [http://www.youngreporters.org/]. Οι 

νέοι δηµοσιογράφοι για το περιβάλλον (YRE) είναι ένα πρόγραµµα του ιδρύµατος 

Foundation for Environmental Education (FEE international) για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση που σχεδιάζεται για τους µαθητές και τους δασκάλους 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κάθε οµάδα πρέπει να καθορίσει το πρόγραµµα 

έρευνάς της για ένα τοπικό περιβαλλοντικό ζήτηµα. Υπάρχουν 6 κύρια θέµατα 

έρευνας: γεωργία, πόλεις, ακτή, ενέργεια, απόβλητα, ύδωρ. Ο στόχος κάθε 

προγράµµατος είναι πάντα να διαβιβαστούν οι σχετικές πληροφορίες σε ένα τοπικό 

κοινό. Ένας διεθνής ιστοχώρος είναι το εργαλείο των µελών της κοινότητας για να 

µοιραστεί τις ειδήσεις, τις πληροφορίες, τις εκθέσεις προόδου των οµάδων 

εργασίας, τα άρθρα και το φωτογραφικό υλικό και τα ενηµερωτικά δελτία. Η 

επικοινωνία των οµάδων εργασίας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, chat 

και βασίζεται στο παγκόσµιο δίκτυο Internet το οποίο διασυνδέει τα σχολεία που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό µεταξύ τους. Το δίκτυο YRE αντιπροσωπεύεται 

σε 18 χώρες (Κύπρος, Βέλγιο, ∆ανία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Ισλανδία, Λετονία, Μαρόκο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία, 

Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο), οι οποίες συνεργάζονται διαδικτυακά. 

• Learning About Forests [http://www.leaf-international.org/] είναι ένα 

πρόγραµµα του ιδρύµατος Foundation for Environmental Education (FEE 
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international). Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών 

και των εκπαιδευόµενων για την εµπλοκή τους στον τοµέα εκπαίδευσης των 

δασών. Λειτουργεί ως µια βάση δικτύου µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών. Το 

δίκτυο αυτό βοηθά τους συµµετέχοντες να επωφεληθούν όλοι από τις εµπειρίες 

και τα υλικά, και να µοιραστούν νέες ιδέες. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

στηρίζεται στη συσσωρευµένη εµπειρία τεκµηριωµένων προγραµµάτων των 

ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της ∆ανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας που 

έχουν µεγάλη εµπειρία σε τέτοιου είδους προγράµµατα. Πάνω από δέκα χώρες σε 

όλη την Ευρώπη επί του παρόντος συµµετέχουν ενεργά. Μέσω του ιστοχώρου του 

προγράµµατος προσφέρεται µια σειρά από εκπαιδευτικό υλικό, ενηµερωτικά δελτία 

από τις συνεδριάσεις των εθνικών φορέων του προγράµµατος, συνδέσεις (Links) 

σε προγράµµατα παρόµοιου περιεχοµένου για το δάσος, πληροφορίες για δασικές 

δραστηριότητες καθώς και τις συµµετέχουσες χώρες.  

Υπάρχουν επίσης, αρκετές περιπτώσεις επιτυχούς χρήσης της τεχνολογίας σε διάφορα 

κέντρα έρευνας όπου χρηµατοδοτούν και σχεδιάζουν διαθεµατικά προγράµµατα στα 

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν πραγµατικά δεδοµένα που διατίθενται στο 

Internet και αφορούν π.χ. τη χρήση (κατανάλωση) του νερού 

[http://www.k12science.org/curriculum/drainproj/], ή πληροφορίες για τους 

υδάτινους πόρους της Αµερικής (επιφανειακά ή υπόγεια νερά) 

[http://ga.water.usgs.gov/edu/mearth.html] ή περίφηµες φωτογραφίες από το 

διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble, βίντεο και online εξερευνήσεις στους πλανήτες, 

γαλαξίες, κοµήτες στου σύµπαντος [oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/]. Επίσης, η 

Environmental Protection Agency (EPA) έχει δηµιουργήσει ένα ∆ικτυακό τόπο, το 

environmental Kids club (http://www.epa.gov/kids/), όπου περιέχεται περιβαλλοντικό 

υλικό για τον αέρα, το νερό, τα φυτά, τα ζώα, τις δραστηριότητες του ανθρώπου που 

επηρεάζουν το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Για όλα τα θέµατα µελέτης υπάρχουν 

παιχνίδια, σταυρόλεξα, puzzles (π.χ. 

http://airnow.gov/index.cfm?action=aqikids.index , 

http://www.energyquest.ca.gov/games/index.html) έτσι ώστε η διδασκαλία να 

αποκτά άλλο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Πλούσιο πληροφοριακό υλικό περιβαλλοντικού 

περιεχοµένου (Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ποιότητα Ύδατος και 

Ιζηµάτων, Μικροβιολογία, Ευρωπαϊκή Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά, ∆ιαχείριση των 

Παράκτιων ζωνών, Πετρελαιοκηλίδες, Ανάπλαση Ακτών ) παρέχει και το Κέντρο 

Θαλάσσιων Ερευνών στην Κρήτη [http://www.hcmr.gr/ ]. Επίσης, παρέχει άµεση 

πρόσβαση σε πραγµατικού χρόνου δεδοµένα και στην επεξεργασία τους, όπως στην 
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υπηρεσία POSEIDON, στην δηµιουργία µοντέλων, στην υπηρεσία GIS καθώς και 

µαθήµατα σε ηλεκτρονική µορφή για τις Θαλάσσιες Επιστήµες συµπεριλαµβανοµένης 

και γλωσσικής προετοιµασίας. 

 

4.6 Επίλογος 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο ενηµερωθήκαµε για τη σηµαντικότητα του ρόλου των 

εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαίδευση και τη συµβολή τους κατά την εκπόνηση 

Περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Με βάση την ταξινοµία εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων DialogPlus learning activities taxonomy (2005), του προτύπου LADiE 

παρουσιάστηκε το πλαίσιο µάθησης του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και η 

κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων των εκπαιδευτικών εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό σεναρίων µάθησης. Τα εκπαιδευτικά 

σενάρια και η αξιολόγηση τους είναι το αντικείµενο µελέτης των επόµενων 

κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Εκπαιδευτικά Σενάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

5.0 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσεγγίζεται ο τελικός στόχος αυτής της εργασίας καθώς 

περιγράφεται και τεκµηριώνεται η σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων µάθησης για την 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση. Ορίζεται τι είναι το εκπαιδευτικό σενάριο, ποια είναι η 

δοµή του ποιες είναι οι φάσεις δηµιουργίας του και πως αξιολογείται. Το εκπαιδευτικό 

σενάριο αναπτύσσεται σύµφωνα µε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές στρατηγικές βάση 

των οποίων προτείνονται σχεδιασµένες δραστηριότητες και χρήση εκπαιδευτικών 

εργαλείων, έτσι όπως έχουν αναλυθεί στα κεφάλαια 3 και 4. Θα παρουσιαστούν δύο 

εκπαιδευτικά σενάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και θα δοθούν αναφορές 

σεναρίων που υπάρχουν στο διαδίκτυο και µπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς.  

 

5.1 Ορισµός εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός µαθησιακού 

πλαισίου µε εστιασµένο γνωστικό(α) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς 

στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει 

(υλοποιείται µέσα από) σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities)  

Έτσι λοιπόν η περιγραφή των σεναρίων δεν αφορά µόνο στο σχεδιασµό εργαλείων και 

δραστηριοτήτων βασισµένων σε κάποιο επιλεγµένο λογισµικό ή στην συνέργια δύο ή 

περισσότερων λογισµικών. Αντίθετα το σενάριο αποτελεί µια εκ βαθέων διείσδυση στη 

διδακτική πρακτική. Μέσω αυτού γίνεται ανάλυση της µεθόδου και της στρατηγικής 

σύµφωνα µε την οποία προτείνουµε να εφαρµοστεί το σύνολο των σχεδιασµένων 

δραστηριοτήτων είτε ατοµικά αλλά κυρίως συλλογικά και στους προτεινόµενους 

ρόλους που καλούνται να παίξουν οι συµµετέχοντες (µαθητές, καθηγητές, 

επιµορφωτές), αλλά και στη δοµή της συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών οµάδων. Το 

σενάριο πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει παρέµβαση 

και αλλαγή από µέρους του µαθητή και καθηγητή και δηµιουργική χρήση του 

σεναρίου σε πολλαπλές περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης 
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ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που παίρνουν µέρος ώστε να είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµο. 

Σύµφωνα µε τους Lejeune και Pernin (2006), ακολουθούνται πέντε φάσεις για τη 

δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου µιας συνεργατικής εφαρµογής όπως φαίνεται 

και στο σχήµα1:  

Φάση 1: Αρχικός σχεδιασµός. Γίνεται µια πρώτη προσέγγιση του θέµατος του 

σεναρίου. Προσδιορίζονται οι στόχοι του σεναρίου, παρέχεται πληροφοριακό υλικό και 

γίνεται µια πρώτη επισκόπηση των δραστηριοτήτων. 

Φάση 2: Ορίζεται η Παιδαγωγική θεωρία που υποστηρίζει την ανάπτυξη του σεναρίου. 

Γίνεται ο χωρισµός των οµάδων, καθορίζονται οι ρόλοι των συµµετεχόντων και οι 

δραστηριότητες που θα εκτελεστούν 

Φάση 3: Τεχνική υλοποίηση. Προσδιορίζεται το σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο θα 

εκτελεστεί το σενάριο. 

Φάση 4: Εκτέλεση σεναρίου 

Φάση 5 Αξιολόγηση και συµπεράσµατα για την πορεία του σεναρίου και των 

αποτελεσµάτων του. 
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31 March 2006 J.P.Pernin et A. Lejeune 8

Αρχικός
Σχεδιασµός

1

Εκτέλεση

4

5 Αξιολόγηση

Παιδαγωγική
Θεµελίωση

2

3

Τεχνική
Υλοποίηση

6

Εφαρµογή

 

Σχήµα 5.1 : Κύκλος δηµιουργίας ενός σεναρίου 

 

Όπου  

1 -> Περίληψη σεναρίου 

2 ->Σενάριο µε παιδαγωγική θεµελίωση 

3 -> Υλοποιήσιµο σενάριο 

4 ->Προσαρµοσµένο σενάριο 

5 -> Αποτελεσµατικό σενάριο 

6 ->Σενάριο που µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί. 

 

Η συγγραφή των σεναρίων λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

• Την πολυπλοκότητα της παιδαγωγικής, διδακτικής και γνωστικής προσέγγισης της 

διδακτικής ενότητας και των τεχνικο-οικονοµικών περιορισµών. 

• Την εµπλοκή διαφόρων γνωστικών περιοχών και διαφορετικής φύσης παραγόντων 

στην εκµάθηση και διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας και την ανάγκη συνέργιας 

µεταξύ τους.  
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• Την άµεση ανταπόκριση των σεναρίων στην καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα 

και την συµβολή τους στην αναβάθµιση της διδακτικής πρακτικής, της 

εξοµάλυνσης δυσκολιών κατανόησης και της µαθησιακής επικοινωνίας. 

 

Η θεώρηση του διδακτικού έργου ευνοεί την προσπάθεια µετάβασης του σπουδαστή: 

 

• από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση. 

• από την εξάρτηση  στην ανεξαρτησία. 

• από το κλειστό σχολικό περιβάλλον  στο ανοιχτό σχολείο της ζωής. 

 

5.2 ∆οµή ενός σεναρίου 

 

Εδώ γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου µε σύντοµη αναφορά στα 

παρακάτω: 

• Στους µαθησιακούς στόχους. 

• Στην κεντρική ιδέα που διέπει το σενάριο. 

• Οι εµπλεκόµενοι και οι ρόλοι τους (π.χ. µαθητής, καθηγητής, συµµαθητής, κ.α.). 

• Οι δραστηριότητες  που πραγµατοποιούν οι εµπλεκόµενοι (π.χ. οι µαθητές θα 

συζητούν - γράφουν - διαβάζουν - ρωτούν - απαντούν - σχολιάζουν - εξηγούν - 

εφαρµόζουν - αναλύουν - συνθέτουν - προβληµατίζονται – αξιολογούν και 

αξιολογούνται). 

• Το εκπαιδευτικό υλικό (µαθησιακοί πόροι-αντικείµενα) ψηφιακό ή µη. 

• Στα τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται προς χρήση (π.χ. λογισµικό). 

 

5.3 Κριτήρια αξιολόγησης σεναρίου 

 

Το βασικό κριτήριο της αξιολόγησης της ποιότητας ενός σεναρίου είναι να είναι 

εντάξιµο στο κύριο διδακτικό έργο και την καθηµερινή πραγµατικότητα του σχολείου 

και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών, των εκπαιδευτικών και της 

εκπαιδευτικής ύλης. 

 

Ειδικότερα ένα σενάριο θα πρέπει: 

• Να έχουν ξεκάθαρους επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους, να βασίζονται σε καλά 

τεκµηριωµένη  παιδαγωγική θεώρηση και να γίνεται σαφής η σύνδεση του µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα.  
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• Να διευκολύνει τη διαθεµατική προσέγγιση. 

• Να ενισχύει τη διερευνητική, οµαδική και ενεργητική µάθηση. 

• Να αξιοποιεί τις ΤΠΕ (υπερµέσα, δικτυακές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό λογισµικό 

ανοικτού τύπου) και όπου είναι δυνατόν τη δυνατότητα πολλαπλών ταυτόχρονων 

αναπαραστάσεων. Επιθυµητό θα ήταν όπου είναι δυνατό να δίνονται περισσότερες 

από µία εναλλακτικές επιλογές στη χρήση ΤΠΕ. 

Να παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το επεκτείνει είτε προσθέτοντας νέες 

δραστηριότητες στο ίδιο θεµατικό πεδίο είτε εφαρµόζοντάς το σε άλλο γνωστικό 

αντικείµενο 

 

5.4 Παραδειγµατικά εκπαιδευτικά Σενάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Ακολουθούν δύο παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

5.4.1 1ο Εκπαιδευτικό Σενάριο - Webquest 

 
Ο υγρότοπος του Πόρτο Λάγος κινδυνεύει ; 

Ή αποκτά µεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον;  

 

5.4.1.1 Εισαγωγή 
 

SOS… Ο υγρότοπος του Πόρτο Λάγος βρίσκεται σε κίνδυνο και εκπέµπει SOS. Στην 

περιοχή της Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται η λιµνοθάλασσα της 

Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγος, ένας υγροβιότοπος µε διεθνή σηµασία και ένας από τους 

έντεκα υγροβιότοπους της Ελλάδας που προστατεύονται από τη διεθνή συνθήκη 

RAMSAR, ο οποίος απειλείται από την ανθρώπινη παρέµβαση. Η αποξήρανση 

εκτάσεων στις όχθες της λιµνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος για τη δηµιουργία 

ξενοδοχειακής µονάδας µε γήπεδο γκολφ θα δηµιουργήσει τεράστια οικολογικά 

προβλήµατα στην περιοχή.  

Τι είναι ο υγροβιότοπος; Τι είναι η συνθήκη Ramsar; Γιατί παραβιάζεται; Πώς 

προστατεύεται ο υγροβιότοπος; Ποιος αποφασίζει την αποξήρανση εκτάσεων; Πώς 

µπορούµε να προστατεύσουµε και να βοηθήσουµε τα εύθραυστα οικοσυστήµατα 

υγρότοπου στην περιοχή; 
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Αυτό το Webquest θα βοηθήσει να εξερευνήσετε, να εξετάσετε, να αξιολογήσετε και 

να ασκήσετε κριτική (αναλαµβάνοντας διαφορετικούς ρόλους) για το αν πρέπει να 

αποξηρανθεί αυτή η έκταση δίπλα στον υγρότοπο. 

Ετοιµαστείτε: Η αποστολή ξεκινά! 

 

5.4.1.2 Στόχος 

 

Η αποξήρανση τεράστιας έκτασης για την ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας µε γήπεδο 

γκολφ, θα δηµιουργήσει οικολογικό πρόβληµα στην περιοχή. Υπάρχει τρόπος να 

αντιµετωπιστεί η ενέργεια χωρίς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον; Καταλαβαίνετε 

ότι ο ρόλος σας στην επίλυση του προβλήµατος είναι πολύ σηµαντικός. Το πλήθος 

των ερωτήσεων που προκύπτουν δεν µπορούν να απαντηθούν µόνο από τους 

Επιστήµονες - Περιβαλλοντολόγους, χρειάζεται και η άποψη των ατόµων που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές θέσεις ως προς το θέµα της εκµετάλλευσης της γης. 

Γι’ αυτό θα εργαστείτε σε τέσσερις οµάδες των τριών ατόµων για να εκτελέσετε τους 

στόχους σας και να ολοκληρώσετε το webquest. Πρέπει το κάθε µέλος της οµάδας να 

έχει και διαφορετικό ρόλο. Οι ρόλοι που είναι διαθέσιµοι είναι οι εξής: 

Επιστήµονας-Περιβαλλοντολόγος (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας). 

Εκπρόσωπος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αβδήρων.  

Πολίτης – Κάτοικος της περιοχής του Πόρτο Λάγος. 

Κάθε οµάδα θα συντάξει µια έκθεση µε όλες τις απόψεις των µελών της 

(τεκµηριωµένες µε επιχειρήµατα) και θα την παρουσιάσει µε µορφή βίντεο (βίντεο µε 

αφήγηση, διάρκειας 7 λεπτών) στην επιτροπή του τµήµατος Περιβάλλοντος και 

Τουριστικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Ξάνθης. Επίσης, οι απόψεις των οµάδων θα 

αναρτηθούν στον τουριστικό οδηγό της ιστοσελίδας της Νοµαρχίας Ξάνθης. 

 

5.4.1.3 ∆ιαδικασία 

 

Για να ολοκληρωθεί ο στόχος σας πρέπει να εξερευνήσετε το διαδίκτυο για να 

συλλέξετε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα οικοσυστήµατα, τους υγρότοπους και 

πιο συγκεκριµένα για τον υγρότοπο του Πόρτο Λάγος. Μπορείτε να συνεργαστείτε µε 

όλα τα άτοµα της τάξης και να προτείνετε και άλλες µαθησιακές πηγές που πιστεύετε 

ότι θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους για να απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις 

για τους υγρότοπους. Οι συνδέσεις (links) που παρέχονται µε πληροφοριακό υλικό και 

ο συνεργατικός τρόπος µάθησης, ενεργοποιούν τα µέλη της κάθε οµάδας για µια 
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δηµιουργική εργασία και την αποδοτικότερη επεξεργασία των πληροφοριών. 

∆ηµιουργείστε ένα wiki και «ανεβάστε» το πληροφοριακό υλικό σας µε τη µορφή 

άρθρου, προσδιορίζοντας πάντα τις πηγές σας. Η επικοινωνία µεταξύ σας µπορεί να 

γίνει µέσω forum «Π. Ε.: Υγρότοπος – Πόρτο Λάγος» στο Moodle. 

