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µου έδωσε την ευκαιρία να κάνω µια εισαγωγή στον χώρο της Τεχνολογικά 

Υποστηριζόµενης Εκπαίδευσης.  

Ευχαριστώ τον κ. Σάµψων ∆ηµήτριο Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά που και αυτός υπήρξε σηµαντικός αρωγός της προσπάθειάς µου, 
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της είµαι ευγνώµων για την πολύτιµη ηθική στήριξη σε µια πολύ δύσκολη στιγµή. 
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αρωγός της προσπάθειάς µου, παρέχοντας µου την απαραίτητη επιστηµονική 
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τρόπο παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να πραγµατευτεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό για την 

εποχή µας θέµα σχετικά µε το ρόλο που µπορεί να έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες 

στο να διευκολύνουν την πρόσβαση, χρήση και εκµετάλλευση ψηφιακού 

περιεχοµένου που σχετίζεται µε τη Βιολογική Γεωργία και την Αγροοικολογία, 

προκειµένου να διευκολυνθούν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ηλεκτρονικό υλικό που επιχειρεί να έχει το 

ρόλο υποστηρικτικού µέσου σε µια πρώτη γνωριµία των επαγγελµατιών Γεωπόνων ή 

Γεωτεχνικών µε τις βασικές αρχές του πεδίου τις βιολογικής γεωργίας, έτσι  ώστε να 

είναι σε θέση να εφαρµόσουν τα ανάλογα προγράµµατα εκπαίδευσης νέων αγροτών 

στην πράξη. Το παρόν ηλεκτρονικό υλικό  έχει τον τίτλο «Βασικές Αρχές Βιολογικής 

Γεωργίας» µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – 

Επιµόρφωση Γεωτεχνικών, είτε ως ασύγχρονο ατοµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

µέσω ∆ιαδικτύου, είτε ως συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονης 

εκπαίδευσης στην οποία η επικοινωνία και  η διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού 

γίνεται µε τη µορφή τηλεδιάσκεψης. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στα 

παραδοσιακού τύπου σεµινάρια που γίνονται µε την υποστήριξη της τεχνολογίας 

όπως και σε ηλεκτρονικές τάξεις  οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ως 

συµπληρωµατικές του παραδοσιακού περιβάλλοντος της τάξης είτε ως αυτούσια 

µαθησιακά περιβάλλοντα. 

Η πρωτοτυπία του παρόντος εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός ότι στην 

Ελλάδα εκλείπουν ανάλογες προσπάθειες, καθώς αφενός το γνωστικό αντικείµενο 

της βιολογικής γεωργίας στηρίζεται ως επί το πλείστον σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

και αφετέρου επιχειρείται να δοθεί ταυτόχρονα ηλεκτρονική µορφή σε αυτό το υλικό, 

γεγονός που τονίζει ιδιαίτερα το σηµαντικό ρόλο της τεχνολογίας τόσο κατά τη 

συγγραφή όσο και κατά τη διάδοση του υλικού αυτού. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ηλεκτρονικό υλικό αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων που στηρίζονται στις θεωρίες 
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µάθησης, φιλοδοξώντας να το καταστήσει ιδιαίτερα αποτελεσµατικό κατά τη 

διδακτική του αξιοποίηση.   

Η δηµιουργία του παρόντος ηλεκτρονικού υλικού έχει υλοποιηθεί µε τρόπο που 

να ακολουθεί την προδιαγραφή SCORM (Sharable Content Object Reference Model 

- Μοντέλο ∆ιαµοιράσιµου Περιεχοµένου Μάθησης) και πραγµατοποιήθηκε µε την 

χρήση του ελεύθερου εργαλείου συγγραφής Course lab. 

Τέλος επιχειρήθηκε ∆ιαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) µε στόχο την 

αξιολόγηση του ηλεκτρονικού υλικού κατά τη φάση ανάπτυξης του και τη βελτίωση 

της ευχρηστίας του. 

 

ABSTRACT 
This study will try to show a very special for our time subject concerning the 

role that digital technology has in giving easy access use and taking advantage a 

digital content which relates to Organic Farming and Agroecology   to help adult 

educational programs. 

For this reason an electronic material has been designed to try to take on a 

supportive role as first attempt for Agriculturalists or Geotechnicians with the basic 

principle of organic farming in this sector, so that they can be in the position to apply 

and put into practice the educational programme for young farmers. The present 

electronic material wich is title “Basic principles of Organic Farming” can be used in 

“The open from a distance education of Geotechnitians” either as an old fashioned 

personal educational programme via the  internet or as additional educational material 

of modern education of which the communication and distribution of the educational 

material is done through teleconference. Moreover it can also be used ih the 

traditional type seminars which are done with the support of technology and also in 

electronic classes which can be used either as additional classes to the traditional 

class environment or as an unedited student environment. 
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The originality of these operations guaranties   the fact that in Greece such 

attempts disappear whereas on the other hand the known object of organic farming 

depends mostly on foreign language bibliography on the other hand and at the same 

time there is an attempt to give an electronic style to this material, a fact which gives 

special emphasis to the important role of technology so much in the writing and 

against the spreading of this material. 

It is worth noting that the electronic material puts into use all modern/latest 

educational methods for adults which  support the theories of learning, aspiring to 

establish a quite effective methods against its teaching developments. 

The creation of this present electronic material has been made such a way as to 

follow these prescriptions. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) and 

was done with the use of Free Authoring Tool Course Lab. 

Finally, these was an attempt of formative evaluation with aim to assess the 

electronic material during the process of its development and its progress of its 

usability.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

 

1.1 Εκπαίδευση ενηλίκων στη Βιολογική Γεωργία 

Η ανάπτυξη ενός µοντέλου γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον και ασφαλής 

για τον άνθρωπο είναι αρκετά δύσκολο να «επιβληθεί» από την κεντρική εξουσία µε 

την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων, χωρίς την ευαισθητοποίηση της βάσης, 

δηλαδή των ίδιων των γεωργών, των γεωτεχνικών και κατ’ επέκταση όλων όσων είτε 

ερασιτεχνικά είτε επαγγελµατικά ασχολούνται µε την γεωργική ή την κτηνοτροφική 

παραγωγή.  

Στην Ελλάδα σε  αντίθεση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες η απόκτηση 

περιβαλλοντικής συνείδησης και η είσοδος των αγροτών στην βιολογική γεωργία δεν 

γίνεται πάντα προγραµµατισµένα, µετά από σοβαρή µελέτη του τρόπου άσκησης της 

και αντιµετώπισης των δυσκολιών που θα προκύψουν και έτσι αναπόφευκτα στην 

πορεία υπάρχουν απώλειες και αρκετοί βιοκαλλιεργητές που εγκαταλείπουν. Η 

εκπαίδευση αποτελεί, την κύρια διαδικασία διαµόρφωσης νέων στάσεων και αξιών 

και µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον αγροτικό πληθυσµό να απόκτηση 

περιβαλλοντική συνείδηση και να σέβεται την ανθρώπινη ζωή µέσα από, την 

οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για γεωτεχνικούς, γεωργικών σχολείων και 

φορέων διάχυσης γνώσης και δια βίου εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει την ανάπτυξη της βιολογικής 

γεωργίας µε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιολογική Γεωργία και τα 

Τρόφιµα, το οποίο εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο µε προσπάθειες αύξησης των 

βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Νέων Αγροτών 

ερευνώντας το θέµα διαπιστώνει ότι για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Γεωργίας απαιτείται η κατάρτιση των µελλοντικών βιοκαλλιεργητών που στην 

πλειοψηφία τους όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι νέοι σε ηλικία αγρότες πτυχιούχοι 
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ανώτερων και ανώτατων σπουδών.  Στην Ελλάδα όπως και σε αρκετές χώρες της ΕΕ 

έχουν ήδη αναπτυχθεί πρωτοβουλίες τόσο από την πολιτεία όσο και από  ιδιωτικούς 

φορείς µε στόχο την κατάρτιση σε θέµατα Βιολογικής Γεωργίας, χωρίς ωστόσο να 

είναι εφικτό να προσδιοριστεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα τους. 

Το επαγγελµατικό profile του Έλληνα βιοκαλλιεργητή εµπερικλείει άτοµα 

σχετικά µικρής ηλικίας (µέχρι 45 ετών) και µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

(απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ) συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους γεωργούς που στην πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι δηµοτικού.  Οι 

συγκεκριµένοι καλλιεργητές θεωρούν ότι για την εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις και συνεχής πληροφόρηση. Τις µέχρι τώρα γνώσεις τους 

δηλώνουν ότι τις απέκτησαν είτε µε τις σπουδές και τις εµπειρίες τους, είτε από το 

γεωπόνο-ελεγκτή του πιστοποιητικού οργανισµού, ή τέλος από επιµόρφωση - 

πληροφόρηση που προσφέρει ο οργανισµός πιστοποίησης στον οποίο έχουν ενταχθεί 

χρησιµοποιώντας ως επιµορφωτές ιδιώτες-γεωπόνους, τεχνικούς συµβούλους κλπ. 

σπάνια, όµως, από τις δοµές του Υπουργείου Γεωργίας. 

Είναι αναµφισβήτητο ότι η εκπαίδευση  αποτελεί το δυσκολότερο κοµµάτι στον 

στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

∆εν υπάρχουν εδραιωµένα προγράµµατα σπουδών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ δηλ. η 

«βιολογική γεωργία» στερείται επιστηµονικής βάσης. Η γνώση είναι εµπειρική µε 

ελάχιστα επιστηµονικά δεδοµένα. Η συλλογή και καταγραφή των εµπειριών των 

παραδοσιακών γεωργών και των αποτελεσµάτων της γεωργικής έρευνας απαιτούν 

την ανάπτυξη ενός άρτιου µηχανισµού συγκέντρωσης και διάχυσης της πληροφορίας 

στους ενδιαφερόµενους. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί µια ευέλικτη µορφή 

εκπαίδευσης που θα παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης µεταφοράς των 

απαραίτητων στους ενδιαφερόµενους πληροφοριών και γνώσεων αξιοποιώντας τις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.  

Η σηµερινή κατάσταση της γεωργικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, εκπαίδευση ενηλίκων) µπορούµε να πούµε 

ότι χαρακτηρίζεται από: 
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� Μια γενικότερη κοινωνική απαξίωση του γεωργικού – αγροτικού τοµέα 

λόγω έλλειψης επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

� έντονα σηµάδια εγκατάλειψης που παρουσιάζει ο τοµέας Γεωπονίας 

των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Από το 12-15% του συνόλου 

των µαθητών/-τριων που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα του 

Γεωργικού - Γεωπονικού τοµέα στα Τ.Ε.Λ., πριν την εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση του 1997 (γνωστή ως µεταρρύθµιση Αρσένη), µειώθηκε 

στο 1% του συνόλου των µαθητών των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 

2008-2009 που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα του Τοµέα Γεωπονίας, 

Τροφίµων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ. 

� Υποβάθµιση και εξαθλίωση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής 

των ΕΠΑΛ και ταυτόχρονα έλλειψη ανανέωσης – εκσυγχρονισµού της, 

λόγω µειωµένης χρηµατοδότησης και κακής κατανοµής των 

χρηµατικών πόρων. 

� Προβλήµατα λόγω έλλειψης κατάλληλα εξειδικευµένου επιστηµονικού 

προσωπικού σε τοµείς κρίσιµους όπως αυτός της διδασκαλίας θεµάτων 

αειφορικής - βιολογικής γεωργίας. 

� Μείωση του φοιτητικού πληθυσµού των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (Κατά το 

ακαδηµαικό έτος 2009-2010 στο ΤΕΙ Λάρισας φοίτησαν έξη (6) 

σπουδαστές). 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ώστε 

οι νέοι να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, Ειδικότερα το αναλυτικό 

πρόγραµµα του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου, παρέχει την δυνατότητα 

υλοποίησης προγραµµάτων  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χωρίς όµως αυτή να 

περιλαµβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου. Η πραγµατοποίηση τους, 

γίνεται εκτός ωρολογίου προγράµµατος, µε µορφή project χωρίς να είναι 

υποχρεωτική η εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε για τον µαθητή ούτε για τον καθηγητή. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), στην κατεύθυνση 
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γεωργίας - κτηνοτροφίας περιλαµβάνει, 2-3 µαθήµατα ανάλογα µε την ειδικότητα, 

που αφορούν εκπαιδευτικές ενότητες προστασίας περιβάλλοντος, άσκησης της 

γεωργίας µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, προστασία του ανθρώπου από τα 

αγροχηµικά, υγιεινή διατροφή, οικονοµικά θέµατα παραγωγής και εµπορίας.  

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα Γεωπονικά Πανεπιστήµια και τα Γεωπονικά 

Τµήµατα των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν 

περιλαµβάνουν τµήµατα Βιολογικής Γεωργίας αλλά περιλαµβάνουν στο πρόγραµµα 

σποδών τους µαθήµατα όπως Βιολογική Γεωργία, ∆ιαχείριση & Προστασία 

Περιβάλλοντος, Θέµατα Ποσοτικής Οικολογίας, Οικολογία & Βιοκλιµατολογία 

Αστικού Περιβάλλοντος, Ειδικά Θέµατα Λαχανοκοµίας (Αειφορική-Βιολογική 

Λαχανοκοµία).  

Εξαίρεση αποτελεί, το Τµήµα Βιολογικής Γεωργίας ανήκει στο ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ και έχει έδρα το Αργοστόλι. Το τµήµα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας 

και Τροφίµων έχει ως αποστολή, να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση γνώσεων 

στην παραγωγή και διαχείριση βιολογικά παραγόµενων προϊόντων και στην 

τεχνολογία τροφίµων βιολογικής παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διδασκαλία, 

την εφαρµοσµένη έρευνα, και την παροχή στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, 

που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση, για την επιστηµονική και την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς 

στην αγορά εργασίας. 

Την εκπαίδευση των ενηλίκων έχει αναλάβει ο Οργανισµός Γεωργικής 

Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (Ο.ΓΕ.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Γεωργίας µέσω των 

Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.). Τα ΚΕ.Γ.Ε. υπάρχουν σε όλους σχεδόν 

τους νοµούς της χώρας, και φροντίζουν για την κατάρτιση - επιµόρφωση του 

αγροτικού πληθυσµού και την διάχυση της πληροφορίας. Μέχρι και σήµερα, δεν 

έχουν οργανώσει ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για βιολογική γεωργία και 

γενικότερα, δε συµµετέχουν σε κάποιο δίκτυο παροχής πληροφόρησης για τον 

αγροτικό πληθυσµό. Οι Γεωπόνοι Γεωργικής Ανάπτυξης των ∆ιευθύνσεων Γεωργίας 

καθώς και οι γεωπόνοι-προϊστάµενοι των ΚΕ.Γ.Ε., παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις 
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σε γνώση και πληροφόρηση σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, ενώ παράλληλα, 

διαπιστώνεται «έλλειµµα» σε µέσα δηλ. σε προσωπικό (επιστηµονικό και µη), σε 

ειδικές γνώσεις (εξειδίκευση) και σε τεχνικά µέσα. Οι ιδιωτικοί οργανισµοί ελέγχου 

και πιστοποίησης (∆ΗΩ, κ.λ.π.), που έχουν ως κύριο και µοναδικό έργο τον έλεγχο 

και την πιστοποίηση, εµπλέκονται τελικά και στον τοµέα της ενηµέρωσης-

πληροφόρησης και διάδοσης της γνώσης. 