 

Ερωτήσεις 

Τι είναι ο υγρότοπος; Γιατί προστατεύουµε τους υγρότοπους; 

Τι είναι ένας προστατευόµενος υγρότοπος; 

Ποια η σχέση Συνθήκης Ramsar –Υγροτόπων - Τουρισµού; 

Ποιοι είναι οι τύποι των υγρότοπων; 

Ποιες είναι οι λειτουργίες των υγρότοπων; 

Ποια είναι η χλωρίδα των υγρότοπων; 

Ποια είναι η πανίδα των υγρότοπων; 

Ποιες είναι οι απειλές των υγρότοπων; 

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής;  

 

∆είτε ορισµένες χρήσιµες ιστοσελίδες σχετικές µε τις ερωτήσεις: 

 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης – Υλικό για τους υγρότοπους: 

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Greek_Wetlands_el.html 

Υγρότοποι της Ελλάδας (αξίες - κίνδυνοι - προστασία): 

http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html 

Συνθήκη Ramsar – Υγρότοποι - Τουρισµός: 

http://www.ramsar.org/about/about_sustainabletourism.htm  

Τύποι υγροτόπων: 

http://www.lethsd.ab.ca/mmh/grade5/wetlands/page6.htm  

Πανίδα υγροτόπων: 

http://www.sanctuary.org.nz/restoration/wetlands/wetland_fauna.html  

Περιβαλλοντικό Κέντρο Έδεσσας – Υλικό σχετικό µε τους υγρότοπους (χλωρίδα, 

πανίδα, κίνδυνοι, απειλές): 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm 

Ορνιθολογικής Εταιρεία: 

http://www.ornithologiki.gr/ 

Ηλεκτρονικός θρακικός  θησαυρός: 

http://thesaurus.duth.gr/ 



 93

Πυρκαγιά – Κίνδυνος για τους υγρότοπους (άρθρο): 

http://portal.environment.wa.gov.au/pls/portal/docs/PAGE/DOE_ADMIN/FACT_SHEE

T_REPOSITORY/TAB1144247/WRCWN02.PDF 

Environmental Protection Agency – Υγρότοπος: 

http://www.epa.gov/owow/wetlands/ 

 

∆ηµιουργείστε τέσσερις οµάδες των τριών ατόµων. Βασικός στόχος των οµάδων 

µεταξύ τους, αλλά και µεταξύ των µελών της κάθε οµάδας είναι η συνεργασία. Για να 

επιτευχθεί αυτή η συνεργασία εφαρµόζεται η στρατηγική Jigsaw (http://jigsaw.org/). 

Οι εκπαιδευόµενοι που έχουν τον ίδιο ρόλο θα µπορούν να ανταλλάζουν απόψεις και 

να συνεργάζονται µέσω του αντίστοιχου forum που υπάρχει για τον κάθε ρόλο. Κάθε 

οµάδα πρέπει να ανταλλάξει απόψεις σχετικά µε την προστασία των υγροτόπων µέσω 

του forum για τη συγκεκριµένη οµάδα. Κάθε µέλος της οµάδας αναλαµβάνει ένα ρόλο 

(Επιστήµονας-Περιβαλλοντολόγος, Εκπρόσωπος Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολίτης – 

Κάτοικος της Πόρτο Λάγος) και µε βάση το συγκεκριµένο ρόλο εξειδικεύεται στο θέµα 

της προστασίας του υγρότοπου. Με βάση το ρόλο που έχει κάθε µέλος της οµάδας 

ανταλλάζει ιδέες, διαπραγµατεύεται τις απόψεις του, κατανοεί τις θέσεις του κάθε 

µέλους της οµάδας, ασκεί κριτική µε επιχειρήµατα, θέτει ερωτήµατα και 

προβληµατισµούς, δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τα υπόλοιπα 

µέλη. 

Κάθε οµάδα θα συντάξει µια έκθεση η οποία θα περιλαµβάνει τις τεκµηριωµένες θέσεις 

κάθε µέλους της οµάδας πάνω στο θέµα της προστασίας του υγρότοπου Πόρτο Λάγος 

από την οπτική και των τριών ρόλων. Η παρουσίαση της έκθεσης θα γίνει µε τη 

µορφή ενός video µε αφήγηση (διάρκειας 7 λεπτών) στην επιτροπή του τµήµατος 

Περιβάλλοντος και Τουριστικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Ξάνθης, στις 20 Απριλίου 

2008 όπου και θα συζητηθεί το θέµα «Η αποξήρανση εκτάσεων στην περιοχή του 

Πόρτο Λάγος». 

 

Επιστήµονας-Περιβαλλοντολόγος (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Βιστωνίδας): 

 

Ως Επιστήµονας  - Περιβαλλοντολόγος, στόχος σου είναι να αναλύσεις και να 

αξιολογήσεις πληροφορίες για τη αποξήρανση ή όχι αυτής της έκτασης. Ακολουθούν 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν µε  επιχειρήµατα ώστε να υποστηριχθεί η 

άποψή σου. 
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Ερωτήσεις: 

Τι είναι ο υγρότοπος; 

Γιατί προστατεύουµε τους υγρότοπους; 

Ποιες συνθήκες ωθούν τον ορισµό µιας προστατευόµενης περιοχής; 

Πως προστατεύουµε τον υγρότοπο; 

Ποια είναι η νοµοθεσία σχετικά µε τους προστατευόµενους υγρότοπους 

Ποια η σχέση Συνθήκης Ramsar –Υγροτόπων - Τουρισµού; 

Πως αναπτύσσεται ο Τουρισµός σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές; 

Ποιες είναι οι απειλές των υγροτόπων; 

Η ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας µε γήπεδο γκολφ, ποια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα θα δηµιουργήσει στην περιοχή; 

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον υγρότοπο από την πιθανή αποξήρανση 

έκτασης στην ευρύτερη περιοχή; 

 

Υλικό για τους βιότοπους: 

http://alex.eled.duth.gr/viotopoi/bio/nestos_fr.htm 

Υγροβιότοπος Βιστωνίδας – Λίµνη Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγος  

http://www.portolagos.com/istoselides/avdera_gr/001.htm 

Ορνιθολογική εταιρεία: 

http://www.ornithologiki.gr/ 

Συνθήκη Ramsar – Υγρότοποι - Τουρισµός: 

http://www.ramsar.org/about/about_sustainabletourism.htm  

Προστατευόµενες περιοχές και Τουρισµός: 

http://www.iucn.org/themes/wcpa/pubs/pdfs/PARKS/parks12.1.pdf 

∆ιεθνής ένωση για τη διατήρηση της φύσης, Πληροφορίες για τους υγρότοπους: 

http://www.iucn.org/themes/wetlands/greekwet.htm  

Ταξίδι στους βιότοπους του Ν. Ξάνθης – Γενικά στοιχεία – Οικολογικά Προβλήµατα – 

Αντιδράσεις: 

http://alex.eled.duth.gr/viotopoi/bio/menu.htm 

Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Έδεσσας – Υγρότοποι: 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/ygrotopos.htm  

Environmental Protection Agency – Πληροφορίες για τους Υγρότοπους και την πανίδα 

τους: 
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http://www.epa.qld.gov.au/wetlandinfo/site/factsfigures/SummaryInformation/Flora

AndFauna/Fauna.html 

Πυρκαγιά – Κίνδυνος για τους υγρότοπους (άρθρο): 

http://portal.environment.wa.gov.au/pls/portal/docs/PAGE/DOE_ADMIN/FACT_SHEE

T_REPOSITORY/TAB1144247/WRCWN02.PDF 

Περιβαλλοντικό Κέντρο Καστοριάς – Πληροφοριακό Υλικό σχετικά µε τις λίµνες: 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/schools/lukxanthi1.htm  

Γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα (άποψη των Οικολόγων – Πράσινων): 

http://www.ecogreens.gr/gr/modules.php?name=News&file=article&sid=470  

Γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα (από της WWF): 

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2701&Itemi

d=85  

 

Εκπρόσωπος Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αβδήρων:  

 

Ως εκπρόσωπος της Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αβδήρων (στον οποίο ανήκει 

διοικητικά ο υγρότοπος), στόχος σου είναι να αναλύσεις και να αξιολογήσεις 

πληροφορίες σχετικά µε τη δηµιουργία αυτής της ξενοδοχειακής µονάδας και το 

όφελος του ∆ήµου από αυτή την ενέργεια. Προσπάθησε να βρεις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν και να τεκµηριώσεις µε επιχειρήµατα την άποψή σου. 

 

Ερωτήσεις: 

Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της προστατευόµενης περιοχής του υγρότοπου Πόρτο 

Λάγος; 

Υπάρχει ξενοδοχειακή µονάδα στο ∆ήµο για να καλύψει τις ανάγκες διαµονής των 

επιστηµόνων που επισκέπτονται τον υγρότοπο για την έρευνα τους (π.χ. παρατήρηση 

πουλιών (bird watching));  

Ποια είναι η νοµοθεσία σχετικά µε τη χρήση της γης πλησίον του υγρότοπου; 

Χρειάζεται η περιοχή των Αβδήρων µια τέτοια ξενοδοχειακή υποδοµή; Γιατί ;  

Βάση των εγκεκριµένων σχεδίων από την πολεοδοµία, η δηµιουργία του γηπέδου 

γκολφ πληρεί τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας; 

Υπάρχουν περιβαλλοντικές µελέτες περίπτωσης (case study) για την σωστή διαχείριση 

του εδάφους κατά τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ κοντά σε προστατευόµενη περιοχή, 

σε διεθνές επίπεδο; 
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Υπάρχουν σε λειτουργία γήπεδα γκολφ πλησίον οικολογικά προστατευόµενης 

περιοχής, εναρµονισµένα µε το φυσικό περιβάλλον; 

Η δηµιουργία µια τέτοιας µονάδας, εναρµονισµένης στο φυσικό τοπίο θα συµβάλλει 

στην αναβάθµιση της περιοχής για να γίνει πόλος έλξης τουριστικής ανάπτυξης του 

∆ήµου; 

 

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης – Υλικό σχετικό µε τον τουρισµό στο 

Πόρτο Λάγος : 

http://www.portolagos.com/istoselides/ebex_gr/001.htm  

Υγροβιότοπος Βιστωνίδας – Λίµνη Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγος:  

http://www.portolagos.com/istoselides/avdera_gr/001.htm 

Wetlands International - Ramsar: 

http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

Άβδηρα – Περιήγηση στο Πόρτο Λάγος: 

http://www.xanthi.gr/index.php?tmp=2&path=1131_1222_1224 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων – Θεµατολογία σχετικά µε 

τα Περιβαλλοντικά προβλήµατα, τη ∆ιαχείριση των παράκτιων Ζωνών και την αειφόρο 

ανάπτυξη: 

http://www.minenv.gr/ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων – ∆ίκτυο Natura2000 

Υλικό για τους ελληνικούς βιότοπους, τις προστατευόµενες περιοχές και την 

Περιβαλλοντική Νοµοθεσία: 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html  

Θρακικός ηλεκτρονικός Θησαυρός: 

http://thesaurus.duth.gr/ 

Κοινοτική και ∆ιεθνής Περιβαλλοντική νοµοθεσία: 

http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=773&Itemid=4

15  

Προστατευόµενες περιοχές – βιοποικιλότητα (WWF): 

http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=771&Itemid=3

73  

∆εσµεύσεις – Περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα 2005: 

http://politics.wwf.gr/images/stories/political/nomothesia/nomoreport2005.pdf 

∆εσµεύσεις – Περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα 2006: 

http://politics.wwf.gr/images/stories/political/nomothesia/nomoreport2006.pdf 
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∆εσµεύσεις – Περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα 2007: 

http://politics.wwf.gr/images/stories/political/nomothesia/nomoreport%202007.pdf 

Οικολογική µελέτη - Case study της εταιρείας Planetek για τη δηµιουργία γηπέδου 

γκολφ στο Lecce της Ιταλίας δίπλα σε προστατευόµενη περιοχή: 

http://www.planetek.gr/progetto.asp?id=85 

 

Πολίτης – Κάτοικος του Πόρτο Λάγος: 

 

Ως εκπρόσωπος των κατοίκων του Πόρτο Λάγος, στόχος σου είναι να αναλύσεις και 

αξιολογήσεις πληροφορίες σχετικά µε την αποξήρανση ή όχι αυτής της έκτασης για 

την ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας. Ενδιαφέρεσαι για την ανάπτυξη του τόπου και 

για τη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης. Ακολουθούν ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν µε επιχειρήµατα ώστε να υποστηριχθεί η άποψή σου.  

 

Ερωτήσεις: 

Η παράνοµη κατασκήνωση επιστηµόνων – επισκεπτών (βιολόγων, δασολόγων, 

γεωλόγων, ορνιθολόγων κ.λ.π.) λόγω έλλειψης καταλυµάτων πλησίον του υγρότοπου 

κατά την περίοδο εργασιών πεδίου, θεωρείται επιβλαβής για τον υγρότοπο; 

Το λιµάνι του Πόρτο Λάγος, το ιχθυοτροφείο στη λιµνοθάλασσα της Βιστωνίδας, οι 

χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής για την γιορτή της σαρδέλας ή την επίσκεψη στον 

υγρότοπο αποτελούν απειλή για τον υγρότοπο; Γιατί; 

Το γρασίδι (γκαζόν) του γηπέδου γκολφ χρειάζεται µεγάλες ποσότητες νερού για τη 

συντήρησή του. Υπάρχουν αυτές; Ή θα δηµιουργηθούν µε τη µέθοδο της 

αφαλάτωσης και τις επιπτώσεις αυτής στο φυσικό περιβάλλον; 

Για τη δηµιουργία της ξενοδοχειακής µονάδας έχουν προβλεφθεί αυστηρές 

προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων; Ποιες 

είναι αυτές; 

Η τουριστική αυτή επένδυση του ∆ήµου πώς θα συµβάλλει στην συνολικότερη 

αναβάθµιση της περιοχής; 

 

Αεροφωτογραφίες από την περιοχή του Πόρτο Λάγος: 

http://www.airphotos.gr/portolagos.htm  

Ορνιθολογική εταιρεία – Σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας: 

http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/gr004.htm  

Άρθρο σχετικά µε την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω γηπέδου γκολφ: 
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http://www.iospress.gr/ios2005/ios20050501a.htm  

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας – ανακοίνωση σχετικά µε την αναβάθµιση και τη 

δραστηριοποίηση του λιµένος στο Πόρτο Λάγος  

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=31402 

Οικολογική µελέτη - Case study της εταιρείας Planetek για τη δηµιουργία γηπέδου 

γκολφ στο Lecce της Ιταλίας δίπλα σε προστατευόµενη περιοχή: 

http://www.planetek.gr/progetto.asp?id=85  

Ενηµερωτικά Κέντρα για τους Ελληνικούς  Υγρότοπους διεθνούς σηµασίας : 

http://www.ornithologiki.gr/gr/wob/gr_birding_info_1.htm  

 

5.4.1.4  Αξιολόγηση  

 

Η αξιολόγηση σας θα είναι τόσο συντρέχουσα, όσο και τελική. Η συντρέχουσα 

αξιολόγηση θα γίνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας σας, µε τη συµµετοχή σας στο 

wiki και η τελική θα αφορά στο περιεχόµενο και στην ποιότητα της τελικής έκθεσης 

(video) που θα παρουσιάσετε στην επιτροπή του τµήµατος Περιβάλλοντος και 

Τουριστικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Ξάνθης. Η ατοµική σας αξιολόγηση θα γίνει 

από την ποιότητα των άρθρων σας στο wiki και η οµαδική από την ποιότητα του 

περιεχοµένου του video. 

Η ποιότητα των άρθρων στο wiki αξιολογείται µε βάση τα εξής κριτήρια :  

Περιεχόµενο : Ο µαθητής αξιοποιεί κατάλληλα τις γνώσεις που απέκτησε από την 

έρευνα του, µέσα στο κείµενο, σύµφωνα µε το θέµα και το σκοπό του κειµένου 

(περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηµατολογία, πηγές κ.ά.). 

Οργάνωση- ∆οµή: Ο µαθητής χρησιµοποιεί τα κατάλληλα δοµικά χαρακτηριστικά 

του είδους (άρθρο) στο οποίο ανήκει το κείµενο για να κάνει την περιγραφή, την 

αφήγηση, την επιχειρηµατολογία κ.ά. και το οργανώνει σε παραγράφους. 

Συνοχή Κειµένου: Ο µαθητής χρησιµοποιεί κατάλληλες γραµµατικές και λεξιλογικές 

σχέσεις µεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το κείµενο, µε αποτέλεσµα να 

προκύπτει ένα ενιαίο νοηµατικό σύνολο. 

Έκφραση & Ύφος 

• Λεξιλόγιο & Ορθογραφία: Ο µαθητής χρησιµοποιεί κατάλληλο και πλούσιο 

λεξιλόγιο, ορολογία και τεχνικούς όρους, βάση των πηγών του. Υπάρχει σωστή 

ορθογραφία των λέξεων του κειµένου και σωστά σηµεία στίξης. 

• Γραµµατική (Μορφολογία & Σύνταξη): Ο µαθητής χρησιµοποιεί σωστά 

κατάλληλους γραµµατικούς τύπους και σύνταξη. 
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Γενική Εικόνα: Υπάρχει ευανάγνωστη γραφή και καλλιγραφία σε όλο το κείµενο. 

 

Η ποιότητα του video αξιολογείται µε βάση τα εξής κριτήρια: 

Περιεχόµενο: Ο µαθητής αξιοποιεί και παρουσιάζει τις γνώσεις που απόκτησε από 

την έρευνά του µε κάθε λεπτοµέρεια σύµφωνα µε το θέµα και το σκοπό της 

παρουσίασης video. 

Οργάνωση και δοµή:Ο µαθητής οργανώνει και δοµεί το υλικό (κείµενο, ήχος, 

εικόνες) ανάλογα µε τα υποθέµατα που πραγµατεύεται η παρουσίαση της εργασίας 

του µέσω video. 

Αποτελεσµατικός τρόπος χρήσης της γλώσσας των media: Ο µαθητής φροντίζει 

το περιεχόµενο της εργασίας του να έχει συνοχή (κείµενο, ήχος, εικόνες), να 

καθορίσει από την αρχή το στόχο της εργασίας, όλοι οι τίτλοι να είναι ακριβείς, 

ευανάγνωστοι και εφιστούν την προσοχή του θεατή, όλα τα γεγονότα και οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι εξακριβωµένα & πλήρη. 

Τρόπος παρουσίασης της φωνής του δηµιουργού : Η φωνή του δηµιουργού 

video κατά την αφήγηση (διακυµάνσεις, καθαρότητα φωνής, ορθοφωνία κ.λπ.) παίζει 

βασικό ρόλο κατά την παρουσίαση της εργασία. 

Επίδειξη τεχνικής επάρκειας: Ο µαθητής αξιοποιεί τον κατάλληλο τεχνολογικό 

εξοπλισµό για τη δηµιουργία της παρουσίασης, χρησιµοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία 

λογισµικού ώστε το αποτέλεσµα της λήψης (καθαρότητα εικόνας, άριστη εστίαση 

χωρίς κούνηµα) να είναι µια ευπαρουσίαστη εργασία. 

Πηγές: Το video παρουσιάζει τη χρήση ποικίλων πηγών πληροφοριών που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Ατοµικής 

εργασίας 

Βαρύτητα 

Ποιότητα άρθρων στο wiki 70 

Συµµετοχή στο forum συζήτησης για 

κάθε ρόλο 

30 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Οµαδικής Βαρύτητα 
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εργασίας 

Ποιότητα οµαδικής εργασίας (video) 70 

Συµµετοχή στο forum συζήτησης των 

οµάδων / Συνεργασία των µελών κάθε 

οµάδας 

30 

 

5.4.1.5 Συµπέρασµα 

 

Με το πέρας του WebQuest θα πρέπει να έχετε ήδη κατανοήσει τι είναι ο υγρότοπος, 

γιατί τον προστατεύουµε και από τι απειλείται. Πιο συγκεκριµένα για τον υγρότοπο 

του Πόρτο Λάγος και τις τουριστικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του, θα 

πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει τις ευθύνες των πολιτών και του κράτους για κάθε 

ενέργεια στην περιοχή η οποία µπορεί να προκαλέσει διατάραξη της ισορροπίας στη 

φύση. 
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5.4.2 2ο Εκπαιδευτικό Σενάριο 

 

Η καλλιέργεια της Περιβαλλοντικής Συνείδησης 
 

5.4.2.1 Εισαγωγή 

 
Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ορίστηκε η δοµή του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού σεναρίου. Ως αφόρµηση για την επιλογή του θέµατος «Η καλλιέργεια 

της Περιβαλλοντικής Συνείδησης», τέθηκαν οι αντίστοιχες ενότητες των µαθηµάτων 

της Γεωγραφίας και της Οικιακής Οικονοµίας της Β’ Γυµνασίου. Το θέµα αυτό 

στηρίζεται στην περιβαλλοντική συνείδηση, κατ’ αρχάς ως έννοια και κατ’ επέκταση 

ως δεξιότητα, που µπορεί να καλλιεργηθεί στους µαθητές. Το σενάριο στοχεύει στην 

οµαδοσυνεργατική µάθηση, θα ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε διδακτικές ώρες και οι 

διεκπεραιωτές του είναι µαθητές που φοιτούν στην Β’ Γυµνασίου. 

 

5.4.2.2 Παρουσίαση θέµατος 

 

Το θέµα: «Περιβαλλοντική Συνείδηση» επιλέχθηκε, διότι κρίνεται επιτακτική ανάγκη 

στη σηµερινή εποχή όλοι να αποκτήσουν µια πιο θετική και ενεργή στάση απέναντι 

στο περιβάλλον. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού συντελείται µια συντονισµένη 

προσπάθεια να είναι όλοι οι πολίτες ευαισθητοποιηµένοι σχετικά µε τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. Στην Ελλάδα είναι πολύ σηµαντικό να διδαχθούν τα παιδιά από µικρή 

ηλικία και θέµατα που δεν αφορούν το στενά οριοθετηµένο πλαίσιο των γνωστικών 

αντικειµένων αλλά συνιστούν µια πιο διευρυµένη θεµατολογία. Οι µαθητές, 

διδασκόµενοι τα µαθήµατα της Γεωγραφίας και της Οικιακής Οικονοµίας τις ενότητες 

που ασχολούνται µε τους φυσικούς (ανανεώσιµους και µη ανανεώσιµους ) πόρους, 

αντιλαµβάνονται πως ο άνθρωπος χρησιµοποιεί όλα τα στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος προκειµένου να επιβιώσει και να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο. Για 

να µην εξαντληθούν αυτοί οι φυσικοί πόροι χρειάζεται προσπάθεια από τον άνθρωπο. 

Επιβάλλεται να αναπτύξει οικολογική συνείδηση, να ανακυκλώσει, να κάνει οικονοµία 

στην κατανάλωση των καυσίµων, να αξιοποιήσει εναλλακτικές µορφές ενέργειας, να 

προστατεύσει τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήµατα, 

βιοποικιλότητα) και όλα αυτά για να µπορέσει να διασφαλίσει µια αρµονική σχέση µε 

το περιβάλλον. Μ’ αυτό το σκεπτικό, είναι ανάγκη οι µελλοντικοί πολίτες να 
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κατανοήσουν την έννοια περιβαλλοντική συνείδηση στα πλαίσια του σχολικού 

γίγνεσθαι. 

 

Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται στα πλαίσια της οµάδας και ταυτόχρονα αποκτούν 

φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα αυτού για 

την ανθρώπινη υπόσταση. Σε κάθε οµάδα συντελείται ένα έργο, η συλλογή 

πληροφοριών, η δηµιουργία ενός εικονικούς περιβαλλοντικού χάρτη, η δηµιουργία 

εννοιολογικού χάρτη αναφορικά µε τη σχέση περιβάλλοντος και ανθρώπου και η 

δηµιουργία µιας παρουσίασης. Η έννοια «περιβαλλοντική συνείδηση» πλαισιώνει την 

παρουσίαση κάθε οµάδας.  

 

5.4.2.3 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

 
Η ανάλυση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου γίνεται µε βάση τις ∆ιαστάσεις Περιγραφής 

των Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων. Πέντε είναι οι φάσεις που διέπουν την υπόσταση 

ενός σεναρίου:  

Φάση 1: Αρχικός σχεδιασµός. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει του τρόπου εργασίας, 

παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τους στόχους του προγράµµατος και την πορεία του 

για την ολοκλήρωσή του. Σε αυτή τη φάση παρέχονται πληροφορίες και υλικό (φύλλα 

εργασίας, συγκεκριµένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο) στους µαθητές και γίνεται µια 

πρώτη επισκόπηση των δραστηριοτήτων.  

Φάση 2: Ορίζεται η παιδαγωγική προσέγγιση. Γίνεται η µετάβαση των εκπαιδευόµενων 

σε οµάδες, ορίζονται οι ρόλοι και οι δραστηριότητες που εκτελέσουν. Οι 

εκπαιδευόµενοι εργάζονται οµαδικά και ατοµικά πάνω στα φύλλα εργασίας για τη 

δηµιουργία των εννοιολογικών χαρτών και της τελικής παρουσίασης της εργασίας.  

Φάση 3: Προσδιορίζεται η τεχνική υλοποίηση του σεναρίου. Το σύστηµα στο οποίο θα 

λάβει χώρα το σενάριο (π.χ. πλατφόρµα συνεργασίας). 

Φάση 4: Υλοποιείται το σενάριο. Εκτελούνται οι δραστηριότητες, αναπροσαρµόζεται  

το σενάριο και παράγεται το αποτέλεσµα της όλης διεργασίας.  

Φάση 5: Περιλαµβάνει την αξιολόγηση (τόσο διοµαδική όσο και από τον εκπαιδευτικό 

ανά παραδοτέο) και τα συµπεράσµατα από τον εκπαιδευτικό κατά την παρουσίαση. 

Πιο συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτής κάνει µια εισαγωγή στη χρησιµότητα των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παρουσιάζει τα εργαλεία (Google Earth, 

IHMC CMAP ) για να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων, κάνοντας 

παράλληλα και µια αναφορά στους ανθρώπινους πόρους, τους φυσικούς πόρους, τη 
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διαχείριση τους και στην έννοια περιβάλλον και περιβαλλοντική συνείδηση. Οι 

µαθητές δηµιουργούν τους δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες οι οποίοι αξιολογούνται 

από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τις οµάδες των συνεκπαιδευόµενων. Ο 

εκπαιδευτικός αναθέτει εργασία στους µαθητές για παρουσίαση, µε θέµα 

«Περιβαλλοντική συνείδηση και τρόποι αφύπνισης αυτής». Οι µαθητές χωρίζονται σε 

τέσσερις οµάδες των 3 ατόµων από το διδάσκοντα. ∆ηµιουργούνται οι οµάδες Jigsaw 

(βάσει της στρατηγικής Jigsaw, http://jigsaw.org/). Ο εκπαιδευτικός παρέχει οδηγίες 

για την οργάνωση και λειτουργία των οµάδων και παρουσιάζει τη θεµατολογία των 

εργασιών. Χωρίζονται σε οµάδες ειδικών και εξερευνούν τα εργαλεία που έχουν 

οριστεί. Έπειτα κάθε οµάδα χρησιµοποιεί τα εκπαιδευτικά εργαλεία, συλλέγει υλικό 

είτε από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, είτε από το διαδίκτυο, είτε από τα διαδραστικά 

παιχνίδια µε σκοπό την δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και την παρουσίαση της 

τελικής εργασίας τους. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευόµενοι επανέρχονται στις οµάδες 

Jigsaw. Ο εκπαιδευτής ελέγχει σιωπηλά τους εκπαιδευόµενους ανά οµάδα και παρέχει 

συµβουλές. Η κάθε οµάδα οργανώνει τις ιδέες της, τις οριοθετεί και σηµειώνει τη 

δοµή που θα έχει η πορεία της εργασίας της. Εν συνεχεία ακολουθεί η καταγραφή των 

στοιχείων κάνοντας χρήση του κειµενογράφου και του power point. Μετά την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόµενοι διατυπώνουν τις εντυπώσεις 

τους από τη συµµετοχή τους στην πρότυπη διδακτική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτής 

µελετά σταδιακά την εξέλιξη της δουλειάς κάθε οµάδας και αξιολογεί την ερευνητική 

δραστηριότητα των οµάδων ενώ βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε αυτούς. 

Κατόπιν ο εκπαιδευτής παρέχει κάποιους πόντους στους εκπαιδευόµενους και σε 

ατοµικό µα και σε οµαδικό επίπεδο, τους οποίους καταγράφει σ’ έναν πίνακα. Αυτός 

είναι αναρτηµένος στην αίθουσα του εργαστηρίου (όπου και θα λάβουν χώρα οι 

εργασίες του προγράµµατος)  και βρίσκεται στην άµεση εποπτεία όλων των 

εκπαιδευόµενων. Σ’ αυτόν τον πίνακα είναι ήδη καταχωρηµένοι οι πόντοι και από 

προηγούµενες δραστηριότητες και έτσι είναι εµφανής η πρόοδός τους. Ακολουθεί 

συζήτηση µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόµενων για την πορεία τους και για την 

ενδεχόµενη βελτίωση ή όχι και σε επίπεδο ατόµων αλλά και οµάδων. Αυτή η 

δραστηριότητα πραγµατώνεται όχι για να καλλιεργηθεί ένα κλίµα ανταγωνιστικότητας 

µεταξύ των εκπαιδευόµενων αλλά για να παρακολουθούν την ατοµική τους πρόοδο 

και κατ’ επέκταση να στοχεύουν σε υψηλότερες θέσεις στον πίνακα µε τους πόντους.  

Το µοντέλο µάθησης στο οποίο στηρίχτηκε ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού σεναρίου 

είναι εκείνο της οµαδοσυνεργατικής µάθησης (collaborative learning) καθώς 

επικεντρώνεται στους εκπαιδευόµενους, τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
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αλληλεξάρτηση και υπευθυνότητα, ενώ συνάµα καλούνται να δοµήσουν τη γνώση 

απαντώντας σε ανοιχτού τύπου ερωτήµατα. Οι µαθητές εργάζονται και συνεργάζονται 

µε τους συνοµηλίκους τους σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα το οποίο θα κληθούν 

να παρουσιάσουν στο σύνολο της τάξης. Η συνεργατική µάθηση (collaborative 

learning) µε υπολογιστή βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στο υποκείµενο 

(µαθητή), το αντικείµενο (στόχο µάθησης) και τα διαθέσιµα εργαλεία. Οι µαθητές 

χειρίζονται το σύστηµα, ανατρέχουν στα φύλλα εργασίας, αναζητούν τις πληροφορίες, 

επισκέπτονται ιστοσελίδες, παρατηρούν, σηµειώνουν, καταγράφουν στοιχεία που 

πιστεύουν πως θα τους βοηθήσουν, συζητούν, προβάλλουν απόψεις για θέµατα που 

έχουν ασχοληθεί περισσότερο και κατά συνέπεια αλληλεπιδρούν σε επίπεδο φυσικό µα 

και σε επίπεδο σχέσης µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναπτύσσουν γνωστικές 

στρατηγικές, καθώς ο στόχος του συστήµατος είναι η δόµηση γνώσεων µε τη χρήση 

υπολογιστικών εργαλείων. 

 

Γενικοί διδακτικοί στόχοι: 

• Να καλλιεργηθεί το οµαδικό πνεύµα και η συνεργατικότητα και η συµµετοχικότητα 

στα πλαίσια των οµάδων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

• Να κατανοήσει ο µαθητής βασικές έννοιες και να αποκτήσει δεξιότητες.  

• Να σηµειώσει ατοµική πρόοδο ακόµα και σε περιβάλλον συνεργατικής µάθησης. 

• Να ευαισθητοποιηθούν οι διδασκόµενοι σχετικά µε την έννοια περιβάλλον. 

• Να αναπτυχθεί προσωπικά ο µαθητής µέσω και της συλλογικής εργασίας και να 

αναπτύξει πρωτοβουλίες. 

• Να αναγνωρίσει τη διαθεµατικότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να 

συνδυάσει το θέµα και µε άλλα µαθήµατα µέσω των δραστηριοτήτων (ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων για την παρουσίαση της εργασίας, εξοικείωση µε τους 

υπολογιστές).  

 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

• Να αποκτήσει ο µαθητής γνώσεις σχετικά µε το θέµα: Περιβάλλον, Ανθρώπινοι 

πόροι, φυσικοί πόροι, λειτουργίες οικοσυστηµάτων. 

• Να συνδέσει το παραπάνω θέµα µε την έννοια «περιβαλλοντική συνείδηση» 

• Να κατανοήσει τις παραµέτρους της «περιβαλλοντικής συνείδησης» καθώς και του 

τρόπους υλοποίησης αυτής. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες ως προς την καταγραφή και συλλογή στοιχείων. 
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• Να αποκτήσουν συνθετική και αναλυτική ικανότητα µέσω της ανάπτυξης του 

τελικού έργου. 

• Να αξιοποιούν πληροφορίες και να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για την 

ολοκλήρωση της εργασίας τους. 

 

5.4.2.4 Τεχνολογικοί Πόροι 
 
Η περάτωση των δραστηριοτήτων θα λάβει χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του 

σχολείου, όπου σε κάθε µαθητή αντιστοιχεί ένας Η/Υ. Οι µαθητές πέραν των 

υπολογιστών θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν και τους δύο εκτυπωτές του 

εργαστηρίου, σε περίπτωση που επιθυµούν να έχουν σε έντυπη µορφή κάποια από τα 

αρχεία.  

Στο εργαστήριο θα υπάρχει και τοπικό δίκτυο στο οποίο θα συνδέονται όλοι οι 

υπολογιστές (ένας Η/Υ θα χρησιµοποιείται σαν Server) και θα υπάρχει και πρόσβαση 

στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες τύπου ASDL.  

Οι browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox) που θα χρησιµοποιηθούν αποτελούν 

ένα σηµαντικό εργαλείο για την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Πρέπει ακόµη να 

λαµβάνονται υπόψη τα προγράµµατα προστασίας από ιούς καθώς τα παιδιά θα 

πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες του διαδικτύου. 

Οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν τα παραγόµενα των 

δραστηριοτήτων τους σε cd. Επίσης, οι µαθητές θα κληθούν να καταγράψουν κάποια 

σύντοµα κείµενα και παρουσιάσεις (σε power point) κάνοντας χρήση του εργαλείου 

office word. Προκειµένου να υλοποιήσουν τους εννοιολογικούς χάρτες, θα γίνει χρήση 

του εργαλείου IHMC CMAP, το οποίο θα είναι ήδη εγκατεστηµένο σε όλους τους 

υπολογιστές του εργαστηρίου. Ακόµη, οι εκπαιδευόµενοι µε το Goοgle Earth θα 

µπορούν να εντοπίσουν τη γεωγραφική θέση των οικοσυστηµάτων της Ελλάδας και 

να αντλήσουν και άλλα στοιχεία περιβαλλοντικού περιεχοµένου (βουνά. λίµνες, 

ποτάµια) για τη χώρα.  

Παράλληλα, οι µετέχοντες στις δραστηριότητες θα χρησιµοποιούν την πλατφόρµα 

moodle και θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που τους προσφέρει, όπως 

παρακολούθηση των πόρων µαθησιακού υλικού που έχουν αναρτηθεί από τα µέλη της 

οµάδας τους και των δραστηριοτήτων που καλούνται να υλοποιήσουν καθώς 

συνοµιλία µε άλλα µέλη της οµάδας µέσω chat.  
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5.4.2.5 Μαθησιακοί Πόροι 

 
Οι µαθησιακοί πόροι που θα χρειαστούν στο συγκεκριµένο σενάριο είναι ψηφιακής 

µορφής και συνιστούν το υλικό το οποίο θα χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι στους 

κόλπους των οµάδων τους, προκειµένου να επιτύχουν το στόχο των δραστηριοτήτων 

που τους έχουν ανατεθεί. 

Κατ’ αρχάς το διαδίκτυο µε τη µορφή ενός τεράστιου συστήµατος υπερκειµένων, 

επιτρέπει στους µαθητές να αναγιγνώσκουν κείµενα µη γραµµικά και να 

περιπλανώνται σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, χωρίς να µετακινούνται από το 

χώρο τους. Οι εκπαιδευόµενοι δύνανται να επιλέγουν υπερσυνδέσµους (links) και να 

µεταφέρονται από το σύστηµα σε ένα πλήθος ιστοσελίδων, που τους προσφέρουν τις 

απαραίτητες, για τη εργασία τους, πληροφορίες. Στην επιφάνεια εργασίας κάθε Η/Υ θα 

υπάρχει εικονίδιο που θα παραπέµπει στην ηλεκτρονική µορφή της εγκυκλοπαίδειας 

∆οµής µε πλούσιο υλικό γενικού ενδιαφέροντος. Επίσης, εικονίδια που θα 

παραπέµπουν στα CD ROM περιβαλλοντικού περιεχοµένου: «Το νερό - Το ποτάµι», 

«SOS Ενέργεια», «Η Ενέργεια κι εµείς», από όπου θα έχουν τη δυνατότητα να 

αντλήσουν πλήθος πληροφοριών για τους φυσικούς πόρους και την διαχείριση τους. 

Ακόµη, ως µαθησιακοί πόροι λειτουργούν όλες οι εικόνες, οι ήχοι και τα βίντεο που 

αντλούν οι διδασκόµενοι από την πλοήγηση στις επιλεγµένες ιστοσελίδες. 

 

5.4.2.6 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα Περιεχόµενο 

 

 

 

 

 

 

1η ∆ραστηριότητα 

(4 διδακτικές ώρες) 

• Συλλογή πληροφοριών για τους 
φυσικούς πόρους (ανανεώσιµους και 
µη), τα προστατευόµενα 
οικοσυστήµατα, τη βιοποικιλότητα, 
τη  συνθήκη Ramsar, την 
ανακύκλωση, τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος, την οικολογική 
συνείδηση, κλπ. 