Η επικρατούσα µέχρι σήµερα κατάσταση, που αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων 

σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, περιλαµβάνει την αποσπασµατική πραγµατοποίηση 

χωρίς την ύπαρξη κεντρικής οργάνωσης εκπαιδευτικών συναντήσεων, κυρίως από 

ιδιωτικούς φορείς, όπου κατά κύριο λόγο το βάρος της παροχής των γνώσεων ή 

διαφορετικά το ρόλο του εκπαιδευτή, αναλαµβάνουν καταξιωµένοι και έµπειροι 

βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι µεταφέρουν κυρίως τις εµπειρίες τους σε θέµατα που 

αφορούν την Βιολογική Γεωργία. Οι προσπάθειες αυτές κρίνονται ανεπαρκείς, όχι 

µόνο εξαιτίας της αποσπασµατικής λειτουργίας τους, αλλά κυρίως λόγω της 

απουσίας επιβεβαίωσης των εµπειριών µέσω της επιστηµονικής ερµηνείας και 

ανάλυσης. Το κοµµάτι αυτό είναι σε θέση να το υποστηρίξουν µόνο Γεωτεχνικοί 

(Γεωπόνοι και Τεχνολόγοι Γεωπόνοι) εξειδικευµένοι σε θέµατα Βιολογικής 

Γεωργίας. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι, 

βασική ανάγκη είναι να  εκπαιδεύσουµε εκπαιδευτές,  ξεκινώντας από τη Ανώτατη 

βαθµίδα εκπαίδευσης   Α.Ε.Ι. & ΑΤ.Ε.Ι.. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουµε την έλλειψη αξιοποίησης των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας στη χώρα µας σε αντίθεση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Η χώρα µας 

συµµετείχε µόνο στην δηµιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Bio@gro. Η 

πλατφόρµα Bio@gro αποτελεί ένα Σύστηµα ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη 

βιολογική Γεωργία το οποίο αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου Bio@gro το 

οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Γ∆ της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Σκοπός της είναι η παροχή ενός πολυγλωσσικού (Γερµανικά, 
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Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουµανικά) κεντρικού σηµείου πρόσβασης σε πληροφόρηση για 

τη Βιολογική Γεωργία και προϊόντα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς.  

Λαµβάνοντας υπόψη: 

� τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά 

των ενήλικων εκπαιδευοµένων, 

� την ανάγκη εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 

� την απουσία προγραµµάτων επιµόρφωσης των Γεωτεχνικών που 

στελεχώνουν τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, τις ∆ιευθύνσεις 

Γεωργίας και τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.),   

� το µικρό ποσοστό των βιοκαλλιεργητών (περίπου 10% του συνολικού 

αγροτικού πληθυσµού) που υπάρχουν στη χώρα µας, 

� το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των βιοκαλλιεργητών, 

� την απουσία εισαγωγικών προγραµµάτων κατάρτισης των µελλοντικών 

βιοκαλλιεργητών καθώς και την συµπληρωµατική εκπαίδευση τους στη 

συνέχεια µε επιµορφωτικά σεµινάρια, 

� την απουσία συστηµάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη βιολογική 

γεωργία, 

� την απογοήτευση και τον εγκατάλειψη του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής από αρκετούς βιοκαλλιεργητές, 

θεωρούµε αναγκαία την ανάπτυξη ενός καινοτόµου πρότυπου συστήµατος 

επιµόρφωσης εκπαιδευτών στη Βιολογική Γεωργία µε στόχο να λειτουργήσουν ως 

βασικοί παράγοντες της άρτιας κατάρτισης – επιµόρφωσης των µελλοντικών ή των 

ήδη υπαρχόντων βιοκαλλιεργητών. Για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν θεωρούµε 

ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός σύστηµα εκπαίδευσης σε θέµατα Βιολογικής 

Γεωργίας που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που µας παρέχουν οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, δηλαδή ένα σύστηµα τεχνολογικά 

υποστηριζόµενης σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης.  
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Η συµβολή του συστήµατος αυτού θα σχετίζεται µε: 

� την ανάπτυξη ποιοτικής δια βίου εκπαίδευσης, 

� τη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της 

προσβασιµότητας των ευκαιριών για δια βίου µάθηση, 

� την προώθηση της δηµιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχόλησης και της ανάπτυξης πνεύµατος επιχειρηµατικότητας, 

� την αύξηση της συµµετοχής στη δια βίου εκπαίδευση από άτοµα όλων 

των ηλικιών, συµπεριλαµβανόµενων και αυτών µε ειδικές ανάγκες 

καθώς και µειονεκτικών οµάδων, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-

οικονοµικό τους υπόβαθρο, 

� την ανάπτυξη καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσιών, 

παιδαγωγικών τεχνικών και πρακτικών δια βίου µάθησης που να 

στηρίζονται σε συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνίας. 

 

1.2 Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η αγροοικολογία 

και ειδικότερα η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικού υλικού για τις 

βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. Βασικός στόχος του συγκεκριµένου υλικού, 

το οποίο έχει δυνατότητες επέκτασης ώστε να καλύψει όλες τις γνωστικές περιοχές 

της γεωπονικής επιστήµης σε ότι αφορά τις βιολογικές µεθόδους παραγωγής είναι η 

υποστήριξη µιας ευέλικτης εκπαιδευτικής αλλά και µαθησιακής διαδικασίας ώστε η 

εκπαίδευση - επιµόρφωση των γεωτεχνικών να έχει πολυµορφικό χαρακτήρα.  

Το ηλεκτρονικό υλικό που πρόκειται να δηµιουργηθεί και έχει τον τίτλο 

«Βασικές Αρχές Βιολογικής Γεωργίας» µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην Ανοικτή εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση – Επιµόρφωση Γεωτεχνικών, είτε ως ασύγχρονο ατοµικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσω ∆ιαδικτύου, είτε ως συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό 

υλικό σύγχρονης εκπαίδευσης στην οποία η επικοινωνία και  η διανοµή του 
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εκπαιδευτικού υλικού γίνεται µε τη µορφή τηλεδιάσκεψης. Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και στα παραδοσιακού τύπου σεµινάρια που γίνονται µε την 

υποστήριξη της τεχνολογίας όπως και σε ηλεκτρονικές τάξεις  οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είτε ως συµπληρωµατικές του παραδοσιακού περιβάλλοντος της 

τάξης είτε ως αυτούσια µαθησιακά περιβάλλοντα. 

Το παρόν ηλεκτρονικό µάθηµα, αναφέρεται στις βασικές αρχές του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών, έχοντας όµως την 

δυνατότητα επέκτασης και τη δυνατότητα κάποιες βασικές ενότητες όπως π.χ.  

βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους, προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, 

κ.λ.π., να µπορούν να εφαρµοστούν (στην πλειοψηφία τους) στην επί µέρους µελέτη 

όλων των τοµέων της γεωπονίας όπως οι δενδρώδεις καλλιέργειες, η λαχανοκοµία, οι 

θερµοκηπιακές καλλιέργειες, κ.λ.π.. Το υλικό αυτό είναι συµβατό µε τη προδιαγραφή 

SCORM ώστε µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αποθετήριο απ' όπου κάποιος µπορεί να 

το κατεβάσει και να το χρησιµοποιήσει. Μπορεί είτε να χρησιµοποιηθεί από µόνο 

του, είτε να αποτελέσει µέρος ενός ευρύτερου µαθήµατος. 

Το εκπαιδευτικό υλικό, αποτελείται από 15 ενότητες-µαθήµατα και ο χρόνος 

ολοκλήρωσής του µπορεί να καθοριστεί είτε από τον εκπαιδευόµενο είτε από τον 

εκπαιδευτή. Η ύλη του καλύπτει όλες τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. 

Τέλος, το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό υλικό είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να 

απευθύνεται σε άτοµα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιολογικής 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων ή ακόµα και σε άτοµα που ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν µε το εν λόγω αντικείµενο, έχοντας βασικές γνώσεις γεωπονίας αλλά και 

ειδικότερα βασικές γνώσεις πάνω στη βιολογική γεωργία. 

1.3 Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία, αποτελείται από 5 κεφάλαια και το 

αντικείµενο µελέτης είναι η αγροοικολογία - βιολογική γεωργία και ειδικότερα η 

δηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού για τις βασικές αρχές του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Εισαγωγή» αρχικά παρουσιάζεται το 

αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Ακολουθεί η αναφορά στις 

δυσκολίες προώθησης ενός µοντέλου γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον και 

ασφαλούς για τον άνθρωπο και η  καταγραφή της σηµερινής κατάστασης της 

γεωργικής εκπαίδευσης στη βιολογική γεωργία στη χώρα, η οποία αποτελεί την 

αιτιολόγηση της ανάγκης δηµιουργίας ενός συστήµατος εκπαίδευσης ενηλίκων που 

θα συµβάλει στην προώθηση βιολογικών τρόπων παραγωγής και στην ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής συνείδησης. Τέλος γίνεται αναφορά στο αντικείµενο της εργασίας 

αυτής όπως και της δοµής της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Το αντικείµενο της 

αγροοικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας» γίνεται µια αναφορά στη 

σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος και ειδικότερα στις αρνητικές επιπτώσεις της 

εξέλιξης της σε αυτό. Στη συνέχεια ορίζονται οι έννοιες της αειφορικής και της 

βιολογικής γεωργίας  και αναφέρονται τα βασικότερα πλεονεκτήµατα τους. Επίσης 

παρουσιάζονται τα Προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας καθώς και η σηµασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

ενηλίκων σε θέµατα αγροοικολογίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Υλικού στις 

Βασικές Αρχές Βιολογικής Παραγωγής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και 

Κηπευτικών» παρουσιάζεται η σχεδίαση του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού υλικού. 

Ορίζονται λεπτοµερώς οι ανάγκες που επιχειρείται να καλύψει η ανάπτυξη του 

παρόντος µαθήµατος, η οµάδα στόχος στην οποία απευθύνεται, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αυτών καθώς και οι προϋποθέσεις που αυτοί πρέπει να πληρούν 

ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα το εν λόγω ηλεκτρονικό υλικό. Ακολουθεί η 

παρουσίαση, των µαθησιακών στόχων  που τέθηκαν κατά τον σχεδιασµό του, του 

µοντέλου της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης «situated learning», των τεχνικών 

συνεργατικής µάθησης που χρησιµοποιήθηκαν, των εκπαιδευτικών σεναρίων του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος και τέλος των τεχνολογιών µε τις οποίες 

πραγµατοποιήθηκε η υλοποίησή του. 
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 Στο τέταρτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού 

µαθήµατος» παρουσιάζονται οι ενότητες τις οποίες περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό 

υλικό.  

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο κεφάλαιο της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας και φέρει τον τίτλο «Αξιολόγηση - 

Συµπεράσµατα» παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ∆ιαµορφωτικής αξιολόγησης 

του ηλεκτρονικού υλικού, τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτήν όπως επίσης 

και οι προοπτικές για την µελλοντική επέκτασή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Το αντικείµενο της αγροοικολογίας: Βασικές αρχές 

βιολογικής γεωργίας 

2.1 Η ανάγκη εκπαίδευσης γεωτεχνικών σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας. 

 Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων µε βιολογικές µεθόδους καλλιέργειας 

συµβάλει αποτελεσµατικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

ζωής. Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου µοντέλου  γεωργίας δεν απαιτεί την λήψη 

µέτρων αλλά την διάχυση της γνώσης µε στόχο την ευαισθητοποίηση όλων όσων 

εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε «δεν 

είναι µόνο οι τεχνικές που κάνουν τη γεωργία αειφόρο, αλλά και οι γεωτεχνικοί και 

οι γεωργοί µε τις αξίες τους, οι οποίες ενσωµατώνουν το στοιχείο της αειφορικότητας 

ως ένα ουσιαστικό µέρος της ποιότητας της ζωής τους».    

2.1.1 Γεωργία και Περιβάλλον 

Είναι σύνηθες φαινόµενο ακόµη και σήµερα η έννοια της γεωργικής ανάπτυξης 

να συνδέεται µε την εξέλιξη της γεωργίας από τον παραδοσιακό τρόπο σε σύγχρονες 

µεθόδους βασισµένες στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στον σύγχρονο τρόπο ζωής.  

Βασική επιδίωξη ήταν και εξακολουθεί να είναι ακόµη και σήµερα σε αρκετές χώρες 

του κόσµου η µεγιστοποίηση της παραγωγής µέσω της χρήσης της αναπτυσσόµενης 

γεωργικής τεχνολογίας και της καλύτερης χρήσης των τεχνολογικών επιτευγµάτων 

της γεωπονικής επιστήµης.  

Από το τέλος του 2ου παγκόσµιου πόλεµου και έπειτα και ιδιαίτερα κατά την 

πολύ γνωστή σε όλους Πράσινη Επανάσταση στη δεκαετία 1965 – 1975 µε την 

χρήση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων, τις βελτιωµένες ποικιλίες φυτών 

υψηλής απόδοσης, την µηχανοποίηση της γεωργίας, την αυξηµένη χρήση χηµικών 

λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, την εξειδίκευση και τις κυβερνητικές πολιτικές 
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µεγιστοποιήθηκε η γεωργική παραγωγή. Οι αποδόσεις τριπλασιάστηκαν 

εξασφαλίζοντας αυτάρκεια τροφίµων σε αρκετές χώρες αυξάνοντας ταυτόχρονα και 

το εισόδηµα των παραγωγών. 

Βέβαια παρόλο που αυτές οι αλλαγές είχαν πολλά θετικά αποτελέσµατα και 

µείωσαν πολλούς κινδύνους της γεωργίας, είχαν και πολλές αρνητικές συνέπειες. Οι 

σύγχρονοι τρόποι και µέθοδοι γεωργικής παραγωγής στις βιοµηχανικές χώρες, µε 

στόχο το µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος και την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών 

έχουν προκαλέσει ρύπανση του γεωργικού και κατ’ επέκταση του ανθρώπινου 

περιβάλλοντος, εξάντληση των εδαφικών και των υδάτινων πόρων, εξάντληση των 

ενάλιων πόρων, εξασθένιση της βιοποικιλότητας και ρύπανση των τροφίµων µε 

χηµικά κατάλοιπα. Η ερηµοποίηση των γεωργικών εδαφών και η ρύπανση του 

υπεδάφιου υδροφόρου ορίζοντα αυτή της στιγµή βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα. 

Απρόσµενες κλιµατικές µεταβολές, πληµµύρες, ξηρασία, κ.λ.π. έχουν 

επηρεάσει τη ζωή ιδιαίτερα των ανθρώπων της υπαίθρου και οι δυσµενείς επιπτώσεις 

στα οικοσυστήµατα και τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι έντονες, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις έχουν καταστεί ανεξέλεγκτες. Η µε στατιστικά, τεχνολογικά και 

περιορισµένου εύρους οικονοµική ανάπτυξη κάθε άλλο παρά έχει βελτιώσει τις 

συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Η ποιότητα της ζωής έχει υποβαθµιστεί επικίνδυνα, 

το νερό και ο αέρας ρυπαίνονται κάθε µέρα και περισσότερο, η υγεία απειλείται 

σοβαρά, η οικονοµία βλάπτεται ανεπανόρθωτα, η κοινωνική ένταση µεγεθύνεται. Η 

αειφορία των πόρων, µια αρχή που κυριάρχησε στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα και 

ξεχάστηκε µετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, άρχισε να προβάλλεται ως σύγχρονος 

στόχος.   

2.1.2 Αειφορική και Βιολογική γεωργία 

Τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα που άρχισαν να εντοπίζονται τη 

δεκαετία του ΄60 συνέβαλαν στην ανάπτυξη της έννοιας της αειφορίας και στην 

δηµιουργία πολλών εθνικών κα διεθνών προγραµµάτων που συνδυάζουν την 

οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη µε την κοινωνική και περιβαλλοντική 

ευθύνη. Η αειφορική γεωργία δεν αφορά µόνο στην περιβαλλοντική και κοινωνική 



 24

ανησυχία, αλλά µπορεί επίσης να προσφέρει καινοτοµικές και οικονοµικά βιώσιµες 

ευκαιρίες στους αγρότες, στους εργαζόµενους, στους καταναλωτές, στους 

διαµορφωτές της πολιτικής και σε όσους συµµετέχουν σε ολόκληρη την τροφική 

αλυσίδα. 

Τα Ηνωµένα Έθνη το 1990 όρισαν την αειφορία ως: “κάλυψη των αναγκών του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν 

τις δικές τους”. Στον ορισµό αυτό είναι προφανές ότι πρωταρχική σηµασία έχουν, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού. Η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού συµπεριλαµβάνει την εκτίµηση των κοινωνικών ευθυνών 

όπως τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζοµένων, τις ανάγκες των 

αγροτικών κοινοτήτων, και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών τόσο στο 

παρόν όσο και στο µέλλον. Η διαχείριση του εδάφους και των φυσικών πόρων 

περιλαµβάνει τη διατήρηση ή τον εµπλουτισµό αυτών των ζωτικών πόρων 

µακροπρόθεσµα. 

Η ευαισθητοποίηση του κόσµου όσον αφορά τις επιπτώσεις της συµβατικής 

γεωργίας στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τους πιθανούς κινδύνους που 

απορρέουν από τα προϊόντα γεωργικής προέλευσης δηµιουργεί εµπόδια και 

προβληµατισµό στους παραγωγούς και τους αναγκάζει να προβούν στην αναζήτηση 

νέων παραγωγικών µεθόδων βιώσιµων, ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον. 

Ως µόνη βιώσιµη λύση, προβάλλει η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε µεθόδους 

φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η Βιολογική Γεωργία. Βέβαια ως µέθοδος η 

Βιολογική γεωργία ήδη είχε κάνει την εµφάνισή της από τις αρχές του 20ου αιώνα 

σχεδόν ταυτόχρονα µε την βιοµηχανοποίηση της γεωργίας δηλαδή την «Πράσινη 

Επανάσταση», έχοντας ως πρόδροµό της την Βιοδυναµική Γεωργία.  

Ο όρος βιολογική ή οικολογική γεωργία δηλώνει την ήπια, φιλική προς το 

περιβάλλον γεωργία η οποία δεν βασίζεται στην χρήση εξωτερικών εισροών όπως 

ανόργανα λιπάσµατα και χηµικά φυτοφάρµακα. Πιο συγκεκριµένα η βιολογική 

γεωργία είναι: "ένα σύστηµα παραγωγής βασιζόµενο στην αµειψισπορά των 

καλλιεργειών, την ανακύκλωση των φυτικών οργανοχουµικών υπολειµµάτων και της 
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ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων 

και τις βιολογικές  µορφές καταπολέµησης."  

Ο άρτιος συνδυασµός των πρακτικών αυτών εξασφαλίζουν: 

α)τη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους και την επαρκή θρέψη των φυτών 

β) τον έλεγχο των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών.  

Η βιολογική γεωργία ως στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης ανταποκρίνεται στην 

ανάγκη για αειφόρο πρόοδο ικανοποιόντας ταυτόχρονα την επιθυµία των 

καταναλωτών για µεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερη ποιότητα στα τρόφιµα.  

Σύµφωνα µε τον διεθνή κώδικα τροφίµων (Codex Alimentarius), "η Βιολογική 

Γεωργία είναι ένα ολιστικό σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής το οποίο προωθεί 

και υποστηρίζει την υγεία του αγρο-οικοσυστήµατος, περιλαµβάνοντας την 

βιοποικιλότητα, τους βιολογικούς κύκλους και την βιολογική δράση του εδάφους. 

∆ίνει έµφαση στην χρήση ενδογενών µέσων διαχείρισης και όχι στην εισαγωγή 

εξωγενών παραγόντων, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές συνθήκες απαιτούν 

συστήµατα προσαρµοσµένα σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας αντί για 

συνθετικά µέσα, όπου είναι δυνατόν, γεωπονικές, βιολογικές και µηχανικές µεθόδους 

που πληρούν τις απαιτήσεις του οικοσυστήµατος." 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρει η βιολογική γεωργία είναι: 

� εφαρµογή µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον και τον 

καλλιεργητή, 

� αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, 

� διατήρηση ή και αύξηση της γονιµότητας του εδάφους, 

� µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εξωτερικών πόρων, 

� παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίµων, 
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� εξασφάλιση υψηλότερων τιµών για τα προϊόντα σε σχέση µε τη 

συµβατικά. 

2.2 Προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων στη βιολογική γεωργία θα πρέπει να 

διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

� Προγράµµατα επιµόρφωσης – εξειδίκευσης γεωτεχνικών (Γεωπόνων 

– Τεχνολόγων Γεωπόνων), 

� Προγράµµατα επιµόρφωσης – κατάρτισης αγροτών. 

Οι Γεωπόνοι και οι τεχνολόγοι Γεωπόνοι στελέχη των Γραφείων Γεωργικής 

Ανάπτυξης των ∆ιευθύνσεων Γεωργίας καθώς και των ΚΕ.Γ.Ε. παρουσιάζουν 

βασικές ελλείψεις σε γνώση και πληροφόρηση, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται 

«έλλειµµα» σε µέσα δηλ. σε προσωπικό (επιστηµονικό και µη), σε ειδικές γνώσεις 

(εξειδίκευση) και σε τεχνικά µέσα. Το κενό αυτό στην κατάρτιση και στην 

εξειδικευµένη γνώση έχει άµεση επίπτωση στους παραγωγούς βιοκαλλιεργητές. 

Υπολείπεται η παροχή και διάδοση εξειδικευµένης γνώσης και τεχνικής υποστήριξης 

στους βιοκαλλιεργητές από τις δοµές του Υπουργείου Γεωργίας κενό που 

προσπαθούν να καλύψουν οι βιοκαλλιεργητές αποκλειστικά και µόνον  από 

ιδιωτικούς φορείς. Οι ιδιωτικοί οργανισµοί ελέγχου και πιστοποίησης (∆ΗΩ, 

ΒΙΟHELLAS, κ.λ.π.) εµπλέκονται τελικά και στον τοµέα της ενηµέρωσης-

πληροφόρησης και διάδοσης της γνώσης, ενώ το κύριο και ίσως µοναδικό έργο τους 

θα έπρεπε να είναι µόνον ο έλεγχος και η πιστοποίηση. Απευθύνονται σε γεωπόνους 

και φοιτητές, αλλά και σε εργαζόµενους στον πρωτογενή τοµέα ή την µεταποίηση 

τροφίµων, σε αγρότες και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις αρχές 

παραγωγής και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Η διάρκειά τους είναι 

σχετικά µικρή 15-20 ώρες και είναι επί πληρωµή. 
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1. Προγράµµατα του Οργανισµού Γεωργικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) - 

«∆ΗΜΗΤΡΑ» 

O Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) - «∆ΗΜΗΤΡΑ» είναι ο εθνικός φορέας που προωθεί 

θεσµικά κυρίως µέσω των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελµατικών Σχολών) και των 

περίπου 70 Κέντρων «∆ΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) την βελτίωση των 

επαγγελµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν µε 

βιολογικές µεθόδους παραγωγής ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόµενοι παράλληλα τον 

καταναλωτή και το περιβάλλον. Είναι Ν.Π.Ι.∆. προκειµένου να συνδυάσει το κύρος 

του δηµόσιου µε την αποτελεσµατικότητα του ιδιωτικού τοµέα, και εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΟΓΕΕΚΑ, 2008). Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συντίθεται από εκπροσώπους φορέων του αγροτικού τοµέα (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΒ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΕΘΙΑΓΕ και δύο εκπρόσωποι του 

(Υ.Α.Α.&Τ.). ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση στα προγράµµατα µε έµφαση στους Νέους 

Αγρότες, στις Γυναίκες και στις νέες κατευθύνσεις της Κ.Α.Π.. 

Σκοπoί του Οργανισµού είναι:  

� Η οργάνωση και λειτουργία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης,  

κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και η δια βίου επαγγελµατική 

επιµόρφωση - κατάρτιση µε εξειδικευµένες σύγχρονες γνώσεις των 

αγροτών, των ανέργων ή υποαπασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα. 

� Η χορήγηση του «Πράσινου Πιστοποιητικού» καθώς και ο  

καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

χορήγησης του ώστε ο Έλληνας αγρότης να αναγνωριστεί και να 

κατοχυρωθεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις 

προοπτικές της αγοράς. 

� Η ίδρυση Εξειδικευµένων Κέντρων Εκπαίδευσης - Απασχόλησης 

Πανελλήνιας Εµβέλειας µε στόχο την πειραµατική εφαρµογή 
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προγραµµάτων σε νέα γεωργικά επαγγέλµατα και τη δηµιουργία 

µηχανισµών πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσµού σε θέµατα 

ενδιαφέροντος του (Βιολογική γεωργία). 

� Η πραγµατοποίηση ερευνών και µελετών σε εθνικό και  

ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία µε άλλους φορείς για τον  

προσδιορισµό νέων πολιτικών απασχόλησης και επανένταξης  

αγροτών σε τουριστικές δραστηριότητες. 

� Τη συνεχή αύξηση και την ποιοτική αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός 

µε νέες αυξηµένου ενδιαφέροντος θεµατικές ενότητες όλων των 

προγραµµάτων ώστε να είναι ελκυστικά και να καλύπτονται όλες οι 

σύγχρονες ανάγκες. 

� Η πιστοποίηση όλων των εκπαιδευτών µέσω του ΕΚΕΠΙΣ και η 

δηµιουργία ειδικού µητρώου εκπαιδευτών του Οργανισµού. 

� Τη συνεχή υλοποίηση διακρατικών κοινοτικών προγραµµάτων 

(EQUAL, AGRO-TRAINING) µε στόχο την αναβάθµιση της δια βιου 

µάθησης, την αύξηση της επιχειρηµατικότητας και την παραγωγή 

ασφαλών για τον άνθρωπο προϊόντων µε φιλικές προς το περιβάλλον 

µεθόδους.  

Τα ΚΕ.Γ.Ε. σε συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης συµµετέχουν σε 

κάποιο δίκτυο παροχής πληροφόρησης για τον αγροτικό πληθυσµό διοργανώνοντας 

σε διάφορες περιοχές της χώρας ηµερίδες, σεµινάρια και εκδηλώσεις για βιολογική 

γεωργία. 

2. Προγράµµατα Νοµαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιµόρφωσης 

(Ν.Ε.Λ.Ε.) 

Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), είναι φορείς 

υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια  Βίου 

Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες της 
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Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράµµατα των Ν.Ε.Λ.Ε. χρηµατοδοτούνται από 

τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.). 

Η Λαϊκή Επιµόρφωση ως δραστηριότητα εµφανίζεται στην Ελλάδα µε το νόµο 

4397/29, µε κύριο θέµα το πρόβληµα του αναλφαβητισµού ενηλίκων. Ακολουθούν 

διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις, χωρίς όµως ιστορική συνέχεια, και το 1981 ο 

θεσµός της Λαϊκής Επιµόρφωσης ενεργοποιείται ως κεντρικός άξονας 

επιµορφωτικής πολιτικής. Στα επόµενα χρόνια, η λειτουργία των Ν.Ε.Λ.Ε. ενισχύεται 

και αποτελούν πλέον δίκτυο πανελλαδικής εµβέλειας που καλύπτει και τις πιο 

αποµακρυσµένες περιοχές. Το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης αφορά 

θέµατα αλφαβητισµού και συµπλήρωσης βασικής παιδείας, κοινωνικά και 

πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατική προκατάρτιση και κατάρτιση και απευθύνεται 

στο γενικό πληθυσµό, αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Μετά από διαδοχικές 

νοµοθετικές παρεµβάσεις που αφορούν τόσο τη Γ.Γ.Ε.Ε. όσο και τις Ν.Ε.Λ.Ε., το 

1994, µε την ίδρυση της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (νόµος 2218/94), οι Ν.Ε.Λ.Ε. 

µεταφέρονται µαζί µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

Σε κάθε νοµό η Ν.Ε.Λ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη, από 

εκπροσώπους τους οποίους προτείνουν οι συµµετέχοντες τοπικοί φορείς (Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Εργατικό Κέντρο, Ένωση Αγροτικών ή Γεωργικών Συνεταιρισµών, 

Ο.Α.Ε.∆. κ.ά.). 

Οι αρµοδιότητές της συνίστανται στο συντονισµό του επιµορφωτικού έργου σε 

επίπεδο νοµού (έγκριση επιµορφωτικών προγραµµάτων, πρόσληψη επιµορφωτών 

κτλ.), σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.∆.Β.Μ. Για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων λειτουργεί σε κάθε νοµό γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε., το οποίο 

στελεχώνεται από µόνιµους και αποσπασµένους υπαλλήλους (Γραµµατέας και 

προσωπικό). 

Σήµερα λειτουργούν 54 Ν.Ε.Λ.Ε. σε όλους νοµούς της χώρας. Τα τµήµατα 

µάθησης λειτουργούν ως ολιγοµελείς οµάδες, µε εξειδικευµένους εκπαιδευτές και 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στους συµµετέχοντες χορηγείται "Πιστοποιητικό 

Επιµόρφωσης". Οι περισσότερες από αυτές υλοποιούν προγράµµατα κατάρτισης σε 
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θέµατα βιολογικής γεωργίας που αφορούν αγρότες χρησιµοποιώντας ως επιµορφωτές 

τοπικούς γεωπόνους που πιθανόν να µην δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 

επιστηµονικές γνώσεις, την απαραίτητη πληροφόρηση σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας και να µην είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα επιµορφωτών. 

2.3 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ενηλίκων σε 

θέµατα αγροοικολογίας. 

Στις µέρες µας, η χρήση των τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου για τη 

µάθηση, την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των ενηλίκων σε θέµατα που αφορούν 

την βιολογική γεωργία παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση. Σηµαντικός αριθµός 

κόµβων και ιστοσελίδων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τη µάθηση των 

ενηλίκων, έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 

από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και από ανθρώπινα δίκτυα κάθε είδους σε πολλές 

χώρες του κόσµου.  