• Πηγές πληροφοριών: το διαδίκτυο, 
CD ROM, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, 
πληροφορίες οργανωµένες σε links 
που παραπέµπουν σε εικόνες, video, 
ήχους και κείµενα. 

• ∆ιαδραστικά παιχνίδια για την 
ενέργεια και την ανακύκλωση 



 107

 

 

 

 

 

 

Ροή 

∆ραστηριοτήτων 

• Ερωτήσεις κατανόησης. 

 

 

 

2η ∆ραστηριότητα 

(4 διδακτικές ώρες) 

• Χρήση του εργαλείου Google Earth 
και εντοπισµός των 
προστατευόµενων οικοσυστηµάτων 
στην Ελλάδα, παιχνίδι: «Βρες το 
οικοσύστηµα» 

• Έλεγχος γνώσεων βάση 
παρατηρητικότητας. 

 

 

 

3η ∆ραστηριότητα 

(4 διδακτικές ώρες) 

• Οργάνωση των πληροφοριών. 

• ∆ηµιουργία εννοιολογικού χάρτη µε 
τη χρήση του εργαλείου CMAP. 

• Ανατροφοδότηση από τον 
εκπαιδευτικό µε τη µορφή σχολίων. 

• ∆ιοµαδική αξιολόγηση. 

 

 

4η ∆ραστηριότητα 

(3 διδακτικές ώρες) 

• Παρουσίαση κάθε εργασίας των 
µαθητών στην τάξη 

• Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό 
και τις υπόλοιπες οµάδες, βάσει της 
παρουσίασης  

Πίνακας 5.4.2.6: Ροή ∆ραστηριοτήτων του σεναρίου  
 

5.4.2.7 Ροή ∆ραστηριοτήτων 

 
Η πρώτη δραστηριότητα έχει σαν σκοπό τη συλλογή πληροφοριακού υλικού ώστε ο 

µαθητής να ανακαλύψει µέσα από τις πληροφορίες τι είναι η οικολογική συνείδηση. Η 

αναζήτηση πληροφοριακού υλικού αφορά στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους, 

στα οικοσυστήµατα (χλωρίδα, πανίδα, κίνδυνοι και απειλές), στη διαχείριση των 

φυσικών οικοσυστηµάτων και των πηγών ενέργειας, στην οικολογική κρίση του 

περιβάλλοντος. Πηγή των πληροφοριών αυτών αποτελεί το διαδίκτυο, η ψηφιακή 

εγκυκλοπαίδεια και τα CD ROM που είναι εγκατεστηµένα σε κάθε Η/Υ του εργαστηρίου, 

οι πληροφορίες οι οποίες είναι οργανωµένες σε links που παραπέµπουν σε εικόνες, 

video, ήχους και κείµενα, µέσα από τα φύλλα εργασίας που έχουν ήδη δοθεί καθώς 
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και οι συνδέσεις (links) που παραπέµπουν σε διαδραστικά παιχνίδια απόκτησης 

γνώσεων. Έπειτα ο µαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης βάση 

των πληροφοριών που έχει συλλέξει. Οι ερωτήσεις θα δοθούν µέσω σταυρόλεξων, 

που υπάρχουν στο σύστηµα, και καλείται να λύσει ο µαθητής. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας επίλυσης των σταυρόλεξων, το σύστηµα δίνει το αποτέλεσµα της επίδοσης 

του µαθητή (Score %). Επίσης, η συµµετοχή των µαθητών στα διαδραστικά παιχνίδια 

της ενέργειας και της ανακύκλωσης σκοπό έχει να συνδυάσει τη µάθηση µε την 

δηµοφιλέστερη δραστηριότητα των παιδιών, το παιχνίδι. Η δηµιουργική αναζήτηση 

γνώσεων µέσω του παιχνιδιού βοηθά τα παιδιά µε ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία, να οικοδοµήσουν την γνώση τους να 

αυτοαξιολογηθούν ώστε να βγάλουν και τα δικά τους συµπεράσµατα για το επίπεδο 

γνώσεων τους. (Στο Παράρτηµα Γ υπάρχουν ενδεικτικά σταυρόλεξα, ασκήσεις quiz 

για το συγκεκριµένο σενάριο, συνδέσεις για δραστικά παιχνίδια και φύλλα εργασίας 

που έχουν δηµιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό) 

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι που καλύπτονται από την 1η δραστηριότητα: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την αναζήτηση, καταγραφή και τη συλλογή 

διδακτικού υλικού. 

• Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

• Ενίσχυση της αυτοεκτίµηση των µαθητών. 

• Ενίσχυση της αυτοαξιολόγησης των µαθητών και ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και υπευθυνότητας. 

• ∆ιεύρυνση των ενδιαφερόντων τους. 

• Ενίσχυση της συνεργατικότητας. 

• Γνωριµία της περιβαλλοντικής µέσα από το ∆ιαδίκτυο και τις ΤΠΕ. 

• Συζήτηση των προς µελέτη θεµάτων εντοπίζοντας τη διαθεµατική προσέγγιση 

του προγράµµατος. 

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει σκοπό να αποκτήσει ο µαθητής γεωγραφική εικόνα των 

προστατευόµενων οικοσυστηµάτων της Ελλάδας µέσω του Google Earth το οποίο 

δίνεται σαν link. Το λογισµικό του είναι εγκατεστηµένο στους υπολογιστές του 

εργαστηρίου. Οι µαθητές εντοπίζουν τη θέση των οικοσυστηµάτων στον εικονικό 

χάρτη, µε τη βοήθεια των εργαλείων προσδιορίζουν τις χιλιοµετρικές αποστάσεις 

µεταξύ τους, τους νοµούς στους οποίους ανήκουν, τα βουνά, τις λίµνες, τα ποτάµια, 

τα ηφαίστεια που βρίσκονται κοντά τους. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στο 

παιχνίδι «Βρες το οικοσύστηµα». Σκοπός του παιχνιδιού αυτού είναι οι εκπαιδευόµενοι 

να δηµιουργήσουν τον δικό τους περιβαλλοντικό χάρτη εντοπίζοντας τα ήδη 
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καταχωρηµένα οικοσυστήµατα και ορίζοντας τις θέσεις αυτών που δεν υπάρχουν στο 

χάρτη. Επίσης, κάθε µαθητής µπορεί να εµπλουτίσει τον χάρτη του τοποθετώντας ό,τι 

κρίνει χρήσιµο από περιβαλλοντική σκοπιά και βρίσκεται κοντά στα οικοσυστήµατα 

(π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κέντρα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 

φράγµατα, κ.λπ.). Τον εικονικό χάρτη τους τον ανεβάζουν στο σύστηµα και 

αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό. Έπειτα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

βάσει παρατηρητικότητας τους. 

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι που καλύπτονται από την 2η δραστηριότητα: 

• Εξοικείωση µε τα εκπαιδευτικά εργαλεία. 

• Εξοικείωση µε την τεχνολογία (χρήση του διαδικτύου και λογισµικών) ώστε να 

µαθαίνουν παίζοντας. 

• Γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον και παρατήρηση της γεωγραφικής θέσης και 

κατανοµής των οικοσυστηµάτων στον Ελλαδικό χώρο. 

• Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

Η τρίτη δραστηριότητα έχει σκοπό την οργάνωση της συλλογής των έως τώρα 

πληροφοριών και εντυπώσεων. Η οργάνωση γίνεται µέσω εννοιολογικού χάρτη, µε τη 

χρήση του CMAP, όπου θα δίνονται στους µαθητές λέξεις κλειδιά για τη δηµιουργία 

του. Ως προς τις πληροφορίες που θα χρειαστούν τις έχουν ήδη συλλέξει στη πρώτη 

και δεύτερη δραστηριότητα όπου µπορούν να ανατρέξουν. Κάθε οµάδα «ανεβάζει» 

στο σύστηµα (στο χώρο που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό) τον εννοιολογικό της 

χάρτη για αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό. Ο καθηγητής ανατροφοδοτεί την κάθε 

οµάδα και εµπλουτίζει το χάρτη µε υλικό όπου υπολείπεται. Η αξιολόγηση από τις 

άλλες οµάδες γίνεται µέσω της ανάρτησης του χάρτη της κάθε οµάδας στο σύστηµα 

(στο χώρος συνεργασίας για τις οµάδες αδελφάκι) και την αποστολή σχολίων από την 

αντίστοιχη οµάδα αδελφάκι.  

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι που καλύπτονται από την 3η δραστηριότητα: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την οργάνωση των πληροφοριών 

• Κατανόηση της σπουδαιότητας των οµαδικών εργασιών 

• Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων  

• Απόκτηση ικανοτήτων σχετικές µε : 

o Τη χρήση λεκτικών και συµβολικών µορφών δεδοµένων (κείµενα, εικόνες, 

πίνακες, χάρτες) 

o Την εφαρµογή µεθόδων σχετικών µε τη φύση των µαθηµάτων που 

εµπλέκονται στο πρόγραµµα, όπως η χαρτογράφηση, η αναζήτηση και 

επεξεργασία πληροφοριών 
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Η τέταρτη δραστηριότητα αποτελείται από την παρουσίαση σε power point κάθε 

εργασίας των µαθητών στην τάξη µε θέµα «Περιβαλλοντική συνείδηση και τρόποι 

αφύπνισης αυτής». Οι µαθητές µέσα από την εµπλοκή τους στις προηγούµενες 

δραστηριότητες, το χωρισµό τους σε οµάδες και την ατοµική και οµαδική εργασία τους 

µαθαίνουν να αξιοποιούν τις διαδικτυακές τεχνολογίες µέσω συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση θα γίνει από τον εκπαιδευτή αλλά και από τις άλλες 

οµάδες, διατυπώνοντας τις απορίες τους συµβάλλοντας δηµιουργικά στην 

ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας.  

∆ιδακτικοί σκοποί και στόχοι που καλύπτονται από την 4η δραστηριότητα: 

Η ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας (Σύνθεση). 

Η σύγκριση των σχεδίων εργασία των οµάδων (Σύγκριση). 

Η αξιολόγηση των πρόσφατα αποκτηµένων γνώσεων (Αξιολόγηση). 

• Η ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών µε τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και 

συµβολικών µορφών δεδοµένων (κείµενα, εικόνες, γραφήµατα πίνακες και 

χάρτες). 

• Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων. 

• Καλλιέργεια πνεύµατος και ατµόσφαιρας καλής συνεργασίας µεταξύ των 

εκπαιδευόµενων. 

• Γνωριµία της περιβαλλοντικής µέσα από το ∆ιαδίκτυο και τις ΤΠΕ. 

• Υιοθέτηση νέας στάσης προς την τεχνολογία και χρησιµοποίησή της ως βασικό 

εργαλείο για την οργάνωση και αποθήκευση υλικού, για παρουσίαση εργασίας 

όταν είναι απαραίτητο. 

• Απόκτηση µιας νέας αισθητικής για την παρουσίαση της δουλειάς των µαθητών. 

 

 

∆ιευκρινίσεις: 

 Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες και σε οµάδες Jigsaw και τους 

ενηµερώνει για τις αρµοδιότητες τους. 

 Οι µαθητές µελετούν τα σταυρόλεξα, τα quiz, τα φύλλα εργασίας  που 

υπάρχουν στο σύστηµα  (πλατφόρµα moodle). Επισκέπτεται τα links που 

δίνονται για τα διαδραστικά παιχνίδια µε σκοπό την απόκτηση περισσότερων 

γνώσεων για την ενέργεια και την ανακύκλωση. Σε περίπτωση δυσκολίας για 

την κατανόησή τους αναζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 
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 Κάθε οµάδα αποστέλλει την εργασία της στο σύστηµα και ο εκπαιδευτικός 

ανατροφοδοτεί τις οµάδες εργασίας µε τα σχόλια του, τα οποία αποτελούν και 

την αξιολόγησή του για την πορεία της εργασίας της οµάδας. 

 Κάθε οµάδα έχει µια οµάδα αδελφάκι, η οποία ορίζεται από τον εκπαιδευτικό. Η 

οµάδα αδελφάκι αναµένει την ανάρτηση της εργασία της οµάδας µε την οποία 

συνεργάζεται για να την αξιολογήσει. Ασκούν κριτική και ανεβάζουν τα σχόλια 

τους στο σύστηµα.  

 

5.4.2.8 Ρόλοι 
 
Για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου εκπαιδευτικός, 
εκπαιδευόµενοι και οµάδα ειδικών έχουν συγκεκριµένους ρόλους.  
 
 
 

Ρόλοι ∆ραστηριότητες 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικός 

• Οργανώνει το περιεχόµενο σε µαθησιακούς πόρους 

• Παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους τη θεµατική ενότητα 
και τον τρόπο προσέγγισής της 

• Θέτει τους στόχους του σεµιναρίου 

• ∆ιασαφηνίζει τη ροή εκτέλεσης των δραστηριοτήτων 

• Επιβλέπει, ανατροφοδοτεί, και εµψυχώνει τους 
εκπαιδευόµενους. 

• Χωρίζει τους εκπαιδευόµενους σε οµάδες 

• (jigsaw οµάδες) και υποοµάδες ειδικών. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας των 
δραστηριοτήτων εφαρµόζοντας συγκεκριµένες 
στρατηγικές µάθησης. 

• Παρέχει θετικά κίνητρα για κινητοποίηση και βελτίωση 
των µαθητών κάνοντας χρήση του πίνακα µε τους 
πόντους. 

• Αξιολογεί την επίδοση των εκπαιδευόµενων. 

•  

 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνθέτει πληροφορίες για 
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Εκπαιδευόµενος 

την παραγωγή του έργου 

• Αποκτά βιωµατικά, γνώσεις και δεξιότητες που θα κληθεί 
να υλοποιήσει στην τελική εργασία 

• Απαντά σε ερωτήµατα που του θέτονται. 

• Αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο 

• Χρησιµοποιεί τα εργαλεία Google Earth, IHMC CMAP 

• Θέτει ερωτήµατα / απορίες 

• Συνεργάζεται σε οµαδικό επίπεδο. 

• Παρουσιάζει την τελική εργασία στην τάξη 

• Παρακολουθεί τον πίνακα µε τους πόντους για να 
εντοπίσει τη θέσει κατάταξης σε ατοµικό και οµαδικό 
επίπεδο στο σύνολο της τάξης 

• Αξιολογεί τα παραδοτέα των οµάδων αδελφάκια 

• Αυτοαξιολογεί και αξιολογεί τα άλλα µέλη της οµάδας 
κατά τη διάρκεια των διαδραστικών παιχνιδιών 

 

 

 

 

Οµάδα ειδικών 

Εξειδικεύεται σε συγκεκριµένες γνώσεις 

Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνθέτει πληροφορίες για την 
παραγωγή του έργου  

Αποκτά γνώσεις ειδικού για το ρόλο που έχει αναλάβει 

Συνεργάζεται σε οµαδικό επίπεδο και µεταλαµπαδεύει τη 
γνώση στην αρχική του οµάδα 

Εξειδικεύεται στη χρήση εργαλείων 

Αξιολογεί τα παραδοτέα των άλλων οµάδων  

 

Πίνακας 5.4.2.8: Περιγραφή ρόλων  
 

5.4.2.9 Αξιολόγηση 

 
 Η αξιολόγηση του σεναρίου στηρίζεται ποιότητα του τελικού παραδοτέου (τελική 

παρουσίαση της εργασίας σε µορφή power point), το οποίο είναι το αποτέλεσµα όλων 

των δραστηριοτήτων που έχουν προηγηθεί αυτής της οικοδόµησης, δηλαδή της 
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αναζήτησης, συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών µε κάποια κριτήρια. Η 

ποιότητα της εργασίας στο power point µε βάση τα εξής κριτήρια : 

Συνολική Αισθητική ( αναφέρεται στην εµφάνιση των διαφανειών, και όχι στην 

παρουσίαση των πληροφοριών) 

Συνολική Οπτική Εµφάνιση: Τα εµφανιζόµενα γραφικά αντικείµενα να έχουν 

ενσωµατωθεί σωστά. Εύκολα αναγνώσιµες οι διαφάνειες, η κίνηση και οι ήχοι να 

χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά. 

Γραµµατική στίξη συλλαβισµός: 

Η Αναγνωσιµότητα των ∆ιαφανειών: ∆εν υπάρχουν λάθη στο συλλαβισµό, στη  

γραµµατική και στη στίξη. Η µορφοποίηση των κουκκίδων είναι σταθερή και καθαρή. 

Οι πληροφορίες είναι καθαρές και συνοπτικές σε κάθε διαφάνεια. 

Η Ροή παρουσίασης 

Εφέ και Μετακινήσεις: Όλες οι εικόνες µετακινούνται σωστά σε σχέση µε το κείµενο. 

Οι ήχοι να έχουν χρησιµοποιηθεί σωστά και να προσθέτουν στη σηµασία του κειµένου. 

Η χρονική σειρά εµφάνισης των διαφανειών να ταιριάζει σε καθεµιά 

∆εξιότητες Παρουσίασης: Κατά τη χρήση ήχου και video, η ένταση της φωνής του 

οµιλητή και η εµφάνιση του περιεχοµένου του video να ενισχύει την παρουσίαση και 

την προσοχή του κοινού. 

Ανατεθείσα Εργασία (αναφέρεται στο τελικό αποτέλεσµα των προσπαθειών των 

µαθητών) 

Εκπλήρωση των στόχων: του πληροφοριακού περιεχοµένου σύµφωνα µε τους 

στόχους που έχουν αρχικά τεθεί. 

Ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση των µαθητών, εξετάζει 

τα παραδοτέα της κάθε οµάδας κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δραστηριοτήτων ως 

προς την ποιότητα, την πληρότητα και την ορθότητα τους, συνεκτιµώντας την τυχόν 

πρωτοτυπία των προτάσεων της οµάδας. Παρέχει  ανατροφοδότηση σε κάθε οµάδα 

µέσω των σχολίων που κάνει στα παραδοτέα της και παρέχει θετικά κίνητρα για 

κινητοποίηση και βελτίωση της επίδοσης τους κάνοντας χρήση του πίνακα µε τους 

πόντους. Η δηµιουργία του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείο αξιολόγησης, βοηθά τον 

εκπαιδευτικό να εµπλουτίσει τη διδακτική του προσέγγιση και να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις του εκπαιδευόµενου ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στη διεργασία της 

µάθησης. Η αξιολόγηση του συντελείται µε κριτήρια το πλήθος των κόµβων, τα 

επίπεδα των συνδέσεων και την ποιότητα των σχέσεων. Εκτός από τα επίπεδα 

συνδέσεων και την ποιοτική του ανάπτυξη αξιολογείται και η ικανότητα των µαθητών 
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να συνδέουν τις έννοιες µε στοιχεία από το διαδίκτυο, όπως εικόνες, ήχους, βίντεο ή 

και υπερκείµενα. 

Το σταυρόλεξο, τα διαδραστικά παιχνίδια και οι ερωτήσεις παρατηρητικότητας στόχο 

έχουν την αυτοαξιολόγηση των γνώσεων των µαθητών. Τέλος, ουσιαστικό ρόλο στην 

αξιολόγηση των παραδοτέων των οµάδων παίζουν τα σχόλια και οι αξιολογήσεις που 

γίνονται από τις οι οµάδες αδελφάκια.  

 
5.5 Επεκτάσεις 2ου Σεναρίου 

 

Στηριζόµενοι στο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο µάθησης  θα µπορούσαµε να 

εµπλουτίσουµε το συγκεκριµένο σενάριο δίνοντας του µια άλλη διάσταση. Η εργασία 

πεδίου θεωρείται από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους εργασίας των µαθητών κατά την 

εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων. Η οµάδα των µαθητών η οποία 

συµµετέχει στην εργασία πεδίου παρατηρεί, συλλέγει, καταγράφει δεδοµένα, εκτελεί 

πειράµατα και µε τη χρήση των PDA’s αποστέλλει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της (π.χ. ταχύτητα ανέµου, θερµοκρασία περιβάλλοντος, ρυθµός βροχόπτωσης, 

βαροµετρική πίεση κ.λπ.) και ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων στη συνεργατική 

πλατφόρµα µάθησης. 

Επίσης, στην περίπτωση συνεργαζόµενων σχολείων σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο (στα 

πλαίσια κάποιου προγράµµατος συνεργασίας π.χ. «Νέοι ∆ηµοσιογράφοι», ή 

«Comenius»), η δραστηριότητα αυτή έχει περισσότερο ενδιαφέρον.  

Οµάδες µαθητών από διαφορετικά σχολεία και (ίσως) διαφορετικές χώρες, κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας τους στο πεδίο  χρησιµοποιούν τα PDA’s και 

συνεργάζονται ανταλλάσσοντας δεδοµένα, συµβουλές ή πληροφοριακό υλικό (κείµενα, 

εικόνες, ήχους, video). Για παράδειγµα : 

Οι µαθητές ενός σχολείου της Ξάνθης, επισκέπτονται  τον υγρότοπο του Πόρτο Λάγος 

(Ν. Ξάνθης) στα πλαίσια µιας προγραµµατισµένης εργασίας πεδίου στην περιοχή. Όλοι 

οι µαθητές είναι εφοδιασµένοι µε συσκευές PDA µε σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω 

κινητού τηλεφώνου µε τεχνολογία GPRS. Οι µαθητές µε τη συνοδεία του καθηγητή 

τους και ενός επιστήµονα - ορνιθολόγου επισκέπτονται το Λευκοδάσος της περιοχής 

Πόρτο Λάγος και παρατηρούν µε κυάλια τον πληθυσµό των πουλιών που κατοικεί 

στην περιοχή. Χάρη στις συσκευές PDA έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληροφορίες σχετικές µε τα είδη των πουλιών που εντοπίστηκαν κατά την επίσκεψή 

τους αλλά και σε σχετικούς δικτυακούς τόπους. 
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Οι µαθητές ενός άλλου σχολείου (των Λεχαινών), επισκέπτονται το υγρότοπο του 

Κοτυχίου (Ν. Ηλείας) στα πλαίσια µιας προγραµµατισµένης εργασίας πεδίου στην 

περιοχή. Όλοι οι µαθητές είναι εφοδιασµένοι µε συσκευές PDA  και µε κινητά 

τηλέφωνα µέσω των οποίων έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Και στην 

περίπτωση αυτή οι µαθητές έχουν χάρη στις συσκευές PDA τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε πληροφορίες σχετικές µε την ορνιθοπανίδα της περιοχής αλλά και σε άλλους 

σχετικούς δικτυακούς τόπους. 

Οι µαθητές των δύο συνεργαζόµενων σχολείων χάρη στις συσκευές PDA που 

διαθέτουν έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε µία τηλεσυνδιάσκεψη µεταξύ τους. 

Καθώς εξετάζουν σχετικά είδη πουλιών (ερωδιούς και παρυδάτια πουλιά) µπορούν να 

παρουσιάσουν στους εικονικούς συµµαθητές τους όσα εκείνοι βλέπουν, να τα 

περιγράψουν αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις. Συµµετέχουν έτσι ενεργά στη 

διδακτική δραστηριότητα καθώς όχι µόνο έχουν άµεση πρόσβαση στο προς εξέταση 

υλικό αλλά πολύ περισσότερο το παρουσιάζουν και στους συµµαθητές τους. Η 

ενεργός αυτή συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία ενισχύει τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα. Παράλληλα οι γνώσεις παρουσιάζονται πλήρως 

ενσωµατωµένες στο πλαίσιο στο οποίο εκ φύσεως ανήκουν και κατά συνέπεια 

εµπεδώνονται ευκολότερα από τους µαθητές. Η δυνατότητα επικοινωνίας που δίνεται 

στους µαθητές των δύο σχολείων λειτουργεί άλλωστε ως παράγοντας ενισχυτικός της 

εµπέδωσης των παρεχόµενων γνώσεων. 

 

 

Ακολουθούν ιστοσελίδες που περιέχουν παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων 

περιβαλλοντικού περιεχοµένου: 

 

• http://geogr.eduportal.gr/: Ελληνική Πύλη Παιδείας, Εκπαιδευτικά σενάρια 

γεωγραφίας µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο όπως: Κλίµα καιρός και το κλίµα της 

Ελλάδας  

• http://www.ictscenarios.gr/: ∆ιαθεµατικά Εκπαιδευτικά σενάρια για όλες τις 

βαθµίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό – Γυµνάσιο – Λύκειο) 

• http://www.learningdesigns.uow.edu.au/index.html: Συνεργατικά εκπαιδευτικά 

σενάρια ποικίλου περιεχοµένου.   

• http://www.agentsheets.gr/: Εκπαιδευτικά σενάρια για ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, 

Λύκειο στηριζόµενα σε συγκεκριµένο εργαλείο προσοµοιώσεων. 
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• http://www.techtrekers.com/webquests/#Science: Web Quest ∆ιαθεµατικά 

εκπαιδευτικά σενάρια για ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο.  

• Web quest σενάριο για τον κύκλο του νερού: 

http://www.runet.edu/~sbisset/wqh2o.htm  

Οικολογία µε πολλές δραστηριότητες: 

• http://ecokids.earthday.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/index

.cfm 

• http://www.wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.htm  

Τροφική αλυσίδα – ∆ραστηριότητες: 

• http://www.usoe.k12.ut.us/CURR/SCIENCE/sciber00/8th/energy/sciber/ch

ains.htm 

• http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/0309/quickflicks/  

• Ποικίλο υλικό περιβαλλοντικού χαρακτήρα –∆ραστηριότητες: 

http://www.enviroliteracy.org/category.php/1.html 

 

 

5.6 Επίλογος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ενηµερωθήκαµε για τον ορισµό του εκπαιδευτικού σεναρίου, την 

δοµή του και πως γίνεται η αξιολόγησή του. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά δύο 

παραδείγµατα εκπαιδευτικών σενάριων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δόθηκαν 

ιδέες για επέκταση του ενός προτεινόµενου τις οποίες µπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

αξιοποιήσουν κατά την εκπόνηση του περιβαλλοντικού προγράµµατος. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν αναφορές παραδειγµάτων περιβαλλοντικών σεναρίων που υπάρχουν 

στο διαδίκτυο. Τέλος, στο παράρτηµα Γ δόθηκε υλικό µε εκπαιδευτικά σταυρόλεξα και 

φύλλα εργασίας περιβαλλοντικού περιεχοµένου για το δεύτερο προτεινόµενο σενάριο. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεναρίων είναι αντικείµενο µελέτης του επόµενου 

κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Αξιολόγηση του Οδηγού ∆ιδασκαλίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

6.0 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η παρούσα διπλωµατική εργασία 

έχει ως στόχο να διαµορφωθεί ένας «Οδηγός ∆ιδασκαλίας Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης» για τους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 

διδάσκουν και εκπονούν προγράµµατα Περιβαλλοντικής. Σύµφωνα µε τις βασικές 

αρχές της Π.Ε., έτσι όπως αυτές δοµήθηκαν βάση της ∆ιάσκεψης στην Τυφλίδα ο 

οδηγός αυτός περιλαµβάνει οδηγίες διδασκαλίας για το µάθηµα της περιβαλλοντικής 

µε υποδειγµατικά εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

διαµορφώθηκαν στα πλαίσια της θεωρίας της Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative 

Learning) και προβλέπουν την παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση συγκεκριµένων 

τεχνολογιών.  

 

Για την αξιολόγηση του «Οδηγού ∆ιδασκαλίας Π.Ε.» µε τις προτεινόµενες 

δραστηριότητες, τα εκπαιδευτικά σενάρια και τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς 

του στην εκπαιδευτική πράξη θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα, η οποία θα στηρίζεται σε 

συνεντεύξεις µε καθηγητές/τριες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαφορετικών 

ειδικοτήτων που διδάσκουν περιβαλλοντική και εκπονούν προγράµµατα 

περιβαλλοντικής πολλά χρόνια στα σχολεία τα οποία υπηρετούν. Η έρευνα εστιάζεται 

στο να  δείξει πόσο ο «Οδηγός ∆ιδασκαλίας» πληροί συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια 

και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειµένου η 

εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία της περιβαλλοντικής να βελτιωθεί 

ουσιαστικά, να αυξηθεί ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν εθελοντικά στην 

υλοποίηση των προγραµµάτων, καθώς και να αυξηθεί και ο αριθµός των σχολικών 

προγραµµάτων περιβαλλοντικής που εκπονούνται µε τοπικό ή διεθνή χαρακτήρα στην 

Ελλάδα σήµερα. 

 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, στόχος του ερευνητή είναι να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα του «Οδηγού ∆ιδασκαλίας Π.Ε.» µόνο ως προς το δείγµα των 

καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συµµετέχουν στην έρευνα και 

αποτελούν το δείγµα της. Ασφαλώς, το δείγµα αυτό είναι ενδεικτικό, καθώς οι 
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καθηγητές που υπηρετούν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και εκπονούν 

προγράµµατα περιβαλλοντικής, είναι διαφόρων ειδικοτήτων, διαφόρων ηλικιών και 

έχουν διαφορετικού βαθµού δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Πάντως, είναι σαφές ότι εκπαιδευτικοί που δε διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες στη 

χρήση της τεχνολογίας θα δυσκολευτούν πολύ στην εφαρµογή του προτεινόµενου 

Οδηγού ∆ιδασκαλίας. 

 

Η έρευνα αυτή αφορά στην τελική (εκτίµηση της επιτυχίας της εκπαιδευτικής 

προσπάθειας), ή ολική (συνολική εκτίµηση µετά το πέρας του προγράµµατος και 

διαπίστωση του βαθµού επιτυχίας του εγχειρήµατος) αξιολόγηση ως προς την 

αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων που προτείνει 

ο οδηγός. Με τον όρο «τελική» εννοούµε ότι προσδοκούµε να εκτιµηθεί η επιτυχία ή 

µη της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής προσπάθειας. Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στη συγκεκριµένη έρευνα είναι εκπαιδευτικοί 

διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν όλοι επιµορφωθεί σε σεµινάρια περιβαλλοντικής και 

έχουν εκπονήσει προγράµµατα Π.Ε. µε τη χρήση της τεχνολογίας (η Π.Ε. γίνεται 

εκτός ωρών διδασκαλίας ωρολογίου προγράµµατος, όπως προβλέπει ο νόµος και η 

συµµετοχή στα προγράµµατα είναι εθελοντική) και άρα γνωρίζουν τις παιδαγωγικές 

δυνατότητες που αυτό προσφέρει, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη 

διδασκαλία του, ο ερευνητής µπορεί να αντλήσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε 

το αν θεωρούν το συγκεκριµένο «Οδηγό ∆ιδασκαλίας» αποδοτικό, παιδαγωγικά 

αξιοποιήσιµο και εν τέλει ανταποκρινόµενο στις ανάγκες κατάρτισης που µπορεί να 

έχουν. 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούν τέσσερις µόνιµοι καθηγητές (ένα άνδρας και τρεις 

γυναίκες) διαφόρων ειδικοτήτων της ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ηλικίας 

35-55 ετών. Όλοι τους έχουν καλές γνώσεις γύρω από τη χρήση του υπολογιστή, 

έχουν µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση προγραµµάτων Π.Ε. και έχουν 

παρακολουθήσει πολλές επιµορφώσεις περιβαλλοντικών προγραµµάτων ποικίλου 

περιεχοµένου σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και σε Περιφερειακά 

Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) των περιοχών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν µέχρι 

σήµερα.  

Υπάρχει λοιπόν µια σχετική ποικιλία στο δείγµα ως προς την ηλικία, την ειδικότητα, 

την εµπειρία στην Π.Ε., αλλά και τις τεχνολογικές δεξιότητες. Στο σηµείο αυτό πρέπει 

να επισηµανθεί ότι έγινε µία πρώτη επαφή µε τους ανθρώπους από τους οποίους θα 
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πάρουµε συνέντευξη, αφού η εθελοντική τους συµµετοχή και υποστήριξή τους έχει 

µεγάλη σηµασία. 

 

Σηµαντικό βήµα στην εκπόνηση της έρευνας αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, 

εφόσον θα ακολουθηθεί η ποιοτική έρευνα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Τι µαθησιακές ευκαιρίες προσφέρει ο οδηγός διδασκαλίας στον 

εκπαιδευτικό;  

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας δίνεται έµφαση στον συναισθηµατικό - 

ψυχολογικό τοµέα και αποτιµάται το κατά πόσο τελικά ωφελήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί από τον οδηγό διδασκαλίας και την επιµόρφωση που αυτός 

προσφέρει.  

 

2. Ποια είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό; 

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας ελέγχεται το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

έχουν κατανοήσει τα εκπαιδευτικά σενάρια του οδηγού διδασκαλίας, καθώς και 

τις αρχές της Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning). 

 

3. Υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο επιµόρφωσης; 

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας η έρευνα εξετάζει το κατά πόσο είναι σαφείς 

και ξεκάθαρες οι οδηγίες του οδηγού και η επιµόρφωση που αυτός προσφέρει 

και αν τελικά οι καθηγητές κατάλαβαν µε σαφήνεια όλα όσα προτείνονται. 

 

4. Μπορεί να είναι αποτελεσµατικός ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει 

ο οδηγός διδασκαλίας; 

Αυτό που εξετάζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αν τελικά ο οδηγός 

διδασκαλίας είναι επαρκές βοήθηµα για τον καθηγητή και αν αυτός ο τρόπος 

επιµόρφωσης είναι ελκυστικός και ευέλικτος. 

 

5. Πώς αξιολογούνται τα γενικότερα χαρακτηριστικά του οδηγού; 

Με τα ερωτήµατα αυτής της οµάδας µετράµε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε 

το πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι καθηγητές, για να κατακτήσουν γνωστικά το 

περιεχόµενο του οδηγού, µε την παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού, σχετικά µε 

το περιεχόµενο του οδηγού. Ως προς το περιεχόµενο, εξετάζουµε τη δοµή του 

οδηγού, το περιεχόµενο, τον τρόπο παρουσίασης και την παιδαγωγική 
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αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και την ποιότητα και 

την παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών µέσων (εργαλείων και υλικού ) που 

χρησιµοποιούνται. 

 

6. Πώς κρίνεται η αισθητική του οδηγού διδασκαλίας; 

Τα ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε την αισθητική του οδηγού εξετάζουν 

καθαρά θέµατα τεχνικής του τρόπου παρουσίασης του περιεχοµένου του οδηγού, 

τις εικόνες, τα σχήµατα, τους πίνακες και τα γραφικά που περιέχει. 

 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή των ανάλογων συµπερασµάτων 

ευελπιστούµε ότι το γενικό αίσθηµα θα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο 

«Οδηγός ∆ιδασκαλίας» αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα για τη δουλειά τους, ότι ο 

τρόπος σκέψης τους ως προς τη διδασκαλία έχει κάπως αλλάξει και ότι έχει ανοίξει ο 

δρόµος για τη δηµιουργία ανάλογων οδηγών και την ανάπτυξη ανάλογων τρόπων 

επιµόρφωσης. 

 

6.1 Η ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 

 

6.1.1 Τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής - ερµηνευτικής µεθόδου έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε στο πλαίσιο του ποιοτικού 

παραδείγµατος (Erickson, 1986). Ο Erickson (1986) στο κλασσικό του κεφάλαιο για 

την ποιοτική έρευνα που έγραψε για το Third Handbook of Research on Teaching 

προτιµά την χρήση του όρου «ερµηνευτική έρευνα» (interpretive research) για τους 

παρακάτω λόγους. Πρώτον, ο όρος ερµηνευτική έρευνα είναι πιο πλατύς από τον όρο 

ποιοτική έρευνα και περιλαµβάνει προσεγγίσεις έρευνας όπως είναι η φαινοµενολογική 

και εθνογραφική. ∆εύτερον, ο όρος ερµηνευτική δεν υπονοεί την λανθασµένη 

αντίληψη ότι αποκλείεται η χρήση ποσοτικών µεθόδων. Τρίτον, τοποθετεί την έµφαση 

στην ερµηνεία από τον ερευνητή του νοήµατος που αποδίδουν στις ενέργειες τους οι 

συµµετάσχοντες στα φαινόµενα υπό µελέτη. Η σηµασία της ερµηνείας είναι µεγάλη σε 

όλα τα είδη έρευνας, ακόµα και στα ποσοτικά µοντέλα.   

∆ύο ειδών µεθοδολογικές προσεγγίσεις συναντούµε στο σύνολο των ερευνών. Αυτές 

είναι η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα που οι συγγραφείς των ερευνών πολλές φορές 

χρησιµοποιούν σε συνδυασµό που είναι το καλύτερο. Πολύ συχνά επικρατεί η 

λανθασµένη εντύπωση ότι το ποιοτικό και το ποσοτικό µοντέλο έρευνας είναι αντίθετα. 
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«Η διάκριση µεταξύ των µεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης δεν είναι τόσο 

απλή» (Bird et al, 1999). Παρόλα αυτά, τα επικρατέστερα παραδείγµατα, τόσο στις 

φυσικές όσο και τις κοινωνικές επιστήµες  (Erickson, 1987) σπάνια αντικαθιστούν 

ολοκληρωτικά το ένα το άλλο λόγω διαψευσιµότητας (falsification). Αντίθετα, τείνουν 

να συνυπάρχουν και να χρησιµοποιούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ανάλογα µε τις 

ερευνητικές ανάγκες που υπάρχουν και τα ερωτήµατα του ερευνητικού προγράµµατος 

Οι ποιοτικές έρευνες παρέχουν τη δυνατότητα εµβάθυνσης και λεπτοµερέστερης 

ανάλυσης των διαφορετικών διαστάσεων των κοινωνικών φαινοµένων. Τα στοιχεία 

που συγκεντρώνονται αναδεικνύουν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και 

συµπεριφοράς και σκιαγραφούν, εκτός από τα γεγονότα αυτά καθαυτά, τις διεργασίες 

σχηµατισµού τους, τις µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις, τη συνύπαρξη αντιφατικών 

καταστάσεων κλπ. Ο σχεδιασµός µίας ποιοτικής έρευνας δεν γίνεται µε τρόπο 

δεσµευτικό και απαραβίαστο, αλλά µπορεί να συµπληρωθεί, να επεκταθεί και να 

αναπροσαρµοστεί, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο στη φάση της επιτόπιας έρευνας. Σε 

µία ποιοτική προσέγγιση δεν υπάρχει “δείγµα” µε την έννοια της 

αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσµού, αλλά υποκείµενα που επιλέγονται µε πλαίσιο 

αναφοράς κάποια ποιοτικά κριτήρια, ανάλογα µε το στόχο, το αντικείµενο και τις 

υποθέσεις της έρευνας. Η επιλογή των υποκειµένων αφορά σε πληροφορητές-κλειδιά 

ή σε µέλη οµάδων που συγκεντρώνουν επιστηµονικό ενδιαφέρον. 