Βέβαια η αυξηµένη χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών δε σηµαίνει 

απαραίτητα και ουσιαστική ή βέλτιστη αξιοποίηση τους, λόγο έλλειψης υιοθέτησης 

και συµµόρφωσης στα πορίσµατα της εκπαιδευτικής έρευνας της οποίας σε αρκετές 

περιπτώσεις προηγούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση τους στηρίζεται 

στην εµπειρία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Goodyear, (1999) σε αρκετά 

προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στο διαδίκτυο, είναι 

αισθητή η έλλειψη κατάλληλων θεωρητικών πλαισίων. Στους εκπαιδευτές που 

συµµετέχουν στα προγράµµατα αξιοποίησης του διαδικτύου δεν παρέχεται 

ουσιαστική επιµόρφωση και προετοιµασία για το νέο τους ρόλο. 

Για την επιτυχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από 

τεχνολογικά µέσα απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία ώστε να µην αποτελούν 

αναπαραγωγές των συνηθισµένων πρακτικών των συµβατικών µαθηµάτων και 

κατάλληλη οργάνωση. ∆εν θα πρέπει να αποκαλούµε τους απλούς κόµβους παροχής 

υλικού «συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση» συγχέοντας την πληροφορία µε την 

µάθηση (Ackermann, 1995). 
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 Η απλή χρήση ή η ουσιαστική αξιοποίηση του διαδικτύου στη χώρα µας έχει 

ξεκινήσει ήδη από το 2000 να εξαπλώνεται σε µια ποικιλία χώρων (Πανεπιστήµια, 

Κέντρα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης, Κοινότητες επιστηµόνων που υποστηρίζουν 

τα νέα µέλη, ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, κ.λ.π.), που 

απευθύνονται σε ενήλικες, και σχετίζονται µε την ανάπτυξη της γνώσης και τη 

µάθηση σε θέµατα αγροοικολογίας, βιολογικής γεωργίας και προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

1. Rudolf Project: An Organic Farming Training Proggramme 

 Το 2002 ένα πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτισης βιολογικής γεωργίας 

υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo da Vinci µε αριθµό έγκρισης 

I/02/B/F-PP/120222 διάρκεια 20/12/2002 - 19/12/2004 και τίτλο προγράµµατος 

Rudolf Project: An Organic Farming Training Proggramme  µε τη συνεργασία 9 

χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερµανία, Σουηδία, Τσεχία, Αυστρία 

και Ολανδία) έχοντας ως στόχο: 

� τη δηµιουργία ενός e - learning µοντέλου κατάρτισης για την 

βιολογική γεωργία, 

� τη δηµιουργία δικτύου όπου θα ενθαρρύνει την αµφίδροµη 

επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών µορφών κατάρτισης. 

Το πρόγραµµα φιλοδοξούσε να συµβάλει στην δηµιουργία ενός συστήµατος 

συνεχούς κατάρτισης που να θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σαφές και σταθερό 

πλαίσιο αναφοράς για κατάρτιση και επανακατάρτιση των ατόµων, των οµάδων και 

των επιχειρήσεων. Οι εταίροι από την χώρα µας ήταν το MAIΧ Μεσογειακό 

Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων KEK ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεωργικό 

Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης. 

Μετά από ενδελεχή έρευνα που κάναµε δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε 

κάποια δικτυακή πύλη για το εν λόγο πρόγραµµα παρά µόνο πληροφορίες για το 

έργο και ένα δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

http://www.geoan.gr/main/initiaves/rudolf/rudolf.htm.  
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Είναι προφανές ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε. 

2. European Commission: ανάπτυξη πολυγλωσσικού content management 
system Bio@gro 

 Τη διετία 2005 - 2006 χρηµατοδοτήθηκε µέσω του κοινοτικού πλαισίου 

eContent της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γ∆ της Κοινωνίας της Πληροφορίας  το 

πρόγραµµα Bio@gro που αφορούσε την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, από και 

προς παραγωγούς, µεταποιητές, εµπόρους και καταναλωτές, µε ηλεκτρονικά µέσα. Η 

ηλεκτρονική βάση (portal) ή αλλιώς πλατφόρµα Bio@gro αποτελεί ένα Σύστηµα 

ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη βιολογική Γεωργία το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

εταίρους του έργου Bio@gro.. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ενός Πολυγλωσσικού 

Σύστηµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Multilingual Web Content Management 

System) που θα παρέχει πληροφόρηση για τη Βιολογική Γεωργία και προϊόντα σε 

όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει eBusiness 

εφαρµογές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βιολογικής 

Καλλιέργειας.  

  Η ανάπτυξη του πολυγλωσσσικού συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου, 

βασίστηκε στο προϊόν i@content της Information Systems Impact µέσω του οποίου 

υποστηρίζονταν θεµατικός ηλεκτρονικός κατάλογος πληροφοριών (online catalogue) 

όπου η καταχώρηση και η γενικότερη διαχείριση των πληροφοριών υποστηρίζονταν 

από µηχανισµούς έγκρισης / απόρριψης περιεχόµενου (Workflow Content Approval 

Procedures).  
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Εικόνα 1 Η κεντρική σελίδα της πλατφόρµας Bio@gro 

 

 

Εικόνα 2 Το βασικό µενού επιλογής της πλατφόρµας 
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Εικόνα 3 Ανάπτυξη του µενού εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Θεµατικός κατάλογος για την βιολογική γεωργία 
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Η πλατφόρµα χρησιµοποιεί µια θεµατική πύλη (eServices System) που προσφέρει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες για την ενηµέρωση πάνω σε θέµατα Βιολογικής Γεωργίας:   

� πρόσβαση σε προηγµένες πληροφορίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ακόµη και από διαφορετικές πηγές), µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται δυνατότητες διαχείρισης διαφηµιστικών banners (Αd 

Server module),  

� διαχείριση διαδικτυακών ηλεκτρονικών  φορµών για την πιστοποίηση 

των επιχειρήσεων στην βιολογική καλλιέργεια (Online Forms 

module),  

� δυνατότητα δηµιουργίας επιχειρηµατικών συνεργασιών (business 

opportunities module),  

� πολύγλωσση πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, 

(Αγγλικά, Ελληνικά, Ρουµάνικα και Γερµανικά) 

� χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας (sms, mms), 

� Υπηρεσίες κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδας 

� εξειδικευµένη, σύγχρονη και πιστοποιηµένη πληροφόρηση, ειδήσεις 

και νέα σχετικά µε τη βιολογική γεωργία, τη νοµοθεσία, τις 

εκδηλώσεις, την ψηφιακή βιβλιοθήκη, το διαδικτυακό κατάλογο 

παραγωγών, προµηθευτών κ.λπ. καθώς επίσης και οτιδήποτε σχετικό 

µε τον τοµέα αυτό, 

� απλός χειρισµός του συστήµατος (user-friendly access) , 

� ασφάλεια στις επικοινωνίες και τις εµπορικές συναλλαγές. 

Επιπλέον, η πλατφόρµα του BIO@GRO έχει δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  

� οι υπηρεσίες προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες της Βιολογικής 

Γεωργίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,  
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� λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις και ανάγκες των ατόµων που 

συµµετέχουν στον τοµέα της Βιολογικής Γεωργίας. 

Το πρόγραµµα BIO@GRO έχει δυο σηµεία πρόσβασης: 

� Ελεύθερη πρόσβαση µε στόχο την παραχώρηση πληροφοριών γενικής 

φύσης για όλους του χρήστες,  

� Πρόσβαση µόνο σε εγγεγραµµένους χρήστες που ζητούν επιπρόσθετες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Η υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος έγινε από το Εργαστήριο 

Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία και µε 

άλλους φορείς. (Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

∆ΗΩ, Πουλιάδης και Συνεργάτες Α.Ε., Εκδόσεις Αγροτύπος Α.Ε., Ινστιτούτο 

Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, University of Applied Science of Eberswalde στη 

Γερµανία, Agro-Oeko Consult της Γερµανίας, Πανεπιστήµιο Αγρονοµικών 

Επιστηµών και Κτηνιατρικής στο Βουκουρέστι, Landviser Consult & Trade στη 

Ρουµανία.) 

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ήδη από τον Ιούνιο του 2006 σε 

λειτουργία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bioagro.gr.  Για τη συνεχή 

ενηµέρωση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας απαιτούνται µόλις 10.000 ευρώ 

ετησίως.  Συνεχίζει και σήµερα να λειτουργεί και να προστίθεται υλικό.  

3. Organic Edunet 

Στις 29 Απριλίου 2010, στο αµφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ Α.Ε.), 

εγκαινίασε την πολυγλωσσική, διαδικτυακή πύλη Organic.Edunet έναν 

πανευρωπαϊκό κόµβο εκπαίδευσης (Portal) σε θέµατα βιολογικής γεωργίας και αγρό-

οικολογίας. 

Ο πανευρωπαϊκός κόµβος εκπαίδευσης Organic.Edunet παρέχει ανοιχτή 

πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόµενο, διαθέσιµο σε 8 γλώσσες, µε στόχο την 

εκπαίδευση, την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
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ερευνητικών κοινοτήτων, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας και αγρο-οικολογίας. Το περιεχόµενο του κόµβου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού έργου Organic.Edunet που συντονίζει το Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.,  µε 

συµµετοχή 16 εταίρων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. 

Το έργο Organic.Edunet έχει ως σκοπό την δηµιουργία µιας Πολυγλωσσικής 

Οµοσπονδίας Μαθησιακών Αποθετηρίων µε υψηλής ποιότητας Εκπαιδευτικό 

Περιεχόµενο.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία το έργο προσπαθεί να 

Ευαισθητοποιήσει και να Εκπαιδεύσει τους Νέους της Ευρώπης σε θέµατα 

Βιολογικής Γεωργίας και Αγρό-Οικολογίας. Πρόκειται για ένα τριετές έργο που 

στηρίζεται από το κοινοτικό πρόγραµµα eContentplus. Το έργο στοχεύει επίσης στο 

να διευκολύνει την πρόσβαση, χρήση και εκµετάλλευση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου που σχετίζεται µε την Βιολογική Γεωργίας και την Αγρό-Οικολογία. 

Η πλατφόρµα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την ενηµέρωση πάνω σε 

θέµατα Βιολογικής Γεωργίας:   

� απλός χειρισµός του συστήµατος (user-friendly access) , 

� πολύγλωσση πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, 

� εξειδικευµένη, σύγχρονη και πιστοποιηµένη πληροφόρηση, ειδήσεις 

και νέα σχετικά µε τη βιολογική γεωργία, τη νοµοθεσία, τις 

εκδηλώσεις, την ψηφιακή βιβλιοθήκη, 

� διάφορους τύπους αναζήτησης (βάση κειµένου, πλοήγηση, βάση 

ετικέτας, σηµασιολογική, εκπαιδευτικού σεναρίου), 

� ιδρυµατικές συλλογές, 

� κοινότητες χρήστη, 

� συνεισφοράς πόρων. 

 

 



 38

 

Εικόνα 5 Η κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πύλης Organic.Edunet 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Υλικού στις Βασικές Αρχές 

Βιολογικής Γεωργίας 

3.1 Η ανάγκη δηµιουργίας του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

Αναµφίβολα, τα προβλήµατα που έχει προκαλέσει στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο η ραγδαία ανάπτυξη της γεωργίας οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

επιλογές και προτεραιότητες που στοχεύουν στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και 

εφαρµογή προγραµµάτων για προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

ζωής, έχοντας ως προµετωπίδα την προώθηση και προβολή των βασικότερων 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η βιολογική γεωργία (ενότητα 2.1.2.). 

Το µοντέλο «Γεωργία φιλική προς το περιβάλλον και ασφαλής για τον 

άνθρωπο» είναι δύσκολο να επιβληθεί µόνο µε τη λήψη µέτρων αλλά µε την 

εκπαίδευση και την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης όπως έχουµε ήδη 

αναφερθεί στην ενότητα 2.1.3.. Στη χώρα µας σε αντίθεση µε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες η εκπαίδευση – επιµόρφωση των εµπλεκόµενων στο πεδίο της βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελεί ίσως το δυσκολότερο κοµµάτι στον στρατηγικό 

σχεδιασµό για την ανάπτυξη της, την διαµόρφωση νέων στάσεων και αξιών και 

τελικά την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Η ανυπαρξία 

εδραιωµένων προγραµµάτων σπουδών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα ή επιµόρφωσης των πτυχιούχων γεωτεχνικών (δηµοσίων υπαλλήλων και 

ιδιωτών) και η εµπειρική και αποσπασµατική εκπαίδευση των βιοκαλλιεργητών από 

συναδέλφους τους παλαιούς βιοκαλλιεργητές καθιστά αναγκαία την διαµόρφωση 

ενός συστήµατος εκπαίδευσης που θα υποστηρίζει την παροχή, την απόκτηση και 

την προώθηση των απαραίτητων γνώσεων στους ενδιαφερόµενους. Στον αντίποδα 

αυτών το Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιολογική Γεωργία και τα 

Τρόφιµα που στοχεύει στην αύξηση των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων 

θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του την εκπαίδευση και παρέχει 

κίνητρα για την ανάπτυξη της.  
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Αρκετοί γεωπόνοι και απλοί πολίτες προκειµένου να ανταπεξέλθουν στους 

νέους επαγγελµατικούς τους ρόλους (σύµβουλοι ή εκπαιδευτές βιοκαλλιεργητών, 

βιοκαλλιεργητές), αλλά και για προσωπικούς λόγους για να αντιµετωπίσουν άµεσες, 

περίπλοκες καταστάσεις και δύσκολες συνθήκες όπως η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, η µόλυνση των υδάτων, κ.λ.π.,  θεωρούν απαραίτητη τη συµµετοχή 

σε προγράµµατα επιµόρφωσης. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το 

συγκεκριµένο ηλεκτρονικό µάθηµα µια και µετά από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε 

ότι µέχρι αυτή τη στιγµή, δεν έχει δηµιουργηθεί και δεν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο 

κάτι αντίστοιχο στην Ελληνική γλώσσα. Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα πρέπει να 

διερευνηθεί το κατά πόσον είναι αναγκαία η δηµιουργία του συγκεκριµένου 

εναλλακτικού ηλεκτρονικού υλικού που αφορά την επιµόρφωση των γεωτεχνικών 

στη βιολογική γεωργία. 

 Σε µια προσπάθεια αυτοµόρφωσης αρκετοί από αυτούς προβαίνουν στην 

αναζήτηση διαδικτυακών προγραµµάτων εκπαίδευσης, ώστε να µπορούν να µένουν 

ενήµεροι για τις εξελίξεις στον τοµέα που τους ενδιαφέρει. Τα αποτελέσµατα τους 

οδηγούν σε αρκετά και ενδιαφέροντα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

βασικής κατάρτισης ή επιµόρφωσης τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σε χώρες όπως η 

Αµερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία και κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση µε 

την χώρα µας όπου δεν υπάρχει καµιά τέτοια πρόταση. Αρκετά δε από τα 

προγράµµατα είναι πιστοποιηµένα παρέχονται επ’ αµοιβή και µετά την ολοκλήρωση 

τους πιστοποιούν τους χρήστες.  Ένας σηµαντικός αριθµός των ενδιαφερόµενων που 

δεν κατέχει επαρκώς την Αγγλική ή τις όποιες άλλες γλώσσες υποστηρίζουν τα 

προγράµµατα αυτά, θα προτιµούσαν την ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων που 

θα τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας στη Ελληνική γλώσσα.  