Τέλος, από τις βασικές αρχές της ποιοτικής - ερµηνευτικής µεθόδου θεωρούνται η 

έµφαση στην ερµηνεία, η προσοχή στις καθηµερινές λεπτοµέρειες, το δείγµα να 

προέρχεται από µικρό αριθµό ατόµων µε σκοπό τη µελέτη τους σε βάθος, η συλλογή 

δεδοµένων, το πλαίσιο της µελέτης που προσαρµόζεται συνεχώς και τα στάδια της 

µελέτης που συµβαίνουν ταυτόχρονα.  

 

6.2 Μελέτη Αξιολόγησης 

 

6.2.1 Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων 

 

Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η ποιοτική έρευνα. Στην ποιοτική έρευνα 

µελετώνται συνήθως οι ατοµικές περιπτώσεις, γιατί κάθε άτοµο (ή µονάδα) έχει τις 

αξίες του και τις ιδιαιτερότητες του. Η ποιοτική έρευνα διεξάγεται στο φυσικό ή 

πραγµατικό περιβάλλον στο οποίο διαδραµατίζονται τα γεγονότα, µελετά όλα τα 

στοιχεία µε σκοπό την κατανόηση της πραγµατικότητας. Η επιλογή του δείγµατος δεν 

είναι τυχαία. Γίνεται προσπάθεια µελέτης και των ακραίων περιπτώσεων καθώς επίσης 
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ασχολείται και µε ατοµικές περιπτώσεις (άτοµο, σχολείο, κοινότητα). Η συλλογή 

δεδοµένων στηρίζεται στα συναισθήµατα στις κρίσεις και στις εντυπώσεις του 

ερευνητή. Τα δεδοµένα αναδύονται από την αλληλεπίδραση ερευνητή – υποκειµένου 

και η ανάλυση γίνεται επαγωγικά. Ο µελετητής της ποιοτικής έρευνας προσπαθεί να 

διεισδύσει σε βαθιά επίπεδα κατανόησης, να αποκαλύψει και να προσδιορίσει τόσο το 

εύρος όσο και το βάθος των περιστάσεων και των απόψεων που σχετίζονται µε το 

γνωστικό αντικείµενο της µελέτης και έχουν εφαρµογή σε αυτό. Η όλη διαδικασία έχει 

χαρακτηριστεί ως «πλήρης περιγραφή». Η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να ανακαλύψει 

τις σηµασίες που προσδίδουν οι µετέχοντες στην έρευνα στη συµπεριφορά τους, στον 

τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν τις καταστάσεις και ποιες είναι οι απόψεις τους σε 

συγκεκριµένα ζητήµατα. Είναι δεδοµένο ότι οι απόψεις µας µπορούν να συµβάλλουν 

στον καθορισµό των καταστάσεων. 

 

Σ’ έναν λοιπόν ζωντανό χώρο, όπως είναι το σχολείο, µέσα στο οποίο διαπιστώνεται 

πολυπλοκότητα και ροή της κοινωνικής ζωής, η ποιοτική προσέγγιση µπορεί να 

ανακαλύψει τις βαθύτερες έννοιες και να αποκαλύψει την πολυπλοκότητα και τη 

λεπτή διάκριση που υπάρχει µεταξύ των περιστάσεων και των ζητηµάτων. 

 

6.2.2 Περιγραφή Ερευνητικής ∆ιαδικασίας για τη συλλογή δεδοµένων 

 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε διάστηµα 

δύο εβδοµάδων και ακολουθήθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα : 

Στις 28-02-2008 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνέντευξη µε την καθηγήτρια της 

Οικιακής Οικονοµίας στη σχολικής µονάδα που υπηρετεί, µετά τη λήξη των 

µαθηµάτων του σχολείου. 

Στις 29-02-2008 πραγµατοποιήθηκε µια συνέντευξη µε την καθηγήτρια των Αγγλικών 

στη σχολική µονάδα που υπηρετεί, µετά τη λήξη των µαθηµάτων του σχολείου. 

Στη 1-02-2008 πραγµατοποιήθηκε µια συνέντευξη µε την καθηγήτρια της 

Πληροφορικής στη σχολική µονάδα που υπηρετεί, µετά τη λήξη των µαθηµάτων του 

σχολείου. 

Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν στις 7-02-2008 µε την συνέντευξη του καθηγητή της 

Τεχνολογίας στη σχολική µονάδα που υπηρετεί, µετά τη λήξη των µαθηµάτων του 

σχολείου. 
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Στη συνέχεια έγινε η πρώτη φάση ανάλυσης των στοιχείων που προέκυψαν µέσα 

από τις συνεντεύξεις. Μετά τη συστηµατική µελέτη και ανάλυση των στοιχείων 

ακολουθήθηκε η δεύτερη φάση των συνεντεύξεων, για να γίνει η διασάφηση σε 

κάποια ζητούµενα, όπου αυτή κρίθηκε απαραίτητη. Κατόπιν ακολούθησε η δεύτερη 

φάση επεξεργασίας των δεδοµένων. 

 

6.2.3 Εργαλείο συλλογής δεδοµένων 

 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ποιοτική έρευνα είναι η δοµηµένη 

συνέντευξη µε τη χρήση µαγνητοφώνου, αφού συµφώνησαν οι ερωτώµενοι. Αυτή 

είναι µία από τις συχνότερα χρησιµοποιούµενες µεθόδους εκµαίευσης πληροφοριών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύµφωνα µε τους Cohen και Manion (1997), η 

δοµηµένη συνέντευξη είναι αυτή στην οποία το περιεχόµενο και η διαδικασία είναι 

οργανωµένη εκ των προτέρων. Αυτό σηµαίνει ότι η αλληλουχία και η διατύπωση των 

ερωτήσεων είναι καθορισµένα βάση σχεδιαγράµµατος και αφήνεται λίγη ελευθερία 

στο συνεντευκτή να κάνει τροποποιήσεις. Επισηµαίνεται επίσης, ότι χρησιµοποιούνται 

τρία είδη σχηµάτων στη δοµή των σχεδίων τα οποία εφαρµόζονται στις δοµηµένες 

συνεντεύξεις. Πρώτον, οι καθορισµένες εναλλακτικές ερωτήσεις επιτρέπουν στον 

ερωτώµενο να επιλέξει µεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών απαντήσεων. 

∆εύτερον οι ″ανοιχτές ερωτήσεις″  έχουν οριστεί από τον Kerlinger ως  ″εκείνες που 

παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τις απαντήσεις των ερωτώµενων, αλλά βάζουν 

ελάχιστους περιορισµούς στις απαντήσεις και στην έκφρασή τους″ (Kerlinger, 1970). 

Τρίτον, η «κλίµακα» είναι ένα σύνολο λεκτικών απαντήσεων, σε καθεµία από τις 

οποίες ο ερωτώµενος απαντά υποδεικνύοντας βαθµούς συµφωνίας ή ασυµφωνίας. 

Έτσι, η απάντηση του ατόµου εντάσσεται σε µία κλίµακα καθορισµένων εναλλακτικών 

απαντήσεων. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα πριν την έναρξη των συνεντεύξεων οι πληροφοριοδότες 

ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας καθώς και για το πώς θα 

χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν. Ενηµερώθηκαν επίσης 

ότι µπορεί να υπάρξει και δεύτερη συνάντηση για την κάλυψη τυχόν παραλήψεων 

που προέκυψαν από την πρώτη συνέντευξη. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

ερωτώµενοι θα δουν το αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο και ότι θα τηρηθεί 

εχεµύθεια. 

Ως ερευνήτρια της έρευνας αυτής θεωρώ ότι το µαγνητόφωνο είναι απαραίτητο 

προκειµένου να καταγραφούν οι συνεντεύξεις µε κάθε λεπτοµέρεια. Απαραίτητη 
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επίσης κρίνεται και η χρήση σηµειωµατάριου προκειµένου να είµαι σε θέση να 

επισηµάνω ό,τι κρίνεται σηµαντικό, αξιόλογο ή περισσότερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, 

όταν ηχογραφούµε µια συζήτηση είναι αδύνατον να καταγράψουµε τα εξελικτικά 

στοιχεία (χειρονοµίες, νεύµατα ή και συσπάσεις του προσώπου) των οποίων η 

σηµασία είναι καθοριστική στην κατανόηση της συγκεκριµένης κατάστασης. Με τη 

µορφή όµως σηµειώσεων τα στοιχεία αυτά µπορούν να αποτελέσουν πολύ χρήσιµο 

υλικό.  

Θεωρώ ότι η συνέντευξη δεν είναι απλώς ένας µηχανισµός συλλογής πληροφοριών, 

αποτελεί µια διαδικασία οικοδόµησης της πραγµατικότητας. Έτσι θα προσαρµόσω τη 

διατύπωση των ερωτήσεων, ώστε να ταιριάζει µε την περίπτωση του συνοµιλητή ή µε 

το υπό συζήτηση θέµα. Στόχος µου είναι συγκεκριµένες µάλλον παρά αόριστες 

απαντήσεις. Προκειµένου µάλιστα να µην υπάρχει ασάφεια σε λέξεις ή φράσεις, θα 

ζητήσω, αν χρειαστεί, παραδείγµατα περιπτώσεων που διευκρινίζουν τους ορισµούς. 

Εκτιµώντας ότι ο ρόλος της ερευνήτριας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός θα προσπαθήσω 

να ακούω προσεκτικά όσα λέει ο συνοµιλητής µου. Παράλληλα θα επιδιώξω η 

συζήτηση να µην ξεφεύγει από το θέµα και να καταλήξει σε άσκοπες φλυαρίες, πάντα 

λαµβάνοντας υπόψη να µην δυσαρεστήσω τον οµιλούντα. Η δηµιουργία ευχάριστης 

ατµόσφαιρας είναι πολύ βασική για τη διεξαγωγή µιας συνέντευξης, διότι µε αυτόν 

τον τρόπο οι ερωτώµενοι απαντούν µε µεγαλύτερη άνεση στις ερωτήσεις. Αυτό το 

στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό, γιατί οι συνεντεύξεις δεν είναι απλώς µέσο άντλησης 

πληροφοριών, αλλά και ένα µέσο εκµαίευσης των πραγµατικών πεποιθήσεων και 

στάσεων των ερωτώµενων. Γι’ αυτό και ο ερευνητή δεν πρέπει να αφήνει τις δικές του 

προκαταλήψεις, τις απόψεις του ή την περιέργεια του να επηρεάζουν τις απαντήσεις 

των ερωτώµενων.  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι γενικές ερωτήσεις της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις 

αυτές σχετίζονται άµεσα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και κατηγοριοποιούνται ως 

εξής : 

 

Ως προς  το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα (Τι µαθησιακές ευκαιρίες 

προσφέρει ο οδηγός διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό;):  

1. Είναι ξεκάθαροι οι στόχοι του οδηγού διδασκαλίας; 

 Ο οδηγός πετυχαίνει τους στόχους του; 

2. Ποιες προσδοκίες είχατε, πριν µελετήσετε τον οδηγό;  
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 Τώρα που ολοκληρώσατε τη µελέτη του οδηγού, νιώθετε ότι 

ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που µπορεί να είχατε πριν τον 

µελετήσετε; 

3. Θα τα καταφέρετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στον οδηγό 

διδασκαλίας;  

4. Νιώθετε ότι ωφεληθήκατε από αυτή την επιµόρφωση που σας πρόσφερε ο 

οδηγός;  

5. Πόσο καλύτερα αισθάνεστε ότι θα κάνετε τη δουλειά σας ως εκπαιδευτικός 

τώρα που έχετε µελετήσει αυτό τον οδηγό; 

6. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η εκπαιδευτική σας κουλτούρα και η διδακτική σας 

φιλοσοφία µε βάση όσα µελετήσατε στον οδηγό; 

7. Πιστεύετε ότι ο οδηγός αυτός θα γίνει αποδεκτός από συναδέλφους σας που 

ασχολούνται µε την Π.Ε.; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα (Ποια είναι τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα για τον εκπαιδευτικό;): 

1. Έχετε κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της 

Συνεργατικής Μάθησης (Collaborative Learning) 

2. Είστε σε θέση να παρουσιάζετε και να διατυπώνετε τις βασικές αρχές της 

συγκεκριµένης παιδαγωγικής θεωρίας; Πείτε µου δύο. 

3. Μπορείτε να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα από τα εκπαιδευτικά 

σενάρια που προτείνει ο οδηγός;  

4. Μπορείτε να παρουσιάσετε παραλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων είτε ως 

προς τις διδακτικές ενότητες είτε ως προς τις παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης ή 

τα τεχνολογικά εργαλεία; 

5. Νιώθετε ότι θα µπορέσετε να οργανώσετε τη διδασκαλία σας βάσει των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προτείνονται; 

6. Είστε σε θέση να περιγράψετε και να παρουσιάσετε ένα δικό σας εκπαιδευτικό 

σενάριο που στηρίζεται στις αρχές της βιωµατικής µάθησης; 

7. Θεωρείτε ότι µπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε δικές σας αυθεντικές 

δραστηριότητες βιωµατικού τύπου; 

8. Κατανοήσατε τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριµένη τεχνολογία στη 

εκπόνηση προγραµµάτων ΠΕ; 
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9. Πιστεύετε ότι είναι όντως αναγκαία η δηµιουργία συµπληρωµατικού του 

σχολικού εγχειριδίου πληροφοριακού υλικού για την Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση; 

10. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε και οι ίδιοι επιπρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό; 

 

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα (Υπάρχει σαφήνεια στον τρόπο 

επιµόρφωσης;): 

1. Οι οδηγίες διδασκαλίας που εµπεριέχονται στα εκπαιδευτικά σενάρια είναι 

σαφείς; 

2. Οι φάσεις των σεναρίων είναι ξεκάθαρες; 

3. Έχετε κατανοήσει τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε, αν αποφασίσετε να 

εφαρµόσετε τα σενάρια αυτά στην εκπαιδευτική πράξη; 

4. Φαίνεται µε σαφήνεια ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν τα 

εκπαιδευτικά µέσα (εργαλεία-υλικό) κατά την εφαρµογή των σεναρίων; 

5. Είναι έκδηλη η ανάγκη ύπαρξης του οδηγού διδασκαλίας; 

 

Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα (Μπορεί να είναι αποτελεσµατικός 

ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός διδασκαλίας;): 

1. Ο οδηγός αυτός είναι τελικά επαρκές βοήθηµα; 

2. Νοµίζετε ότι χρειάζονται περαιτέρω επιµορφωτικά σεµινάρια, για να 

εφαρµόσετε τις προτάσεις του; 

3. Νοµίζετε ότι χρειάζεται να διαθέτει κανείς υψηλού επιπέδου τεχνολογικές 

γνώσεις, για να κατανοήσει και να εφαρµόσει τα σενάρια; 

Συµβαδίζει ο οδηγός µε τις αρχές της διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; 

4. Ανταποκρίνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια στις απαιτήσεις του ∆ΕΠΠΣ; 

5. Ο τρόπος επιµόρφωσης που παρέχει ο οδηγός θεωρείτε ότι κινητοποιεί τον 

εκπαιδευτικό, ότι είναι ελκυστικός και ευέλικτος; 

6. Θα προτείνατε αυτόν τον τρόπο επιµόρφωσης και στους συναδέλφους σας; 

 

 

Ως προς το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα (Πώς αξιολογούνται τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά του οδηγού;): 
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Ε1) Αποτίµηση χρόνου εκµάθησης 

1. Πιστεύετε ότι θα κατακτήσετε γνωστικά το περιεχόµενο του οδηγού γρήγορα; 

2. Πόσος χρόνος απαιτείται, για να διαβάσει και να κατανοήσει κάποιος τον 

οδηγό; 

3. Θα ανατρέχετε συνέχεια σε αυτόν και, αν ναι, πόσο συχνά; 

4. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για καθεµία από τις ασκήσεις επέκτασης (πολύ-

λίγο);  

 Ποια από τις ασκήσεις επέκτασης θα σας δυσκολέψει πιο πολύ και γιατί 

(ανεπάρκεια οδηγιών, δυσκολονόητες οδηγίες, έλλειψη γνώσεων); 

 

Ε2) Παιδαγωγική επάρκεια του οδηγού (ή της επιµόρφωσης) 

1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να 

ικανοποιηθούν από τον οδηγό; 

2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά σενάριο 

του οδηγού; 

3. Έχουν ληφθεί υπόψη στα σενάρια του οδηγού οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

µαθητών; 

4. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή 

των σεναρίων στην πράξη;  

 οι µαθητές θα µαθαίνουν καλύτερα; 

 οι καθηγητές θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους; 

5. Τα σενάρια που περιέχει ο οδηγός προάγουν τη βιωµατική µάθηση; 

6. Ο οδηγός παρέχει βιωµατικό πλαίσιο που αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο 

θα χρησιµοποιηθεί η γνώση στην πραγµατική ζωή; 

7. Προτείνει αυθεντικές και βιωµατικού τύπου δραστηριότητες; 

8. Τα σενάρια παρέχουν τη δυνατότητα οι µαθητές να «µαθητεύσουν» κοντά σε 

έναν ειδικό και να παρατηρήσουν τη συµπεριφορά του; 

9. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και 

να δουν ένα θέµα από διαφορετικές οπτικές; 

10. Υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση; 

11. ∆ίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να αναστοχάζονται πάνω στη γνώση, στη 

διαθεµατικότητα  και να µη µαθαίνουν µηχανικά πράγµατα; 

12. Προβλέπεται στα σενάρια οι µαθητές να περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 

επιτέλεσαν την εργασία τους; 
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13. Σύµφωνα µε τα σενάρια, ο καθηγητής παρεµβαίνει στη µαθησιακή διαδικασία, 

για να παράσχει γνωστικά στηρίγµατα (scaffolding), όποτε χρειαστεί; 

14. Κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης µιας εργασίας από τους µαθητές, συντελείται 

µάθηση µε βιωµατικό τρόπο; 

 

 

Ε3) Περιεχόµενο του οδηγού (ή της επιµόρφωσης) 

 

α) ∆οµή 

1. Θεωρείτε ότι η δοµή του οδηγού είναι ξεκάθαρη; 

2. Βρίσκετε καλή τη δοµή του οδηγού; 

3. Οι ενότητες του οδηγού είναι καλές ή θα θέλατε κάτι άλλο; 

4. Μπορεί κάποιος να βρει εύκολα τις πληροφορίες που θέλει στον οδηγό ή είναι 

χαοτική η δοµή του; 

 

β) Τα εκπαιδευτικά σενάρια  

1. Τα σενάρια παρουσιάζονται µε τρόπο κατανοητό; 

2. Ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους των θεµάτων, για τις οποίες 

έχουν δηµιουργηθεί; 

3. Είναι κατάλληλα για το κοινό στο οποίο απευθύνονται και το οποίο αποτελείται 

από µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου ; 

4. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν; 

5. Είναι εύκολο να υλοποιηθούν µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο 

σήµερα; 

6. Ο χρόνος διδασκαλίας, όπως προβλέπεται από το ∆ΕΠΠΣ, µε το οποίο 

συµβαδίζει ο οδηγός, επαρκεί για την υλοποίηση του κάθε σεναρίου; 

7. Βρίσκετε ότι εµπλουτίζουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; 

8. Οι διδακτικές προτάσεις και λύσεις που εµπεριέχονται στα σενάρια βρίσκετε ότι 

είναι καινοτόµες ή απλώς συντηρούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; 

9. Τα σενάρια για την εκπόνηση των προγραµµάτων ΠΕ, θεωρείτε ότι θα 

προσδώσουν ενδιαφέρον στη µαθησιακή διαδικασία; 

10. Πιστεύετε ότι η φιλοσοφία τους είναι διαθεµατική; 

 

γ) Τα εκπαιδευτικά µέσα  

 Τα εργαλεία 
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1. Τα εργαλεία που προτείνονται για κάθε σενάριο είναι κατάλληλα για την 

υλοποίηση του; Θα έπρεπε να προτείνονται και άλλα; 

2. Θεωρείτε ότι τα εργαλεία είναι εύχρηστα; 

3. Είναι κατανοητή η χρήση των εργαλείων; 

4. Η τεχνική υποδοµή του σχολείου επιτρέπει την εφαρµογή των εκπαιδευτικών 

σεναρίων που περιλαµβάνουν αυτά τα εργαλεία; 

5. Θεωρείτε ότι η χρήση και αξιοποίηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι 

απαραίτητη, για την υλοποίηση των σεναρίων;  

 

 Το επιπρόσθετο υλικό 

1. Το επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό συνδυάζεται µε τις επιµέρους 

δραστηριότητες των φάσεων των σεναρίων; 

2. Το κρίνετε απαραίτητο; 

3. Το θεωρείτε επαρκές; 

4. Είναι επιστηµονικά έγκυρο; 

5. Παρακολουθεί τις σύγχρονες  επιστηµονικές εξελίξεις; 

6. Είναι καλαίσθητο και ελκυστικό;  

7. Πιστεύετε ότι βοηθάει για τη διασαφήνιση και καλύτερη κατανόηση ορισµένων 

σηµείων του σχολικού εγχειριδίου; 

 

 Προς το τέλος της συνέντευξης οι ερωτώµενοι θα χρειαστεί να απαντήσουν στο 

ερώτηµα σχετικά µε το πώς κρίνουν συνολικά τον «Οδηγό ∆ιδασκαλίας» και τις 

δραστηριότητες που περιλαµβάνονται σε αυτόν, καθώς και ποια πιστεύουν ότι θα 

είναι γενικά η συµβολή του στην επιµόρφωση και κατάρτισή τους. 

 

6.2.4 Περιγραφή δείγµατος έρευνας 

 

Όπως προαναφέρθηκε ο αριθµός των εκπαιδευτικών που λαµβάνουν µέρος στην 

έρευνα είναι τέσσερα άτοµα ηλικίας 35-55 ετών, καθηγητές ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

Ο ένας είναι καθηγητής Τεχνολογίας, απόφοιτος του τµήµατος Γεωπονίας του 

Παν/µίου Αθηνών µε δεκαετή εµπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων και έχει περάσει µε επιτυχία τις εξετάσεις για την Πιστοποίηση  των 

Εκπαιδευτικών «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». Οι άλλες καθηγήτριες που αποτελούν το δείγµα είναι : 
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Μία καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας του Παν/µίου Αθηνών 

µε καλή γνώση των βασικών δεξιοτήτων της τεχνολογίας, υπεύθυνη για τα 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο που υπηρετεί και 

δεκαπενταετή εµπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 

Μια καθηγήτρια Οικιακής Οικονοµίας απόφοιτος της Χαροκόπειου Ανωτάτης Σχολής 

Αθηνών, µε δεκαπενταετή εµπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων 

και µε πολύ καλή γνώση των βασικών δεξιοτήτων της τεχνολογίας.  

Μια καθηγήτρια Πληροφορικής απόφοιτη του τµήµατος Πληροφορικής του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε δεκαετή εµπειρία στην εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων, επιµορφώτρια στα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

Εκπαίδευση». 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στο χώρο εργασίας των ατόµων, όπου άλλωστε είναι και 

ο χώρος εφαρµογής της προτεινόµενης λύσης. Σ’ αυτό το χώρο τα άτοµα 

αισθάνονται περισσότερο οικεία, έχουν µεγαλύτερη άνεση και συνολικά το 

περιβάλλον µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών 

αµφίδροµης επικοινωνίας για τις ανάγκες της συνέντευξης. Βασική παράµετρο για 

την οµαλή διεξαγωγή µίας συνέντευξης αποτελεί η ψυχολογία των ατόµων τα 

οποία συµµετέχουν και αυτό µπορεί να επιτευχθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 

µέσα σ΄ ένα γνωστό χώρο. 

 

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι τα άτοµα που επιλέχτηκαν  για τις συνεντεύξεις έδειξαν 

ενδιαφέρον και προθυµία. Το γεγονός αυτό θεωρείται σηµαντικό για την πορεία της 

συνέντευξης και την εξέλιξη της έρευνας. 

 

6.3 Αποτελέσµατα έρευνας 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στην έρευνα εξέφρασαν την ικανοποίηση τους 

για το περιεχόµενο του Οδηγού ∆ιδασκαλίας. Χαρακτήρισαν τον Οδηγό πλήρες, 

αναλυτικό, αναγκαίο και επαρκές βοήθηµα µε δοµηµένο περιεχόµενο για τον 

καθηγητή οποιασδήποτε ειδικότητας, ο οποίος ασχολείται µε την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων.  

Εντυπωσιάστηκαν µε τη χρήση των διδακτικών στρατηγικών και των τεχνολογικών 

εργαλείων στη παρουσίαση των εκπαιδευτικών σεναρίων. Είπαν χαρακτηριστικά ότι: 
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«Στα επιµορφωτικά σεµινάρια Περιβαλλοντικής µόνο η µέθοδος  project  αναλύεται 

εκτενώς».  Θεωρούν ότι τα σενάρια που περιέχονται στον Οδηγό προάγουν τη 

βιωµατική µάθηση, ευαισθητοποιούν πιο γρήγορα τους µαθητές, καλλιεργούν τη 

συνεργασία µεταξύ των µαθητών αλλά και µεταξύ των εκπαιδευτικών που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα και προσφέρουν εφόδια στους επιµορφούµενους για την 

ανάπτυξη απόψεων σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η διαθεµατική 

προσέγγιση της Π.Ε. όπως εφαρµόστηκε µέσω των σεναρίων, κρίνεται άκρως 

αποτελεσµατική και δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες 

και να αναπτύξουν ικανότητες. 

Η παρουσίαση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  και ειδικότερα η αξιοποίηση των 

εκπαιδευτικών εργαλείων στην περιβαλλοντική ήταν απόλυτα κατανοητή από όλους 

µολονότι δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο γνώσεων των βασικών δεξιοτήτων της 

τεχνολογίας. Οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χρήση των τεχνολογιών 

σήµερα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της  δουλειάς του εκπαιδευτικού για οποιοδήποτε 

µάθηµα. Η χρήση των προτεινόµενων εργαλείων στα εκπαιδευτικά σενάρια 

αναδεικνύει την πρωτοτυπία τους και τα κάνει ακόµα περισσότερο ενδιαφέροντα.  

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί για τη µέθοδο 

της µελέτης πεδίου και τη χρήση της τεχνολογίας στο δεύτερο σενάριο. Τόνισαν ότι 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη η συγκεκριµένη µέθοδος  κατά την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων γιατί οι µαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο, 

απελευθερώνονται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και αναλαµβάνουν το 

ρόλο του µικρού ερευνητή.  
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6.4. Επίλογος 

 
Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης, 

ο ρόλος του σχολείου έχει γίνει σύνθετος και πολυδιάστατος: το σχολικό περιβάλλον 

δε λειτουργεί απλώς ως φορέας µετάδοσης γνώσεων και καλλιέργειας δεξιοτήτων, 

αλλά έχει επιφορτισθεί µε πολλαπλούς ρόλους, όπως η ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον και την προστασία του. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών µε την Π.Ε. και 

την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων γίνεται όλο και µεγαλύτερη. Με την 

παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατικής εργασία µε θέµα «Εκπαιδευτικές Εφαρµογές 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» αναπτύσσεται ένα µεθοδολογικό πλαίσιο 

σχεδιασµού προγραµµάτων Π.Ε. αξιοποιώντας τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοµές, 

τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τα τεχνολογικά µέσα. ∆ηµιουργείται ένας Οδηγό 

∆ιδασκαλίας της Π.Ε. ο οποίος λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό για τους 

εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράµµατα περιβαλλοντικής. Με αυτό τον Οδηγό 

∆ιδασκαλίας διευρύνεται ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα του ο εκπαιδευτικός. 

Φτάνοντας στο τέρµα της πορείας που ακολουθήσαµε για την εκπόνηση  της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας, κρίνουµε σκόπιµο να συνοψίσουµε όλα τα βήµατα 

που περιέλαβε αυτή η πορεία ως εξής: 

Κατ’ αρχάς, στο κεφάλαιο της εισαγωγής παρουσιάζεται η µορφωτική αξία του 

γνωστικού αντικειµένου της Περιβαλλοντικής και δικαιολογείται η σπουδαιότητα της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση. Επίσης παρουσιάζεται η 

σπουδαιότητα της δηµιουργίας ενός Οδηγού ∆ιδασκαλίας για την Π.Ε. και αδροµερώς 

το αντικείµενο και η δοµή της διπλωµατικής εργασίας. 

Στη συνέχεια, γίνεται µια ιστορική επισκόπηση της Π.Ε. µε µια συνοπτική αναφορά 

στους κυριότερους σταθµούς της (µέσα από τα βασικά κείµενα, τις ∆ιεθνείς 

∆ιασκέψεις και τα Συνέδρια), ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό το θεωρητικό πλαίσιο 

και η πρακτική της. Παρουσιάζεται η πορεία της Π.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα, δίνοντας το θεσµικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο 

λειτουργίας της. 

Ακολουθούν οι βασικές παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες αποτελούν τη θεωρητική βάση 

των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι κυριότερες 
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παιδαγωγικές µέθοδοι και στρατηγικές που εφαρµόζονται σήµερα κατά την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων στην Εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια επικεντρώθηκε η προσοχή µας στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και προσδιορίστηκε η 

σηµαντικότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαίδευση 

διευκολύνοντας τη µάθηση τόσο στην καθηµερινή διδακτική πράξη όσο και σε 

καινοτόµους θεσµούς του σύγχρονου σχολείου, όπως είναι η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. 

Επόµενο βήµα αποτέλεσε η περιγραφή, η τεκµηρίωση και η σχεδίαση εκπαιδευτικών 

σεναρίων µάθησης για την Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση εφαρµόζοντας συγκεκριµένες 

διδακτικές στρατηγικές και αξιοποιώντας τα τεχνολογικά µέσα. Ορίζεται τι είναι το 

εκπαιδευτικό σενάριο, ποια είναι η δοµή του ποιες είναι οι φάσεις δηµιουργίας του και 

πως αξιολογείται.  

Κατόπιν, έγινε µία παρουσίαση του Οδηγού ∆ιδασκαλίας, όπου περιγράφτηκαν οι 

υπάρχουσες συνθήκες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου της Π.Ε., από τις 

οποίες προκύπτει η ανάγκη καλλιέργειας ενός νέου πνεύµατος διδασκαλίας και 

δηµιουργίας ενός Οδηγού ∆ιδασκαλίας που θα φέρει αυτό το νέο πνεύµα στην 

εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι στόχοι του και το περιεχόµενό του, 

παρουσιάζοντας αναλυτικά τα εκπαιδευτικά σενάρια. Επίσης, γίνεται µια εκτενή 

αναφορά στο υποστηρικτικό υλικό που στηρίζει τα εκπαιδευτικά σενάρια και που 

θεωρείται απαραίτητο για την εφαρµογή τους.  

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ποιοτική έρευνα για την αξιολόγηση του Οδηγού 

∆ιδασκαλίας και τη συµβολή του στην αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών ως προς τη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα 

πλαίσια της έρευνας αυτής ορίστηκαν οι ερευνητικοί άξονες και διαµορφώθηκαν τα 

ερωτήµατα που τους αποτελούν. Με αυτό το σκεπτικό πήραµε συνεντεύξεις από 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων που εκπονούν προγράµµατα Π.Ε. και 

καταλήξαµε σε πολύτιµα συµπεράσµατα για την προσπάθειά µας. 

 

Βαθιά επιθυµία µας είναι να προβληθεί και να ενισχυθεί ο θεσµός της Π.Ε. ώστε να 

γίνει το άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία. Η ένταξη της Π.Ε. στα αναλυτικά 

προγράµµατα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η απόκτηση του δικούς της 

χρόνου µέσα στα ωρολόγια προγράµµατα των σχολείων είναι εφικτή και θεµιτή. Προς 
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αυτή την κατεύθυνση µπορεί να βοηθήσει και ο Οδηγός ∆ιδασκαλίας ο οποίος 

αποτελεί µία καινοτόµο εκπαιδευτική προσέγγιση της Π.Ε. και θεωρεί απαραίτητη την 

εφαρµογής της στα πλαίσια όλων των αντικειµένων διδασκαλίας ενισχύοντας το 

διαθεµατικό της χαρακτήρα ώστε να δηµιουργήσει τη βάση για µια ριζική αλλαγή στην 

εκπαιδευτική νοοτροπία.  

Φιλοδοξία µας επίσης είναι, αυτός ο Οδηγός ∆ιδασκαλίας να αποτελέσει το 

υποστηρικτικό υλικό των επιµορφωτικών σεµιναρίων Π.Ε., που διοργανώνονται από 

το ΥΠΕΠΘ, για εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράµµατα περιβαλλοντικής, και 

διεξάγονται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα Περιφερειακά Κέντρα 

Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Αργυρούπολη acee@otenet.gr 

http://www.kpea.gr/ 
∆ραπετσώνα mail@kpe-drapets.att.sch.gr 

http://kpe-drapets.att.sch.gr/ 
Λαυρίου kpelav@yahoo.gr 

http://kpelavrio.info/ 
Τροιζήνας-Μεθάνων kpe_troizina_methana@yahoo.gr 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Καλαµάτα kpekal@otenet.gr 

http://www.kpe-kalamatas.gr/ 
Νέα Κίου  Αργολίδας mail@kpe-arg.arg.sch.gr 

 
http://www.kpenkiou.sch.gr/ 

Ηραίας Αρκαδίας mail@kpe-iraias.ark.sch.gr 
Καστριού Αρκαδία mail@kpe-kastr.ark.sch.gr 
Σµήνους Λακωνίας mail@kpe-smynous.lak.sch.gr 
Μολάων Λακωνίας mail@kpe-molaon.lak.csh.gr 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
Καστοριά 

 

kpekast1@otenet.gr 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ 

http://www.kpe.gr 
Θ. Ζιάκα 

 

kpe-ziak@otenet.gr 

Μελίτη 

 

mail@kpe-melit.flo.sch.gr 

http://kpe-
melit.flo.sch.gr/index.html 

Βελβεντού kpevelvento@yahoo.gr 
kpevelv@freemail.gr 

http://www.kpevelvento.gr/ 
Γρεβενών http://kpe-ziaka.gre.sch.gr/ 
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Σιάτιστας  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
Αν. Όλυµπος 

 

kpe-anolympou@sch.gr 

http://dide.pie.sch.gr/kpepie/ 
Αρναία 

 

mail@kpe-arnaias.chal.sch.gr 

http://grperek-
v.thess.sch.gr/kpe_arnaias.htm 

Βερτίσκος kpeverti@otenet.gr 
Έδεσσα 

 

mail@kpe-edess.pel.sch.gr 

http://kpe-edess.pel.sch.gr/ 
Ελευθέριο-Κορδελιό 

 

kpe-thes@otenet.gr 

http://www.kpe-thess.gr 
Νάουσα 

 

arapitsa@otenet.gr 

http://www.kpenaousas.gr 
Πορόϊα 

 

kpeporoi@otenet.gr 

http://kpe-poroion.ser.sch.gr 
Κιλκίς kpekilkis@sch.gr 
Γιαννιτσών mail@kpe-giann.pel.sch.gr 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Άραχθος kpeart@sch.gr 

http://kpe-arach.art.sch.gr 
Κόνιτσα kpekonits@otenet.gr 

Http://users.otenet.gr/~kpekonits 
Πραµάντων Ιωαννίνων  
 
 

Παρανέστι kpe-paran@sch.gr 

kpe-paran@amaked-thrak.pde.sch.gr 
Σουφλί info@kpesoufliou.gr 

http://www.kpesoufliou.gr 
Φιλίππων Καβάλας 

 

kpefilip@yahoo.gr 

http://www.kpe-philippi.gr 
Βιστωνίδας Ξάνθης kpe-vist@otenet.gr 
Μαρώνειας Κοµοτηνής mail@kpe-maron.rod.sch.gr 



 144

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Μακρινίτσα 

 

mail@kpe-makrin.mag.sch.gr 

http://users.otenet.gr/~kpe 

Http://kpe-makrin.mag.sch.gr 
Μουζάκι 

 

kpemou@otenet.gr 

http://www.kpem.gr/ 
Αγιάς Κίσσαβου – 
Μαυροβουνίου 

mail@kpe-mavrov.lar.sch.gr 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
Λιθακιά dipezak@sch.gr 

mail@dipe.zak.sch.gr 

http://www.kpezakyn.gr 
Θιναλίων Κερκύρας  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Ακράτα mail@kpe-akrat.ach.sch.gr 

http://kpe-akrat.ach.sch.gr 
Θέρµο kpe-ther@otenet.gr 

kpethermou@sch.gr 

http://users.otenet.gr/~kpe-ther 
Κλειτορία mail@kpe-kleit.ach.sch.gr 

http://kpe-kleit.ach.sch.gr 
Κρέστενα Ηλείας kpe.krestenon@gmail.com 
Μεσολόγγι mail@kpe-mesol.ait.sch.gr 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
Άµφισσα kpeamf2@otenet.gr 

http://www.kpeamfissas.edu.gr 
Στυλίδα kpestypa@otenet.gr 

http://kpe-stylid.fth.sch.gr/ 
Υπάτη mail@kpe-ypatis.fth.sch.gr 

kpeypatfth@sch.gr 
Καρπενήσι mail@kpe-karpen.eyr.sch.gr 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Ευεργέτουλας ilkaldelli@sch.gr (προσωρινό) 
Οµηρούπολη 