Η δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης που υιοθετούν πολλά και 

διαφορετικά είδη εύχρηστων µέσων και εργαλείων, που παρέχουν την δυνατότητα 

υποστήριξης µιας ευέλικτης εκπαιδευτικής αλλά και µαθησιακής διαδικασίας 

µπορούν να προσδώσουν στην εκπαίδευση – επιµόρφωση των γεωτεχνικών στη 
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βιολογική γεωργία πολυµορφικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια και το διδακτικό πακέτο 

που στην ουσία υποκαθιστά το ρόλο του διδάσκοντα, οφείλει να είναι και αυτό 

πολυµορφικό, περιλαµβάνοντας, εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιεί διάφορα µέσα 

και παίρνει πλήθος µορφών όπως: έντυπη, οπτικοακουστική ή ηλεκτρονική. Είναι 

πλέον δεδοµένο ότι οι επιταγές της εποχής µας, καθώς και οι ανάγκες της 

εκπαίδευσης, επιβάλλουν τη συµπλήρωση του έντυπου υλικού που συνιστά την 

παραδοσιακή περίπτωση µε εναλλακτικό υλικό. Οι ποικίλες και διαφορετικές µορφές 

εκπαιδευτικού υλικού καταστούν την εκπαίδευση αυτού του τύπου σε θέµατα 

βιολογικής γεωργίας,  εφαρµόσιµη σε ένα ευρύτερο φάσµα γνωστικών αντικειµένων 

όπως: βιολογική δενδροκοµία, γεωργία, λαχανοκοµία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, 

αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά κ.λ.π., ελκυστικότερη, περισσότερο ενδιαφέρουσα 

και πιο αποτελεσµατική λόγο των πολλών και διαφορετικών δυνατοτήτων µάθησης.  

Από παιδαγωγικής άποψης, το συγκεκριµένο τεχνολογικά εµπλουτισµένο και 

ισχυρό περιβάλλον µάθησης, δεν αποτελεί απλά ένα διδακτικό υλικό παροχής 

εγκυκλοπαιδικής γνώσης για την βιολογική γεωργία γιατί ο σχεδιασµός και η 

υλοποίηση του βασίζεται, σε κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων σύγχρονες 

θεωρίες µάθησης και στην αντίληψη που υποστηρίζει ότι µε τη βοήθεια των  Νέων 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), ή προηγµένων 

µαθησιακών τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης µετάδοσης, τα δεδοµένα, οι 

πληροφορίες καθώς επίσης και οι προσοµοιώσεις της πραγµατικότητας που 

σχετίζονται µε την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία µπορούν σε ελάχιστο χρόνο, 

χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος να επεξεργάζονται να αποθηκεύονται και να 

προωθούνται στους χρήστες µε µεγάλη ακρίβεια και πιστότητα.  

 Έχει ληφθεί ακόµη υπόψη ότι, µπορεί να διεξαχθεί και από απόσταση, η 

ανοµοιογένεια της οµάδας των ενήλικων εκπαιδευόµενων καθώς και οι ειδικές της 

ανάγκες, παρέχοντας τους την δυνατότητα να συνδυάζουν τους διαφορετικούς τοµείς 

της ζωή τους  όπως οικογένεια, εργασία, ελεύθερο χρόνο και σπουδές. Είναι 

αλληλεπιδραστικό, οδηγούµενο από τον χρήστη, εµπλουτισµένο και εξερευνήσιµο, 

και καθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό εργαλείο, 
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προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες πρόσκτησης γνώσεων. Παρέχει τη 

δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και να 

εξελιχτούν επαγγελµατικά ολοκληρώνοντας το πρόγραµµα, σε αντίθεση µε κάποιους 

άλλους που απλά θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και δεν ενδιαφέρονται να 

ολοκληρώσουν το πρόγραµµα. Έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης ώστε να καλύψει 

όλες τις γνωστικές περιοχές της γεωπονικής επιστήµης σε σχέση πάντα µε τη 

βιολογική γεωργία. Προσφέρει καινούργια στοιχεία, όπως τη µετάβαση από ένα 

σύστηµα που µαθαίνουν όλοι, σε ένα άλλο, όπου ενδεχοµένως ο καθένας –µε βάση 

τον τρόπο που ερµηνεύει τα ποικίλα ερεθίσµατα, τα οποία του δίνονται κατά την 

πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας– µαθαίνει διαφορετικά πράγµατα, αυτά 

που εκείνος θεωρεί σηµαντικά. Επιπλέον, το κόστος δηµιουργίας του, δεδοµένης της 

τεχνολογικής προόδου, δεν είναι πλέον πολύ υψηλό.  

3.2 Σε ποιους απευθύνεται 

Η οµάδα στόχος στην οποία απευθύνεται η παρούσα εργασία αποτελείται από: 

� Πτυχιούχους Γεωπόνους και Τεχνολόγους Γεωπόνους που 

απασχολούνται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (∆ιευθύνσεις Γεωργίας, 

Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, ΚΕ.Γ.Ε. Εκπαιδευτικοί 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) καθώς και ιδιώτες γεωπόνους που 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

� Βιοκαλλιεργητές, πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ευχέρεια 

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάτοχους των βασικών 

γνώσεων γεωπονίας µέσω της συµµετοχής τους σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης νέων αγροτών. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας εκπαιδευοµένων που δηµιουργούν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την δηµιουργία του ηλεκτρονικού µαθήµατος είναι: 

α. Η έλλειψη των κατάλληλων επιστηµονικών γνώσεων σε θέµατα βιολογικής 

γεωργίας. 
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Οι περισσότεροι από ενδιαφερόµενους δεν διαθέτουν το κατάλληλο 

επιστηµονικό υπόβαθρο σε θέµατα βιολογικής γεωργίας. Το έλλειµµα µπορεί να 

οφείλεται είτε λόγο διαφορετικής ειδικότητας την οποία ακολούθησαν, είτε λόγο 

έλλειψης σχετικών µε τη βιολογική γεωργία µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών 

των πανεπιστηµιακών σχολών κατά την περίοδο που φοίτησαν. Επίσης µπορεί να 

πρόκειται για βιοκαλλιεργητές ή απλούς πολίτες µε ενδιαφέροντα στις περιοχές της 

αγροοικολογίας και ειδικότερα της βιολογικής γεωργίας.  

β.  Η ετερογένεια ως προς τις απαιτήσεις, δηλαδή οι διαφορετικές ανάγκες, 

ενδιαφέροντα, σκοποί και κίνητρα. 

Στην οικογένεια των γεωτεχνικών, υπάρχει µεγάλη ετερογένεια απαιτήσεων 

από ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης, διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα, σκοποί και 

κίνητρα. Ως σύµβουλοι παραγωγής βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να καταρτίζουν 

ή να παρέχουν συµβουλές στους µελλοντικούς ή υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές για το 

είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Η ανάγκη 

αυτή απαιτεί προγράµµατα επιµόρφωσης που θα καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ φάσµα 

πολλών διαφορετικών µεταξύ τους καλλιεργειών. Σε ένα ολιγοήµερο επιµορφωτικό 

σεµινάριο οι τοµείς καλλιεργειών που µπορεί να αναπτυχθούν είναι περιορισµένοι, 

ενώ υπάρχει περίπτωση να µην καλύπτουν αρκετούς από τους επιµορφούµενους 

γ. Η ετερογένεια ως προς την ηλικία, το γνωστικό υπόβαθρο, το απόθεµα 

εµπειριών και αξιών.   

Η οµάδα στόχος στην οποία απευθύνεται η παρούσα εργασία είναι ένα 

πολυπληθές, ετερόκλητο σύνολο αποφοίτων µε ευρύ φάσµα ηλικιών που µπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες: α) µε βάση την πραγµατική ηλικία και β) µε βάση την 

«πτυχιακή ηλικία» (ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τη 

λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατος). Επίσης περιλαµβάνει άτοµα µε 

διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, εµπειρίες, και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή του περιεχοµένου και τον σχεδιασµό της 
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δοµής της παρούσας εργασίας µε στόχο να µπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές 

ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. 

δ. Ο περιορισµένος αριθµός των ενδιαφερόµενων γεωπόνων ανά νοµό ή επαρχία 

και οι µεταξύ τους αποστάσεις. 

Λόγο του µικρού αριθµού των αγροτών που εφαρµόζουν βιολογικούς τρόπους 

παραγωγής  των οποίων οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται στο 3% της 

συνολικά καλλιεργούµενης αγροτικής έκτασης της χώρας είναι δύσκολη η οργάνωση 

και η στελέχωση από το κράτος σε κάθε νοµό ή επαρχία της χώρας των απαραίτητων 

ειδικών υπηρεσιών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας που απαιτούνται. Για το λόγο 

αυτό ορισµένοι από τους γεωπόνους των διευθύνσεων γεωργίας, των γραφείων 

γεωργικής ανάπτυξης και των κέντρων γεωργικής εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε) θα πρέπει, 

µετά την απόκτηση των απαραίτητων επιστηµονικών γνώσεων, να αναλάβουν την 

αρχική κατάρτιση των νέων βιοκαλλιεργητών και στη συνέχεια να βρίσκονται στο 

πλευρό τους επιλύοντας προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν. Ο συνολικός 

αριθµός των ενδιαφερόµενων ανά νοµό της χώρας είναι αρκετά µικρός ενώ οι 

αποστάσεις που παρεµβάλλονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων αρκετά µεγάλες. 

ε. Οι εργασιακές, οι οικογενειακές και οι κοινωνικές τους υποχρεώσεις.  

Η διοργάνωση σεµιναρίων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τα τελευταία χρόνια 

για µια σειρά λόγων όπως οργάνωσης, απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής, 

οικονοµίας, κ.ά., γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας µε αποτέλεσµα η συµµετοχή των 

ενδιαφερόµενων να είναι αρκετά δύσκολη λόγω απόστασης, οικογενειακών, 

εργασιακών και οικονοµικών υποχρεώσεων. Ένας ενήλικος µπορεί να προτάξει µια 

αναπτυγµένη προσωπικότητα και συχνά ένα πλήθος ρόλων –µε βάση την θέση του 

στην οικογένεια, στον επαγγελµατικό χώρο, το κοινωνικό σύνολο κτλ. Τα παραπάνω 

καθιστούν αναγκαία τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε 

οικογένεια, εργασία, ελεύθερος χρόνος, σπουδές να καταφέρουν να συνδυαστούν µε 

αρµονικό τρόπο ώστε ο ένας να µην λειτουργεί επιβαρυντικά στον άλλον. Αυτά 

αιτιολογούν την απαίτηση των επιµορφούµενων για µεταφορά της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στο χώρο της επιλογής τους, απαλείφοντας το πρόβληµα της απόστασης, 
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αλλά και στον χρόνο και µε το ρυθµό που αυτοί επιθυµούν. Με τον τρόπο αυτό είναι 

συνεπείς στις επαγγελµατικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις ενώ παράλληλα 

µπορούν να ανανεώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. 

3.3 Οι στόχοι του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασµό του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος συνοψίζονται στα εξής: 

� Εισαγωγή των επιµορφούµενων στη φιλοσοφία του βιολογικού 

τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων, αναπτύσσοντας την γνώση 

στο θεµελιώδες θέµα της προστασίας τόσο του καταναλωτή όσο και 

του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής 

προέλευσης. 

� Ανάδειξη και αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και εµπειρίας 

σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, η οποία συµβάλλει σε βιωµατική 

προσέγγιση της νέας γνώσης,  

� ∆υνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, που 

αφορούν γενικά την γεωπονική επιστήµη και ειδικότερα τη βιολογική 

γεωργία, 

� Εφαρµογή της νέας γνώσης µέσω πειραµατισµών και διερεύνησης, 

� Να αναπτύξει την κριτική ικανότητα των επιµορφούµενων σε σχέση 

µε σηµαντικές αποφάσεις και διαδικασίες της βιολογικής γεωργίας 

µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων, 

� ∆υνατότητα επαλήθευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ειδικοί µαθησιακοί στόχοι του συγκεκριµένου 

ηλεκτρονικού µαθήµατος, είναι στο τέλος αυτού του προγράµµατος να λειτουργούν 

µε αποτελεσµατικό τρόπο ως εκπαιδευτές µελλοντικών βιοκαλλιεργητών και ως 

σύµβουλοι βιοκαλλιεργητών  έχοντας µάθει να: 
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Γνώση 

� Ορίζουν τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης της αγροτικής 

παραγωγής, 

� ∆ιατυπώνουν τον ορισµό της βιολογικής γεωργίας, τις αρχές, τους 

στόχους καθώς και τις διαφορές της από την συµβατική και την 

ολοκληρωµένη γεωργία, 

� Αναπτύσσουν τις βασικές αρχές της κατεργασίας τους εδάφους, της 

αντιµετώπισης των ζιζανίων και της λίπανσης στην βιολογική 

γεωργία, 

� Αναπτύσσουν τις βασικές αρχές φυτοπροστασίας, σκευάσµατα και 

καλλιεργητικές τεχνικές 

� Περιγράφουν την κοινωνική κατεύθυνση της βιολογικής γεωργίας, τις 

επιδοτήσεις, την πιστοποίηση, τους πιστοποιητικούς οργανισµούς, την 

εµπορία των βιολογικών προϊόντων και τις µονάδες µεταποίησης, 

� Αναπτύσσουν τις βασικές αρχές βιολογικής κτηνοτροφίας και 

µελισσοκοµίας, 

� Αναπτύσσουν τις βασικές αρχές της παραγωγής πολλαπλασιαστικού 

υλικού 

Κατανόηση 

� εξηγούν τα προβλήµατα εντατικής γεωργίας, 

� ερµηνεύουν τη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος, 

� περιγράφουν την διαδικασία σήµανσης των βιολογικών προϊόντων, 

� συγκρίνουν την κατάσταση στην Ελλάδα, την Ευρώπη και 

παγκοσµίως, 

� εξηγούν γιατί οι γενετικά τροποποιηµένοι σπόροι δεν 

χρησιµοποιούνται στην βιολογική γεωργία 
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Εφαρµογή 

� εντοπίζουν αγροτικά οικοσυστήµατα που είναι βιώσιµα και 

περιβαλλοντικά υγιή 

� προάγουν την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων και µε υψηλή θρεπτική 

αξία γεωργικών προϊόντων 

� εφαρµόζουν κλειστά συστήµατα σε σχέση µε την οργανική ουσία και 

τα θρεπτικά  

Ανάλυση 

� προσδιορίζουν τις επιπτώσεις από τις τρέχουσες γεωργικές πρακτικές 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και να προβλέπουν 

τις µελλοντικές συνέπειες από τη συνέχιση τους, 

� συγκρίνουν τις συµβατικές µεθόδους παραγωγής µε τις βιολογικές, 

� αναλύουν και υποστηρίζουν την δική τους άποψη για την αειφόρο 

γεωργία. 

Σύνθεση 

� Αναπτύσσουν παραδείγµατα µεταποίησης και εµπορίας βιολογικών 

προϊόντων, όπως ελαιόλαδο και κρασί,     

� Σχεδιάζουν προγράµµατα συγκαλλιέργειας  µε στόχο την µείωση της 

διάβρωσης και την αύξηση της γονιµότητας του εδάφους, 

� Προτείνουν τρόπους διατήρησης και µακροπρόθεσµα στην αύξησης 

της γονιµότητας του εδάφους. 