 

mail@kpe-chiou.chi.sch.gr 

http://kpe-chiou.chi.sch.gr/ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Αρχάνες 

 

mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

http://kpe-archan.ira.sch.gr/ 
Βάµος 

 

kpevamou@sch.gr 

http://kpe-vamou.chan.sch.gr/ 
Νεάπολη 

 

mail@kpe-neapol.las.sch.gr 

http://www.kpeneapolis.gr 
Ανωγείων mail@kpe-anog.reth.sch.gr 
Ιεράπετρας Λασιθίου mail@kpe-ierap.las.sch.gr 

http://kpe-ierap.las.sch.gr/ 
 
 

Κόρθι 

 

kpekorthiou@sch.gr 

mail@kpe-androu.kyk.sch.gr 

http://kpe-androu.kyk.sch.gr/ 
Πεταλούδες 

 

mail@kpe-petal.dod.sch.gr 

http://www.dimospetaloudon.gr/html/k
pe.asp 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

The DialogPlus learning activities taxonomy 

 

Taxonomy of learning activities 

Context Activity taxonomy 

Context  Learning 
outcomes 

Pedagogical 
approaches 

Type  

(What) 

Technique 

(How) 

Interaction 

(Who) 

Roles 

(Which) 

Tools & 
resources 

Assessme
nt 

Aims 

Pre-requisites 

Subject 

Environment 

Computer-
based 

Lab-based 

Field-based 

Work-based 

Audio-based 

Cognitive 

Knowledge 

State 

Recall 

List 

Recognise 

Select 

Reproduce 

Specify 

Draw 

Associative 

Instructional 
system design 

Intelligent 
tutoring 
systems 

Elaboration 
theory 

Didactic 

Behaviourist 

Training needs 
analysis 

Assimilative 

   Reading 

   Viewing  

   Listening 

Information 
Handling 

Gathering 

Ordering 

Classifying 

Selecting  

Assimilative 

Information 
Handling 

Concept 
mapping 

Brainstorming 

Buzz words 

Crosswords 

Defining 

Mindmaps 

Web search 

Individual 

One to one 

One to many 

Group based 

Class based 

 

Individual 
learner 

Group leader 

Coach 

Group 
participant 

Mentor 

Supervisor 

Rapporteur 

Facilitator 

Deliverer 

Assimilative 

Word processor 

Text, image, 
audio or video  
viewer 

Information 
handling 

Spreadsheet 

Database 

SPSS 

NVIVO 

Not 
assessed 

Diagnostic 

Formative 

Summative 
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Simulator 

Video 

Lecture-
based 

Seminar-
based 

Time 

Difficulty 

Skills 

Creativity 

Critical 
analysis 

Critical 
reading 

Group/team 
work 

IT 

Literacy 

Numeracy 

Oral 
communicati

Finding 
out/discover 

Pronounce 

Recite 

Comprehen
sion 

Explain 

Describe 
reasons for 

Identify 
causes of 

Illustrate 

Question 

Clarify 

Identify 

Understand 

Application 

Use 

Apply 

Cognitive 

Active learning 

Enquiry-led 

Problem-based 

Goal-based 
scenarios 

Reflective 
practitioner 

Cognitive 
apprenticeship 

Constructivist-
based design 

Situative 

E-moderating 
framework 

Dialogue/argu
mentation 

Experiential 
learning 

Collaborative 
learning 

Analysing 

Manipulating 

Adaptive 

Modelling 

Simulation 

Communicative 

Discussing 

Presenting 

Debating 

Critiquing 

Productive 

Creating 

Producing 

Writing 

Drawing 

Composing 

Synthesising 

Adaptive 

Modelling  

Communicative 

Articulate 
reasoning 

Arguing 

Coaching 

Debate 

Discussion 

Fishbowl 

Ice breaker 

Interview 

Negotiation 

On the spot 
questioning 

Pair dialogues 

Panel 
discussion 

Peer exchange 

Pair person 

Presenter 

Peer assessor  

Moderator 

Bibliographic 
software 

Microsoft 
exchange PDAs 

Project manager 

Digital image 
manipulation 
software 

Mind mapping 
software 

Mind mapping 
software 

Search engines 

Libraries 

Adaptive 

Virtual worlds 

Models 

Simulation 

Modelling 

Communicative 

Electronic 
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on 

Practical 

Problem 
solving 

Research 

Written 
communicati
on 

Ability to 
learn 

Commercial 
awareness 

Computer 
literacy 

Criticism 

Data 
modelling 

Decision 
making 

Foreign 
languages 

Information 
handling 

Construct 

Solve 

Select 

Hypothesize 

Infer 

Calculate 

Investigate 

Produce 

Construct 

Translate 

Assemble 

Demonstrate 

Solve 

Write 

Analysis 

Break down 

List 
component 

Activity theory 

Apprenticeship 

Action 
research 

Reciprocal 
teaching 

Project-based 
learning 

Vicarious 
learning 

 

 

Re-mixing 

Experiential 

Practicing 

Applying 

Mimicking 

Experiencing 

Exploring 

Investigating 

Performing 

Performance 

Question and 
answer 

Rounds 

Scaffolding 

Socratic 
instruction  

Short answer 

Snowball 

Structured 
debate 

Productive 

Artefact 

Assignment 

Book report 

Dissertation/th
esis 

Drill and 
practice 

Essay 

whiteboards 

Email 

Discussion 
boards 

Chat 

Instant 
messaging Voice 
over IP 

Video 
conferencing 

Access grid 

Blogs  

Wikis 

Productive 

CAA tools 

VLEs 
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Information 
literacy 

Interpersona
l competence 

Management 
of change 

Negotiating 

Planning and 
organising 

Self 
management 

Self 
reflection 

Synthesis 

Study skills 

Critical 
analysis and 
logical 
argument 

Writing style 

Library  

E-literacy 

parts of 

Compare 
and contrast 

Differentiate 
between 

Predict 

Critique  

Analyse 

Compare 

Select 

Distinguish 
between 

Synthesis 

Summarise 

Generalise 

Argue 

Organise 

Design 

Explain the 
reasons for 

Exercise 

Journaling  

Presentation 

Literature 
review 

MCQ 

Puzzles 

Portfolio 

Product 

Report/paper 

Test 

Voting 

Experiential 

Case study 

Experiment 

Field trip 

Game 

Role play 
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Listening and 
comprehensi
on 

Making notes 

Oral 
presentation 

Reading 

Referencing 

Research 
reading 

Inference 
and 
synthesis of 
information 

Selecting 
and 
prioritising 
information 

Summary 
skill 

Time 
management 
and 
organisation 

Evaluation 

Judge 

Evaluate 

Give 
arguments 
for and 
against 

Criticise 

Feedback 

Reflect 

Affective 

Listen 

Appreciate 

Awareness 

Responsive 

Aesthetic  

Appreciation 

Commitment 

Moral 

Scavenger hunt 

Simulation 
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awareness 

Ethical 
awareness 

Psychomotor 

Draw 

Play 

Make 

Perform 

Exercise 

Throw 

Run 

Jump 

Swim 
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Κάθε απόπειρα απόδοσης της ορολογίας στα ελληνικά θα µπορούσε να φανεί ελλιπής µε κίνδυνο την παροχή λανθασµένων 
διαστάσεων των όρων και κατ' επέκταση λανθασµένων χρήσεων αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Περιβαλλοντικά Σταυρόλεξα  και Φύλλα Εργασίας 

 
Οι οθόνες που ακολουθούν σχεδιάστηκαν µε το εργαλείο HotPotatoes. Το HotPotatoes 

είναι ένα πρόγραµµα ανοιχτού λογισµικού µε το οποίο µπορoύν να δηµιουργηθούν 

ασκήσεις διαφόρων µορφών για χρήση είτε µέσω διαδικτύου είτε µέσω υπολογιστή. 

Στην πραγµατικότητα είναι java scripts που δηµιουργούνται µε έναν ιδιαίτερα φιλικό 

τρόπο. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιείται η δραστηριότητα συµπλήρωσης 

σταυρόλεξου και αντιστοίχησης της σωστής λέξης (quiz) . 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ 
 

 
 

Ο µαθητής συµπληρώνει το σταυρόλεξο και πατά το κουµπί “Check” για να ελέγξει 
την απάντησή του. Για να δει την ερώτηση πατά πάνω σε ένα αριθµό στο σταυρόλεξο. 
Σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια, πατά πάνω στο κουµπί “Hint” για να του 
εµφανίστε ένα γράµµα. 
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Α) Λύστε το σταυρόλεξο για να δείτε πώς µπορούµε να επιβαρύνουµε 

λιγότερο το περιβάλλον ! 

 

     1   2         

     3            

                 

             4    

5        6         

                 

 7                

                 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

3. Βενζίνη χωρίς το βλαβερό µόλυβδο 

5.Χρησιµοποιείτε το αυτοκίνητο µόνο για µακρινά ____________ 

6.Μπαίνει στις εξατµίσεις και κρατά τα βλαβερά αέρια. 

7.Να ταξιδεύετε πάντα µε πολλά ά__________ 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1.Χρησιµοποιείτε εναλλακτικά κ____________ που δεν µολύνουν. 

2.Ενθαρρύνετε τη χρήση  η______________ αυτοκινήτων. 

4.Μη χρησιµοποιείτε τα αυτοκίνητα πολύ σ__________. 
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Β) Νερό, υγρότοποι, οικολογία ……… 

Πληροφορίες για να αποκτήσουµε περιβαλλοντική συνείδηση. 
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Λύστε το σταυρόλεξο ! 

  1 2                    3       

                                      

4                          

                                      

  5                       6   

                         7        

         8                            

         9                    

                                     

10                     11 12        

13                           

                            14     15 

       16     17              

                           18     

                                   

  19                         
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                    20          

                                    

                                      

                21               

 
 
Οριζόντια  

1: Χρησιµοποιείται για την παραγωγή νερού ύδρευσης από θαλασσινό νερό. 

4: Συχνή αιτία ρύπανσης των θαλασσών, που προκαλείται από τα τάνκερ 

5: Περίπου τα 2/3 των παραλιακών υγρότοπων της Ευρώπης έχουν χαθεί. Μια από τις 

αιτίες είναι η ____________ τους για µετατροπή σε καλλιεργήσιµη γη 

7: Η διεθνής συνθήκη __________ έχει στόχο την προστασία των υγρότοπων, της 

χλωρίδας και της πανίδας τους 

9: Τόποι µε ρηχά νερά, πλούσιοι σε χλωρίδα και πανίδα. 

11: Η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα (WFD) προστατεύει τα 

επιφανειακά και τα ________ ύδατα. 

13: Τα αποθέµατα νερού δεν είναι ανεξάντλητα για αυτό επιβάλλεται η σωστή χρήση 

και _____________ του νερού 

16: Το νερό αποτελεί το κύριο συστατικό σε ένα υδάτινο __________ 

18: Συνεπεία του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της αύξησης της θερµοκρασίας οι 

___________ στην Αρκτική λιώνουν 

19: Για αποφυγή ρύπανσης των νερών είναι απαραίτητος ο χηµικός και ________ 

καθαρισµός των αστικών λυµάτων. 

20: Περίπου το 97% της συνολικής ποσότητας νερού του πλανήτη µας βρίσκεται στις 

θάλασσες και τους ________ (ονοµαστική πληθυντικός.) 

21: Η επιφανειακή αλλοίωση του εδάφους από την επίδραση της κίνησης του νερού. 

Είναι έντονη σε περιοχές που δεν υπάρχει βλάστηση 

 

Κάθετα  

2: Περίπου το µισό του οξυγόνου της ατµόσφαιρας παράγεται µέσω της 

φωτοσύνθεσης από το __________ στις θάλασσες 

3: Η συνεχής κίνηση του νερού στη φύση 

6: Μεγάλο τεχνικό έργο συλλογής και αποθήκευσης νερού 

8: Προκαλείται από την εκτεταµένη χρήση των λιπασµάτων τα οποία καταλήγουν σε 

λίµνες, ποτάµια και θάλασσες. 

10: Κάθε οργανισµός για να ζήσει χρειάζεται τροφή, _______ και οξυγόνο 
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12: Μια από τις αιτίες που τις προκαλούν είναι οι έντονες βροχοπτώσεις. Έχουν γίνει 

πιο έντονες εξ' αιτίας των κλιµατικών αλλαγών. 

14: Η λειτουργία κατά την οποία τα φυτά αποβάλλουν νερό υπό µορφή υδρατµών 

µέσω των στοµάτων των φύλλων τους 

15: Παγκόσµιο πρόβληµα, ιδιαίτερα αισθητό σε χώρες της Αφρικής 

17: Έτσι ονοµάζονται οι οργανισµοί που ζουν στο νερό. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ασκήσεις αντιστοίχησης (matching)  

Αντιστοίχησε τα δεδοµένα της δεξιάς στήλης µε τα δεδοµένα της αριστερής και φτιάξε 

το σωστό! 

Οθόνες από την εφαρµογή: 
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Ο Κύκλος του Νερού 

 
Για να κατανοήσετε τη σπουδαιότητα του νερού στην καθηµερινή µας ζωή 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html  

 

 

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις :  

Ποιος είναι ο  κύκλος του νερού; ……………………………………………………………………. 

Ποιες είναι  οι µορφές του νερού; ……………………………………………………………………. 

Ποιες είναι οι ιδιότητες του νερού; ………………………………………………………………….. 

Γιατί το νερό αποτελεί πηγή ζωής ; ………………………………………………………………….. 
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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 

Ενηµερωθείτε για τις πηγές ενέργειας : 

http://www.cres.gr/energy-saving/technologies_technologies_ape.htm  

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/energy/html/ener6.htm  

Ποιες πηγές ενέργειας γνωρίζεται;…………………..……………………………… 

Ποιες ονοµάζουµε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 

Ποιες ονοµάζουµε µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ; 

Πως µπορούµε να εξοικονοµήσουµε ενέργεια ; ..…………………………….… 

Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου; ………………………………………….. 

 

Παίξτε το παιχνίδι της ενέργειας και των πηγών της    

http://www.energolab.gr/index.asp?c=1 

 

Οθόνη από το παιχνίδι: 

 

 

και προβληµατιστείτε για το πώς πρέπει να διαχειριζόµαστε την ενέργεια.  
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Εξοικονόµηση  ενέργειας στο σπίτι 
 

Παρατηρήστε τις καθηµερινές σας συνήθειες στο σπίτι, ρωτήστε τους γονείς σας και 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. Θα ανακαλύψεις τρόπους εξοικονόµησης 

ενέργειας στο σπίτι. ∆ίπλα σε κάθε ερώτηση βάλε  V  στο Ναι ή στο Όχι. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Έχετε διπλά τζάµια στα παράθυρα;   

Το ψυγείο κάνει κανονικά απόψυξη;   

Σβήνετε τα φώτα όταν δεν τα χρειάζεστε;   

Είναι οι κατσαρόλες στο ίδιο µέγεθος µε τα µάτια της κουζίνας;   

Έχει ο θερµοσίφωνας χρονοδιακόπτη;   

Το πλυντήριο χρησιµοποιείται µόνο όταν τα άπλυτα γεµίζουν τον 

κάδο; 

  

Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα;   

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε λάµπες µικρότερης ισχύος;   

Συντηρείται συχνά ο καυστήρας και ο λέβητας;   

Κλείνεις την τηλεόραση, τον υπολογιστή, κ.λ.π. αφού τα 

χρησιµοποιήσεις; 

  

Είναι όλα τα παραθυρόφυλλα κλειστά το βράδυ;   

Είναι ο θερµοστάτης στο θερµοσίφωνα ρυθµισµένος στους 60 0 C 

; 

  

Η κεντρική θέρµανση είναι ρυθµισµένη περίπου στους 20 ο C;   

Η σοφίτα, ο φωταγωγός, οι αχρηστευµένες καµινάδες είναι καλά 

κλεισµένα; 

  

Κάνεις συχνότερα ντους από ότι µπάνιο σε γεµάτη µπανιέρα;   

 

 

….Αν τα Ναι είναι περισσότερα από τα Όχι τότε είσαι στο σωστό δρόµο.        Αλλιώς, 

….. προσπάθησε περισσότερο για να εξοικονοµήσετε ενέργεια στο σπίτι! 
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Ανανεώσιµοι και µη ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι 

 

Ποιοι από τους παρακάτω φυσικούς πόρους είναι ανανεώσιµοι και ποιοι όχι ; 

 

δέντρα 

Φυσικό αέριο 

χαλκός 

νερό  

πετρέλαιο 

κάρβουνο 

χόρτα 

ουράνιο 

σιδηροµεταλλεύµατα 

αέρας 

 

 

 

 

Ανανεώσιµοι πόροι 
……………………….. 
………………… ……. 
…………………… ….. 
…………………… ….. 
………………………  
……………………  … 

Μη ανανεώσιµοι πόροι 
……………………….. 
……………………….. 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 
………………………... 
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Βιότοποι – Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα 

 

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες : 

http://www2.minenv.gr/MapExplorer/g_prj3.html?projectID=3&mapID=10 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g12103003.html  

http://www.viopikilotita.uoi.gr/bio.html  

οι οποίες περιέχουν πληροφοριακό υλικό και χάρτες σχετικά µε τους βιότοπους και τη 

βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 

Τι ονοµάζουµε βιότοπο και είναι η βιοποικιλότητα; ……………………………………………. 

Ποιος είναι ο ρόλος των βιότοπων για τα πτηνά;……………………………………………….. 

Ποια είναι η χρησιµότητα των βιότοπων για τον άνθρωπο…………………………………. 

Ποιες είναι οι απειλές των βιότοπων;………………………………………………………………….. 

Πως πρέπει να τους προστατεύουµε;…………………………………………………………………… 
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Ανακύκλωση 

 

Επιστεφθείτε τις ιστοσελίδες : 

http://www.minenv.gr/4/41/4111/g411100.html 

http://www.ulac.gr/med-cartesio/first.html 

http://www.afis.gr/ 

Η αύξηση των απορριµµάτων έχει δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα. Πως 

αντιµετωπίζεται;  

Προβληµατιστείτε ……….. και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; 

Ποια είναι τα είδη της ανακύκλωσης που υπάρχουν; 

Ποιοι είναι οι τρόποι µείωσης των απορριµµάτων; 

 

Παίξτε το παιχνίδι της ανακύκλωσης στην ιστοσελίδα : 

http://www.channelnewsasia.com/savinggaia/gaia_recycling.swf .  

 

Οθόνες από το παιχνίδι : 
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