Αξιολόγηση 

� αξιολογούν ιστορικά και τρέχοντα προβλήµατα των τροφίµων και του 

γεωργικού συστήµατος, 

� αξιολογούν τον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογική πρόοδος και η 

ισχύουσα νοµοθεσία έχουν επηρεάσει τις γεωργικές πρακτικές, 
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� υποστηρίζουν την διατήρηση της γενετικής ποικιλοµορφίας των 

γεωργικών οικοσυστηµάτων, την προστασία των φυτών και των 

άγριων ζώων. 

3.4 Το µοντέλο της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης  

Το πεδίο των κοινωνικοπολιτισµικών θεωριών στο οποίο βασίζεται η 

δηµιουργία του παρόντος ηλεκτρονικού υλικού είναι αρκετά ευρύ  και περιλαµβάνει 

διάφορες προσεγγίσεις για το φαινόµενο της µάθησης και τις νοητικές λειτουργίες. 

Κοινό χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων αυτών, σε αντιπαράθεση µε τις θεωρίες 

που υποστηρίζουν τη σηµασία των δοµών της ανθρώπινης νόησης και των 

λειτουργιών της, αποτελεί η εστίαση στις δοµές του κόσµου και στον τρόπο µε τον 

οποίο αυτές περιορίζουν και καθοδηγούν την ανθρώπινη συµπεριφορά.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Norman (1993) οι κοινωνικο-πολιτισµικές 

θεωρίες δίνουν έµφαση στις δοµές του κόσµου και στο πως αυτές περιορίζουν και 

καθοδηγούν την ανθρώπινη συµπεριφορά  σε αντίθεση µε τις θεωρίες ατοµικής 

συγκρότησης της νόησης που τις ενδιαφέρει το εσωτερικό του γνωστικού 

υποκειµένου θεωρώντας τη γνώση ως ατοµική διαδικασία εγκατεστηµένη 

αποκλειστικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Αρχικά θα πρέπει να τονίσουµε ότι αρκετοί όροι που σχετίζονται µε τις νέες 

θεωρήσεις για την µάθηση δεν έχουν παγιωθεί ακόµη στα νέα ελληνικά. Συνεπώς 

αρκετοί ερευνητές µεταφράζουν το σύνταγµα «situated learning» ως 

«εγκατεστηµένη» ή «εγκαθιδρυµένη» ή «πλαισιωµένη» γνώση ή µάθηση και το 

“situated cognition” ως «εγκαθιδρυµένη» ή «πλαισιωµένη» νόηση φανερώνοντας 

τόσο τους ερευνητικούς νεωτερισµούς, όσο και τους γλωσσικούς νεολογισµούς. 

Η αντίληψη ότι η νόηση δεν αποτελεί µια ιδιότητα του ατόµου αλλά ως ένα 

χαρακτηριστικό που εµφανίζεται όταν το άτοµο αλληλεπιδρά µε το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο δρα κάνει την εµφάνιση της από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προσέγγισης αυτής είναι: 
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� Η νόηση και γενικότερα η νοητική δραστηριότητα εξαρτάται από το 

πλαίσιο (Rogoff & Lave, 1984), 

� Η µάθηση είναι προϊόν αλληλεπίδρασης µε κοινωνικούς άλλους.  

Το πρώτο χαρακτηριστικό στηρίζει την άποψη ότι η νόηση είναι στενά 

συνυφασµένη µε το πλαίσιο πραγµάτωσης το οποίο ως µη δεδοµένο αλλά ουσιώδες 

αποτελεί ένα συστατικό µέρος της νοητικής δραστηριότητας. Το δεύτερο υποστηρίζει 

πως η ύπαρξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης στηρίζεται στις διαδικασίες γνωστικής 

µαθήτευσης (cognitive apprenticeship) (Brown, Collins & Duguid, 1989) που 

περιλαµβάνονται σε ευρύτερες κοινότητες πρακτικής (communities of practice) 

(Lave & Wenger, 1991). 

Έχοντας ως αφετηρία την κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του Vygotsky οι James 

Greeno, Jean Lave και Etienne Wenger, προβαίνουν στην διαµόρφωση µιας από τις 

σηµαντικότερες νέες θεωρήσεις για το φαινόµενο της µάθησης, της εγκαθιδρυµένης 

ή εµπλαισιωµένης µάθησης (situated learning), που υποστηρίζει ότι η µάθηση δεν 

αποτελεί µια ατοµική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης αλλά µια 

κοινωνικοπολιτισµική λειτουργία που υλοποιείται µέσω της επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης µε άλλους ανθρώπους. Το µοντέλο που παρουσιάζει οµοιότητες µε 

τη µαιευτική µέθοδο του Σωκράτη υποστηρίζει ότι θεωρητικά η γνώση εξαρτάται 

από τις καταστάσεις µέσα στις οποίες λαµβάνει χώρα και χρησιµοποιείται (Κόµης, 

2004). 

∆εσπόζουσα ιδέα του µοντέλου είναι ότι η λειτουργία της µάθησης βασίζεται 

στην ύπαρξη µιας ποικιλίας στοιχείων σε µη θεσµοθετηµένα εξωσχολικά  

περιβάλλοντα, στα οποία κυριαρχεί το κοινωνικό πλαίσιο (context) (∆ιαµαντής & 

Τερζίδης, 2008). Τα κοινωνικά σύνολα υιοθετούν πολιτισµικές πρακτικές που 

περιλαµβάνουν δοκιµασµένα και παγιωµένα στη συνείδηση των µελών τους 

συστήµατα δραστηριοτήτων.  Παγιωµένοι κανόνες σκέψης και δράσης καθορίζουν 

την γνώση στα πλαίσια αυτά και στηρίζονται στη  συνεργασία των µελών µιας 

συγκεκριµένης κουλτούρας. 
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Η εξάρτηση και ο προσδιορισµός της γνώσης από το πλαίσιο πραγµάτωσης 

βοηθά στον εντοπισµό, την εξήγηση και την αντιµετώπιση των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζει η µάθηση στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης. Η µάθηση µέσα στο 

αυθεντικό πλαίσιο των καθηµερινών πρακτικών µιας κουλτούρας ή αλλιώς 

διαδικασία της «γνωστικής µαθητείας» (cognitive apprenticeship), θεωρείται 

αποτελεσµατικότερη από συνήθεις παγιωµένες σχολικές πρακτικές (Brown, Collins 

& Duguid, 1989).  

Η πρώτη µορφή της  εµπλαισιωµένης µάθησης ταυτίζεται µε τις απόψεις του 

James Greeno  (1989) που υποστηρίζει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της µάθησης 

είναι: 

� Ο τόπος της σκέψης και της µάθησης δεν είναι το µυαλό ενός ατόµου 

αλλά  βρίσκεται στα φυσικά και κοινωνικά πλαίσια,  

� Οι διεργασίες σκέψης δεν είναι οµοιόµορφες στα πρόσωπα και τις 

καταστάσεις, µε αποτέλεσµα  διαφορετικοί άνθρωποι και 

διαφορετικές κοινωνικές οµάδες να χρησιµοποιούν  διαφορετικές 

λογικές για να εδραιώνουν τη γνώση που είναι αληθινή, 

� Η σκέψη και η µάθηση δεν ενισχύονται από ενιαία στοιχεία που 

µεταβιβάζονται µέσω της σχολικής διδασκαλίας, αλλά 

δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά δηµιουργούν,  επεξεργάζονται 

και διαµορφώνουν και αναδιοργανώνουν τη γνώση τους και την 

κατανόησή τους.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά σύµφωνα µε την άποψη του Engestrοm (1999) 

αποτελούν την ασθενέστερη εκδοχή της  εµπλαισιωµένης µάθησης. 

Η δεύτερη µορφή της  εµπλαισιωµένης µάθησης ταυτίζεται µε τις απόψεις των 

Jean Lave και Etienne Wenger (1991) που υποστηρίζουν ότι τα βασικά 

χαρακτηριστικά της µάθησης είναι: 

� Η µάθηση βασίζεται στην πρακτική  και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα των παραγωγικών κοινωνικών πρακτικών, 
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� Η διαδικασία της κοινωνικής µάθησης (situated apprenticeship) 

στηρίζεται στην έννοια των «κοινοτήτων πρακτικής» (communities of 

practice) ή «κοινότητες µάθησης» (learning communities), 

� Οι Κοινότητες πρακτικής (communities of practice) εµφανίζονται ως 

αποτέλεσµα της µακρόχρονης συνεργασίας ανθρώπων µε κοινό 

συµφέρον αποσκοπώντας στην ανταλλαγή ιδεών, στην επίλυση 

προβληµάτων και στη δηµιουργία καινοτοµιών, 

� Κοινότητες πρακτικής (communities of practice) υπάρχουν παντού - 

στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο, 

� Η σηµαντικότερη συνεισφορά τους είναι αυτή της "Κοινής 

Πρακτικής."  

Τα χαρακτηριστικά αυτά σύµφωνα µε την άποψη του Engestrοm (1999) 

αποτελούν την ισχυρή εκδοχή της  εµπλαισιωµένης µάθησης. 

Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης των κοινοτήτων 

πρακτικής για την µάθηση  σύµφωνα µε την άποψη  των Jean Lave και Etienne 

Wenger είναι: 

� Η µάθηση αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο. Η οργάνωση του τρόπου 

µάθησης των ανθρώπων εξαρτάται από την κοινότητα στην οποία 

είναι ενταγµένοι. 

� Περιλαµβάνοντας την γνώση ως βασικό συστατικό στοιχείο τους οι 

κοινότητες διακινούν αξίες, πεποιθήσεις, και πρακτικές (κοινότητες 

πρακτικής). 

� Σε µια κοινότητα πρακτικής η διαδικασία της µάθησης και η ιδιότητα 

του µέλους οµάδας είναι αδιάσπαστες. 

� Η άµεση σύνδεση της γνώσης µε την πρακτική, καθιστά αδύνατη την 

αυτόνοµη ύπαρξή της. 
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� Η ενδυνάµωση ή η συνεισφορά στην κοινότητα δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µάθηση. 

� Η κατασκευή της  ταυτότητας του κάθε ατόµου στηρίζεται στην 

ενεργό συµµετοχή του στις πρακτικές των συλλογικών κοινοτήτων. 

 Ο Etienne Wenger το 1998 σε µια προσπάθεια καθορισµού µιας κοινότητας 

πρακτικής ορίζει τρεις βασικές της διαστάσεις: 

Τι είναι (ένα ενωτικό τόλµηµα έτσι όπως το αντιλαµβάνονται τα µέλη µιας 

οµάδας και επαναδιαπραγµατεύσιµο όταν κριθεί αναγκαίο)  

Πώς λειτουργεί (βασικό χαρακτηριστικό είναι η αµοιβαιότητα και η ενωτική 

σχέση µεταξύ των µελών της οµάδας σε µία κοινωνική οντότητα) 

Ποιες δεξιότητες καλλιεργεί µε την πάροδο του χρόνου (ρουτίνες, 

ευαισθησίες, χειροποίητα αντικείµενα, λεξιλόγιο,  µορφές, κλπ. .... ). 

Οι Κοινότητες Πρακτικής των Lave & Wenger (1991)  είναι παραδείγµατα 

οµάδων που εξαιτίας του κοινού σκοπού που υπηρετούν αναπτύσσετε µεταξύ τους το  

αίσθηµα της κοινότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το παρελθόν και οι εµπειρίες 

είναι κοινές και η γλώσσα επικοινωνίας ίδια. Η µετάδοση και η απόκτηση της 

γνώσης βασίζεται στη µαθητεία (apprenticeship) (επίλυση πραγµατικών 

προβληµάτων που αφορούν ενήλικους, σε πραγµατικές µαθησιακές καταστάσεις).  

Ο Wenger (1998) στη συνέχεια προβαίνει στην εισαγωγή του όρου 

Περιφερειακή Συµµετοχή (Legitimate Peripheral Participation) έχοντας ως στόχο να 

τονίσει την εξέχουσα σηµασία δηµιουργίας της γνώσης µέσω της συµµετοχής στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι, µέρος του οποίου αποτελούν οι Κοινότητες Πρακτικής 

(Communities of Practice). Υποστηρίζει ότι τα νέα µέλη αφού ενταχθούν στην 

κοινότητα, έχουν πρόσβαση στα υπάρχοντα µέλη και µαθαίνουν καθώς τους βλέπουν 

να δουλεύουν και όχι µε την υπάρχουσα καταγεγραµµένη γνώση. Στο πλαίσιο αυτό η 

συνοµιλία (discourse) καθιστά εφικτή τη συµµετοχή και τη διαπραγµάτευση που 

υπερέχουν της συνεργασίας. Η συµµετοχή περιλαµβάνει σχέσεις,  συγκρουσιακές 

όσο και αρµονικές, διαπροσωπικές όσο και πολιτικές, ανταγωνιστικές όσο και 
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συνεργατικές.  Η άποψη αυτή των Lave & Wenger (1991) αφορά κυρίως οµάδες που 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο και έξω από το πλαίσιο της χρήσης Νέων Τεχνολογιών. 

Τα «οριακά αντικείµενα» (boundary objects) που αποτελούν ένα νέο όρο που 

εισάγεται από την Davenport (2001) δηµιουργούν το κοινόχρηστο χώρο εργασίας 

των κοινωνικών δραστών µέσα στην κοινότητα.  Μπορεί να είναι αρχεία, συνταγές, 

συστήµατα κατηγοριοποίησης, κατάλογοι ευρετηρίων καθώς και διδακτικά µοντέλα 

αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών. Βασικό χαρακτηριστικό τους η µεγάλη 

προσαρµοστικότητα στις τοπικές ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των  µελών που τα 

χρησιµοποιούν, ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά συµπαγή ώστε να µην αλλοιώνεται η 

µεταξύ των διαφόρων µερών κοινή ταυτότητα. Ως σηµεία σύγκλισης διαφόρων 

πρακτικών και απόψεων υποστηρίζουν την κείµενη δράση  (situated action) µε στόχο 

την παραγωγή καινοτοµιών.  

Η διαδικασία προσφοράς ή ανταλλαγής µιας πηγής από ένα πρόσωπο (κάτοχος) 

σε ένα άλλο (αποδέκτης) ή συνεισφορά γνώσης όπως την ονοµάζουν οι Sharratt & 

Usoro (2003) αποτελεί άλλη µια σηµαντική λειτουργία των Κοινοτήτων Πρακτικής. 

Η γνώση του κατόχου καθορίζει το πλαίσιο του όρου συνεισφορά γνώσης δηλαδή 

της προσφοράς και της αποδοχής πληροφοριών. Η γνώση του αποδέκτη καθορίζει το 

πλαίσιο πρόσληψης της πληροφορίας. Μεταξύ συνεισφοράς γνώσης και 

πληροφορίας η διαφορά έγκειται στην απόκτηση ή µη γνώσης. Η συνεισφορά 

πληροφοριών καλύπτοντας ένα µεγάλο πεδίο ανταλλαγών δεν οδηγεί απαραίτητα 

στην δηµιουργία νέας γνώσης. Αντίθετα η συνεισφορά γνώσης έµµεσα υπονοεί την 

παραγωγή γνώσης στον αποδέκτη. Η αναζήτηση βοήθειας µέσω της συζήτησης, από 

κατόχους της αναγκαίας γνώσης ή εξειδίκευσης,  αποτελεί έναν από τους τρόπους 

απόκτησης ή δηµιουργίας νέας γνώσης από τον ενδιαφερόµενο. Για το λόγο αυτό 

άλλωστε η συζήτηση  εντός πλαισίου διαµορφωµένου από τα ίδια τα µέλη µιας 

οµάδας θεωρείται το σπουδαιότερο ίσως µέσο συνεισφοράς γνώσης µεταξύ τους. Για 

τη διαµόρφωση του πλαισίου συζήτησης θεωρείται απαραίτητη η επικοινωνία και η 

ύπαρξη κοινής, προοπτικής, γλώσσας και κατανόησης.  



 54

Θέλοντας να επισηµάνουν την ιδιαίτερη σηµασία της κουλτούρας οι Brown et 

al. (1989) αναφέρουν ότι στηρίζει την ανταλλαγή και την τροποποίηση ιδεών, την 

ανάπτυξη και προσαρµογή συστηµάτων αξιών µέσα από συζητήσεις και διηγήσεις. 

Για το λόγο αυτό τα µαθησιακά περιβάλλοντα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα 

ανακύκλωσης διηγήσεων και την προσθήκη ιστοριών στη συλλογική σοφία της 

κοινότητας. Συνδέοντας επίσης τη µάθηση µε την νόµιµη περιφερειακή συµµετοχή 

(legitimate peripheral participation) υποστηρίζουν ότι άτοµα που δεν λαµβάνουν 

απευθείας µέρος σε µια δραστηριότητα της κοινότητας, µαθαίνουν µέσα από την 

περιφερειακή συµµετοχή τους µέσω αυτών των συζητήσεων. Είναι αναγκαίο γι’ 

αυτούς να παρατηρούν πως συµπεριφέρονται οι έµπειροι της πράξης σε διάφορα 

επίπεδα και να µιλάνε για να αποκτήσουν µια αίσθηση του πως η εξειδίκευση 

εκδηλώνεται µέσω των συζητήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κόµης, (2004)  ενώ η γνώση ενυπάρχει και 

γίνεται εµφανής µέσα από τις δράσεις των ατόµων και των οµάδων που 

συναποτελούν την κοινότητα, η µάθηση γίνεται αντιληπτή ως ενεργός συµµετοχή σε 

αυτές τους τις δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση των γνωστικών 

διεργασιών  εξαρτάται από την χρήση σειράς τεχνουργηµάτων (articrafts) και 

εργαλείων (tools) συµπεριλαµβανοµένης της γλώσσας και του πολιτισµού και βέβαια 

των Νέων Τεχνολογιών. 

Η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες, και ιδιαίτερα 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εργαλεία 

συζητήσεων), µπορεί να συµβάλουν στην πραγµατοποίηση συζητήσεων. Τα οφέλη 

από τη χρήση διαδικτυακών µέσων επικοινωνίας είναι η δυνατότητα δηµιουργία 

Εικονικών Κοινοτήτων Πρακτικής (virtual communities) χωρίς να υπάρχουν 

χωροχρονικές δεσµεύσεις ειδικά όταν πρόκειται για ενήλικες. Άλλωστε όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι  Βρασίδας, Ζεµπύλας, Πέτρου (2005) η µάθηση µέσα 

σε κοινότητες µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις οι 

κοινότητες µάθησης είναι «άµεσα» παρούσες χωροχρονικά (πρόσωπο µε πρόσωπο) 
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ενώ σε άλλες «εικονικά», µε τη βοήθεια της τεχνολογίας (εικονικές κοινότητες - 

virtual communities).  

3.5 Τεχνικές συνεργατικής µάθησης 

Τα τελευταία χρόνια η συνεργατική µάθηση έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, 

λόγω της αυξανόµενης επιρροής που ασκούν σήµερα οι κοινωνικοπολιτικές θεωρίες 

και ο κοινωνικός εποικοδοµιτισµός στη διδακτική και στην εκπαιδευτική πράξη.  

Οι συνεργατικές δραστηριότητες υποστηριζόµενες από υπολογιστές παίζουν 

ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο όχι µόνο στην εκπαίδευση των ατόµων αλλά και σε 

άλλους τοµείς της επαγγελµατικής τους ζωής µε στόχο τη διαµεσολάβηση της 

επικοινωνίας και την υποστήριξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µέσω των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (Hamalainen, 2008). 

Υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις οµαδικές διαδικασίες και τις δυναµικές της 

οµάδας µε τέτοιο τρόπο που δεν είναι εφικτές µέσω των πρόσωπο-µε-πρόσωπο 

αλληλεπιδράσεων, χωρίς όµως να µπορεί να αντικαταστήσει αυτό το είδος της 

επικοινωνίας. Αυτό το είδος της µάθησης είναι οργανωµένο για χρήση από 

πολλαπλούς εκπαιδευόµενους, οι οποίοι δουλεύουν σύγχρονα ή ασύγχρονα, στο ίδιο 

εργαστήριο ή µέσω δικτύου υπολογιστών. Ο στόχος της Συνεργατικής Μάθησης 

Υποστηριζόµενης από Υπολογιστή είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους, ώστε 

να µάθουν µαζί µε επιτυχία (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). 

Ως διδακτική µεθοδολογία προϋπήρχε των υπολογιστών και βασίζεται σε ιδέες 

παιδαγωγών όπως ο Dewey, ο Bruner και ο Vygotsky. Όπως υποστηρίζει ο Slavin 

(1980), όταν η µάθηση στηρίζεται στην οµαδική εργασία αναφέρεται σε 

εκπαιδευτικές τεχνικές κατά τις οποίες οι συµµετέχοντες "εργάζονται και µαθαίνουν 

από κοινού ως µέλη µιας µικρής οµάδας, ώστε να επιτύχουν έναν κοινό στόχο". Οι 

οµάδες αυτές είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα µε τον αριθµό µελών, τη σύνθεση 

(οµοιογενείς ή ετερογενείς ως προς την ικανότητα), το φύλο (ίδιου ή διαφορετικού 

φύλου) και τον τύπο της συνεργασίας. 
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Οι τεχνικές αυτές µπορεί να είναι διαδικασίες, στις οποίες εµπλέκονται οι 

εκπαιδευόµενοι και οι οποίες υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση.  Ως 

‘συνεργατικές τεχνικές’ για τεχνολογικά υποστηριζόµενη µάθηση, θεωρούνται µια 

σειρά µεθόδων συνεργασίας οι οποίες είναι ευρέως δοκιµασµένες στην πράξη και 

αποδεκτές από την επιστηµονική κοινότητα και οι οποίες προέρχονται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία πρόσωπο-µε-πρόσωπο. Οι συνεργατικές τεχνικές που 

χρησιµοποιήθηκαν στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό είναι οι παρακάτω: (α) 

Πρόκληση νοητικής θύελλας (brainstorming) (β) η µέθοδος Jigsaw (γ) η αναζήτηση 

στο διαδίκτυο (Web Quest) (δ) η εννοιολογική χαρτογράφηση (Concept mapping), 

(ε) η µέθοδος σχεδίου εργασίας (Project) και (στ) η µέθοδος µάθηση µέσω έρευνας 

(Inquiry based learning).   

Η συνεργατική µάθηση πρέπει να ενισχύεται από κατάλληλες δραστηριότητες. 

Για να αναπτυχθεί ουσιαστική αλληλεπίδραση και να υπάρχει συνεργασία, απόκτηση 

εµπειριών, εµπλουτισµός ιδεών και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και για να 

ενισχυθεί η δηµιουργική και αποκλίνουσα σκέψη, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει 

εµπλακούν µε συγκεκριµένα σενάρια σε δράσεις, αξιοποιώντας στρατηγικές, όπως η 

συνεργατική συναρµολόγηση (jigsaw), η οµαδική διερεύνηση, η αντιπαράθεση σε 

οµάδες, κλπ. (Ρετάλης και Σιασιάκος 2007). 

3.5.1 Καταιγισµός Ιδεών (Brainstorming)   

Πρόκειται για µια συµµετοχική διαδικασία εφαρµόστηκε από τον Alex F. 

Osborn κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόµενοι ανακαλούν συνειρµικά 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρµητη έκφραση 

ιδεών για ένα θέµα (ζήτηµα ή κεντρική έννοια) διερευνώντας µε αυτόν τον τρόπο τις 

ποικίλες διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του (Κόκκος, 1998).  

Η αρχή στην οποία στηρίζεται ο καταιγισµός ιδεών είναι ότι οι προϋπάρχουσες 

ιδέες για ένα θέµα έχουν καθοριστική σηµασία στη δηµιουργία των νέων ιδεών γι 

αυτό το θέµα (Foster-Smith, 1980). Η τεχνική αυτή προέρχεται από τις 

εποικοδοµητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας (constructivism), σύµφωνα µε τις οποίες 
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ο εκπαιδευόµενος δεν µπορεί να θεωρείται tabula rasa όταν εισάγεται στο 

περιεχόµενο νέων θεµάτων. Ο εκπαιδευόµενος έχει κάποιες διαµορφωµένες ιδέες 

(γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την 

αλληλεπίδραση µε το φυσικό και κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον του.  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός θέτει ένα ερώτηµα το οποίο φέρει πλήθος πιθανών 

απαντήσεων. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες εκφέρουν τις ιδέες τους 

(καταιγισµός ιδεών) και καταγράφουν τις πιθανές απαντήσεις της ερώτησης. Ο 

εκπαιδευτικός δίνει τον απαραίτητο χρόνο στις οµάδες να εξετάσουν και να 

διευκρινίσουν τις ιδέες τους, πριν περάσουν στο επόµενο στάδιο της παρουσίασης 

των επιµέρους ιδεών στα πλαίσια της τάξης. Η εν λόγω στρατηγική είναι ιδανική σε 

µαθησιακές καταστάσεις στις οποίες συµµετέχουν εκπαιδευόµενοι µε ελάχιστη ή 

καθόλου πείρα σε περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης (Ρετάλης, 2007). 

H µαθησιακή στρατηγική του Καταιγισµού Ιδεών περιλαµβάνει τα παρακάτω 

στάδια - φάσεις: 

1η ΦΑΣΗ: Καταιγισµός ιδεών στα πλαίσια των οµάδων 

� Ανακοίνωση του ερωτήµατος από τον εκπαιδευτικό. 

� Καθορισµός των επιµέρους οµάδων. 

� Καταιγισµός ιδεών. 

� Καταγραφή επιµέρους ιδεών- απαντήσεων. 

� Τελική εξέταση και διευκρίνιση των επιµέρους ιδεών. 

2η ΦΑΣΗ: Συζήτηση στα πλαίσια της τάξης 

� Παρουσίαση των ιδεών από τις επιµέρους οµάδες σε όλη την τάξη. 

� Κοινή συζήτηση. 

Η µαθησιακή στρατηγική του καταιγισµού ιδεών παρέχει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα: 
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� Εφαρµογή σε µαθησιακές οµάδες εκπαιδευόµενων µε ελάχιστη ή 

καθόλου πείρα σε περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης. 

� Ενθάρρυνση των εκπαιδευόµενων να ρισκάρουν να µοιράζονται τις 

ιδέες τους µε τους άλλους. 

� Αποδοχή και αναγνώριση της αξίας των γνώσεων και των γλωσσικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευόµενων. 

� Αποδοχή και σεβασµός των εκπαιδευόµενων όσον αφορά τις ατοµικές 

διαφορές των συνεκπαιδευοµένων τους. 

� Εστίαση της προσοχής των εκπαιδευόµενων στη διερεύνηση ενός 

συγκεκριµένου θέµατος. 

� Ενίσχυση της συζήτησης για την οικοδόµηση της γνώσης των 

εκπαιδευόµενων. 

� Ανάπτυξη κοινωνικών -συνεργατικών δεξιοτήτων (cooperative social 

skills). 

3.5.2 Συναρµολόγηση Jigsaw 

Ως στρατηγική διδασκαλίας επινοήθηκε αποσκοπώντας στη µείωση των 

συγκρούσεων µεταξύ των εκπαιδευοµένων στο περιβάλλον µάθησης και την 

εξαγωγή θετικών µαθησιακών αποτελεσµάτων. Σκοπός της στρατηγικής είναι η 

διαµόρφωση συνεργατικού κλίµατος µεταξύ των εκπαιδευοµένων και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων µάθησης µέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, µε τη χρήση 

της επιδιώκεται η απόκτηση εις βάθος γνώσης µιας πτυχής µιας έννοιας, ενός 

θέµατος ή µιας ενότητας, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως αδύνατο να 

επιτευχθεί σε περιπτώσεις όπου οι µαθητές επιχειρούν να µάθουν και να 

αφοµοιώσουν όλο το υλικό ο καθένας µόνος του, εργαζόµενος ατοµικά1.  

                                                           

1
 http://cosy.ds.unipi.gr/wiki/index.php/Jigsaw_I 
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Έχοντας σκοπό την επίλυση ενός κοινού προβλήµατος δηµιουργούνται µικρές 

ετερογενείς οµάδες «οµάδες Jigsaw ή Home groups» όπου ο κάθε συµµετέχοντας θα 

ασχοληθεί µε ένα υπο-πρόβληµα. Ορίζεται κάποιος αρχηγός της οµάδας από τον 

εκπαιδευτικό, του οποίου καθήκον είναι να οργανώνει την οµάδα, να αναθέτει 

εργασίες στους συµµετέχοντες, να επεµβαίνει και να επιλύει διαµάχες ή προβλήµατα 

κοινωνικής φύσης ή συµπεριφοράς. Οι ειδικές οµάδες εργασίας (Expert groups), 

δηµιουργούνται από τους εκπαιδευόµενους των Home groups και οι οποίοι πρόκειται 

να µελετήσουν το ίδιο πρόβληµα και στοχεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και 

ιδεών. Επιστρέφοντας οι εκπαιδευόµενοι στις οµάδες Jigsaw οφείλουν να 

µεταδώσουν τις εµπειρίες που απέκτησαν ως ειδικοί στα άλλα µέλη της οµάδας. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόµενοι είναι υπεύθυνοι όχι µόνο για τη δική τους 

µάθηση αλλά και για των άλλων. Στη συνέχεια όλα τα µέλη κάθε υποοµάδας 

ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα µέσω συζητήσεων και συγκρίσεων στο πλαίσιο της 

τάξης. 

H µαθησιακή στρατηγική του Jigsaw περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια- 

φάσεις: 

1η ΦΑΣΗ: Συλλογή πληροφοριών 

• Το αρχικό πρόβληµα χωρίζεται από τον εκπαιδευτικό σε υπο-θέµατα 

(υπο-προβλήµατα) τα οποία καταγράφονται σε ειδικά φύλλα εργασίας 

(expert sheets). Τα ειδικά φύλλα εργασίας µπορεί περιλαµβάνουν τις 

ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόµενοι καθώς επίσης και 

ένα outline του υποθέµατος µε τη µορφή ερωτήσεων.  

• Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους εκπαιδευόµενους σε οµάδες των 5- 6 

ατόµων, οι οποίες αποτελούν τις “οµάδες Jigsaw.” Ορίζεται κάποιος 

αρχηγός της οµάδας από τον εκπαιδευτικό, του οποίου καθήκον είναι 

να οργανώνει την οµάδα, να αναθέτει εργασίες στους συµµετέχοντες, 
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να επεµβαίνει και να επιλύει διαµάχες ή προβλήµατα κοινωνικής 

φύσης ή συµπεριφοράς. 

• Ο εκπαιδευτικός µοιράζει τα ειδικά φύλλα εργασίας σε κάθε 

εκπαιδευόµενο (ή αρχική οµάδα) που ανήκει στην “οµάδα Jigsaw” και 

εξηγεί ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος θα γίνει ειδικός ενός θέµατος που 

σχετίζεται µε το αρχικό πρόβληµα- θέµα που µελετάται. 

• Οι εκπαιδευόµενοι (ατοµικά ή στα πλαίσια µιας αρχικής οµάδας) 

επιλέγουν θέµα (υπο-πρόβληµα), συλλέγουν και µελετούν τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αναπτύσσουν ειδικές γνώσεις σχετικά 

µε αυτό. 

2η ΦΑΣΗ: Σύσκεψη “ Εδικών οµάδων” (Expert groups) 

• Κάθε εκπαιδευόµενος ανήκει σε µια “οµάδα Ειδικών” (Expert group) 

που ασχολούνται µε το ίδιο θέµα (υπο-πρόβληµα). Οι εκπαιδευόµενοι,  

ύστερα από την ενασχόλησή τους µε το θέµα που τους έχει ανατεθεί, 

µετακινούνται στην “Ειδική οµάδα” στην οποία ανήκουν. Εκεί 

συζητούν και ανταλλάσουν πληροφορίες– ιδέες σχετικά µε το θέµα 

και συµπληρώνουν το ειδικό φύλλο εργασίας. Στόχος των µελών της 

“Eιδικής οµάδας εργασίας” είναι να εκβαθύνουν τις γνώσεις τους 

σχετικά µε το συγκεκριµένο υπο- θέµα και να προετοιµάσουν µια 

σύντοµη παρουσίαση, την οποία θα χρησιµοποιήσουν για να διδάξουν 

το θέµα τους στα µέλη της “οµάδας Jigsaw”.  

3η ΦΑΣΗ: Επεξεργασία προβλήµατος στα πλαίσια της “ οµάδας Jigsaw”- 

Αναφορές 

• Όταν οι ειδικές οµάδες (expert groups) έχουν τελειώσει την εργασία 

τους, γυρίζουν στις “οµάδες Jigsaw”, όπου κάθε ειδικός έχει την 

ευθύνη να διδάξει το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκε και ανέλυσε µε 

τους άλλους ειδικούς, στα µέλη της µαθησιακής “οµάδας Jigsaw” 
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στην οποία ανήκει. Στο σηµείο αυτό οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήσεις στους ειδικούς της οµάδας τους.  

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, διεξάγεται συζήτησης στο πλαίσιο 

της τάξης ή καλούνται οι ειδικοί να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες τίθενται από 

τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους. 

Στο τέλος, ακολουθεί η ανάθεση ενός ερωτηµατολογίου (quiz) σε κάθε 

εκπαιδευόµενο ατοµικά, µε σκοπό την τελική αξιολόγησή τους. Οι εκπαιδευόµενοι 

δεν µπορούν να αλληλοβοηθηθούν κατά τη διεξαγωγή του ερωτηµατολογίου. 

Η µαθησιακή στρατηγική του Jigsaw παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

� Προώθηση θετικής αλληλεξάρτησης (positive interdependence).  

� Ενίσχυση της συζήτησης για την οικοδόµηση της γνώσης των 

εκπαιδευοµένων. 

� Προώθηση ατοµικής ευθύνης (individual accountability). 

� Ανάπτυξη κοινωνικών -συνεργατικών δεξιοτήτων (cooperative social 

skills). 

� Ενίσχυση πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδρασης (face to face 

interaction). 

� Ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται µε το να 

παρέχεται στους εκπαιδευοµένους η δυνατότητα να διδάξουν τον 

εαυτό τους και τους άλλους το αντικείµενο το οποίο έχουν εις βάθος 

κατανοήσει.  

 

 

3.5.3 Χαρτογράφηση εννοιών (Concept mapping) 

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή 

Joseph D. Novak, στο πανεπιστήµιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του David 
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Ausubel (1968), ο οποίος τόνισε τη σηµασία των πρότερων γνώσεων για την 

εκµάθηση νέων εννοιών. Ο Novak (1991), κατέληξε στο συµπέρασµα ότι " η µάθηση 

µε νόηµα περιλαµβάνει την αφοµοίωση των νέων εννοιών και την ενσωµάτωσή τους 

στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές". Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια 

γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και 

συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών 

γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη 

κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές φορές και οι συνδέσεις προσδιορίζονται 

(ονοµάζονται). Οι σχέσεις και οι συνδέσεις ανάµεσα στις έννοιες µπορούν να 

αναπαρασταθούν αποτελεσµατικά µέσα από ένα εννοιολογικό χάρτη καθώς η µη 

γραµµική φύση των εννοιολογικών χαρτών διευκολύνει την παραποµπή και τη 

σύνδεση µεταξύ διαφορετικών στοιχείων του χάρτη (Οrmrod, 1995). 

  Στόχος των εννοιολογικών χαρτών είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους 

να κατανοήσουν τις σχέσεις µεταξύ διαφόρων εννοιών. Με τον όρο σχέση νοείται ο 

τρόπος µε τον οποίο διάφορα αντικείµενα ή έννοιες συνδέονται µεταξύ τους. 

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποτελεί ένα διαµεσολαβητικό, 

γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόµηση νέων γνώσεων, ενισχύει την 

αλληλεπίδραση και εµπλέκει τα άτοµα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και 

κριτική αντιµετώπιση του περιεχόµενου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση 

και αναπαράσταση της γνώσης τους, λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον, (Jonassen 2000). Η διδακτική αξιοποίηση των λογισµικών 

εννοιολογικής χαρτογράφησης, αποσκοπεί στην ενεργητική κι αποτελεσµατική 

µάθηση, καλλιεργεί τη δηµιουργική και την κριτική σκέψη, την ικανότητα 

µεταγνώσης, ενισχύει την οµαδοσυνεργατική µάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης 

προβληµάτων. Αποτελεί επίσης για το δάσκαλο µέσο οργάνωσης και παρουσίασης 

ενός µαθήµατος και είναι αξιόπιστο διαγνωστικό και αξιολογικό εργαλείο της 

µαθησιακής διαδικασίας. (Φορτούνη και Φραγκάκη 2003) 

Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια γραφική αναπαράσταση εννοιών, 

όπου κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των 
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εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να 

είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη κατευθυντικές. Οι έννοιες και µερικές φορές και 

οι συνδέσεις προσδιορίζονται (ονοµατίζονται). (Φορτούνη και Φραγκάκη 2003) 

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναµικό γνωστικό εργαλείο, που 

υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους µαθησιακούς στόχους, 

όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (επίλυση προβλήµατος, συνεργατική 

εργασία σε σύνθετα έργα) και µεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο 

της διαδικασίας µάθησης από τον ίδιο τον µαθητή (∆ηµητρακοπούλου 2001). 

Τα εκπαιδευτικά οφέλη της Εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι: 

� Ενεργητική- Αποτελεσµατική µάθηση: Η δόµηση της γνώσης 

απεικονίζεται στους χάρτες εννοιών όπου περιγράφονται οπτικά οι 

σχέσεις µεταξύ των ιδεών και δίνει τη δυνατότητα µιας γενικής, ολικής 

θεώρησης αλλά και της επιλεκτικής εστίασης µιας γνωστικής περιοχής. 

Έτσι οι εκπαιδευόµενοι οργανώνουν τη σκέψη τους γύρω από µια 

γνωστική περιοχή, λειτουργώντας σε όλα τα επίπεδα της πυραµίδας του 

Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολόγηση).  

� Εργαλείο δηµιουργικής σκέψης (αποκλίνουσα σκέψη). Συµµετέχοντας σε 

ένα καταιγισµό ιδεών και τοποθετώντας τις ιδέες τους στο χαρτί χωρίς 

κριτική σύµφωνα µε τα κριτήρια του brainstorming (Dunn, 1981), οι 

ιδέες γίνονται σαφέστερες και το µυαλό πιο ελεύθερο για να συλλάβει 

νέες ιδέες. Αυτές οι νέες ιδέες µπορεί να συνδεθούν µε τις υπάρχουσες 

και να προκαλέσουν νέες συνδέσεις που θα οδηγήσουν και σε άλλες 

ιδέες.  

� Εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας κριτικής σκέψης: 

Χρησιµοποιώντας εννοιολογικούς χάρτες οι εκπαιδευόµενοι οξύνουν τις 

δεξιότητες εξαγωγής συµπερασµάτων και κριτικής θεώρησης αυτών και 
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αποφεύγουν την απόκτηση και τη συσσώρευση άχρηστων γνώσεων 

(Hannafin, 1992). 

� Εργαλείο µεταγνώσης: Οι Jonassen & Grabowski (1993, σελ. 433) 

υποστηρίζουν ότι ο τρόπος οικοδόµησης της γνώσης, µπορεί να 

θεωρηθεί και να µελετηθεί ως χωριστός τύπος γνώσης, γιατί µας 

παρέχει τη θεµελιώδη βάση και περιγράφει πώς η προγενέστερη γνώση 

διασυνδέεται και αναπτύσσεται ή µετασχηµατίζεται. Οι εννοιολογικοί 

χάρτες βοηθούν τους εκπαιδευόµενους µε το "να µαθαίνουν πώς να 

µαθαίνουν", να αποκτούν δηλαδή επίγνωση των διαδικασιών µάθησης, 

δίνοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα να παρατηρούν τις αλλαγές που 

υπόκειται η γνωστική αυτή δόµηση µέσα στο χρόνο (Symington & 

Novak 1982).  

� Ενίσχυση οµαδοσυνεργατικής µάθησης: Ένας χάρτης εννοιών που 

κατασκευάζεται από µια οµάδα εκπαιδευοµένων αντιπροσωπεύει τις 

ιδέες της οµάδας. Σ' αυτή την περίπτωση ο εννοιολογικός χάρτης 

αποτελεί ένα επικοινωνιακό εργαλείο µεταξύ των µελών της οµάδας 

που πρέπει να εκφράσουν και να διαπραγµατευτούν τις ιδέες τους και να 

συµφωνήσουν σε µια κοινή δοµή των εννοιών και των µεταξύ των 

συνδέσεων στο χάρτη. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν εργαλεία 

διαπραγµάτευσης νοήµατος (tools for negotiating meaning) (Novak & 

Gowin 1997). Έτσι ενισχύεται η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της 

οµάδας κι ενδυναµώνεται η µάθηση (Ματσαγγούρας 2000).   

� Επίλυση προβληµάτων: Η χαρτογράφηση εννοιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει και να εµπλουτίσει τις φάσεις της 

µεθόδου επίλυσης προβλήµατος (problem-solving), µε παραγωγή 

εναλλακτικών λύσεων και επιλογών (Avouris, Komis και Fidas 2002). 

� ∆ιέγερση του ενδιαφέροντος: Αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών έδειξαν 

ότι η ένταξη των εννοιολογικών χαρτών στη διδακτική πράξη διεγείρει 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευοµένων και συµβάλλει στην αποσαφήνιση 
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των εννοιών και στην ενσωµάτωση της νέας γνώσης µε την 

προϋπάρχουσα ενώ η αξιοποίηση τους για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευοµένων αποδίδει µε άµεσο και σαφές τρόπο τυχόν παρανοήσεις 

και εσφαλµένες αντιλήψεις τους. 

Στη µαθησιακή διεργασία, ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να αξιοποιηθεί από 

το διδάσκοντα (i) για τη διδασκαλία ως µια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, ή/και 

(ii) για τη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευοµένου σχετικά µε το υπό 

εξέταση θέµα, ή/και (iii) για την αξιολόγηση του εκπαιδευοµένου (Novak, 1993). 

Μέσα από έναν εννοιολογικό χάρτη δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να 

διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει ο εκπαιδευόµενος, τις έννοιες που δε γνωρίζει, 

τις σχέσεις των εννοιών που έχει κατανοήσει καθώς και τις σχέσεις των εννοιών που 

αγνοεί ή/και παρανοεί. Ο εννοιολογικός χάρτης µπορεί να είναι (i) δοµηµένος και 

σχεδιασµένος από το διδάσκοντα, (ii) ηµιδοµηµένος από το διδάσκοντα, ή/και (iii) 

να σχεδιάζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο µε στόχο την ενεργοποίηση και την 

ένταξή του σε µια ανακαλυπτική διαδικασία µάθησης. 

3.5.4 Αναζήτηση στον Παγκόσµιο Ιστό- Web Quest 

Ένα WebQuest ή αλλιώς µια δραστηριότητα αναζήτησης στο Παγκόσµιο Ιστό 

αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001) 

κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν 

το ∆ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι µοναδική. Σε ένα µάθηµα 

αυτής της µορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία 

και οικοδόµηση της νέας γνώσης. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν 

τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά 

στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν την 

αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999). Επίσης, 

διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό µαθηµάτων ορίζοντας τα συστατικά 

στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα µαθήµατα. (Γρηγοριάδου και 

Παπανικολάου 2005). Η διάρκεια τους ποικίλει από µερικές διδακτικές ώρες έως µια 
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βδοµάδα ή ένα µήνα, ανάλογα µε τους διδακτικούς στόχους που καλείται να 

εκπληρώσει. 

Σε ένα µάθηµα που οργανώνεται ως ένα WebQuest, οι µαθητές καλούνται να 

αξιοποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το ∆ιαδίκτυο. Λόγω όµως των 

σύµφυτων προβληµάτων του αποπροσανατολισµού και της γνωστικής 

υπερφόρτωσης που συχνά αντιµετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερµεσικό περιβάλλον 

όπως το ∆ιαδίκτυο, είναι αµφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί 

για να οδηγήσει στη µάθηση (Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτικών 

στόχων ενός µαθήµατος (Romiszowski, 1990).  

Ενδείκνυται εποµένως, η αναζήτηση πληροφορίας από τους µαθητές να 

περιορίζεται αρχικά σε συγκεκριµένες πηγές όπως δικτυακούς τόπους που έχουν 

εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια ανάλογα µε τις 

δεξιότητες του µαθητή και τους στόχους της δραστηριότητας η αναζήτηση να 

επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο ∆ιαδίκτυο. Οι µαθητές αναλαµβάνουν την 

αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης 

πληροφορίας και την αξιοποίησή της µε βάση τους στόχους της δραστηριότητάς 

τους. Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του καθηγητή, ο οποίος προετοιµάζει το σενάριο 

του µαθήµατος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες, επιλέγει πηγές, και στη 

διάρκεια του µαθήµατος λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στις νέες 

τεχνολογίες και στους µαθητές υποστηρίζοντάς τους στην προσπάθειά τους και 

διαµορφώνοντας ένα κλίµα συνεργασίας µε τους µαθητές απαλλαγµένος από το ρόλο 

της αυθεντίας, του µοναδικού κατόχου και µεταδότη της γνώσης (Βοσνιάδου, 2005). 

Η δοµή ενός Web Quest περιλαµβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν 

σταδιακά το µαθητή στο θέµα της δραστηριότητας, να τον ενηµερώσουν για το ρόλο 

που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έµµεσα να κατευθύνουν την εργασία 

του (Παπανικολάου και Γρηγοριάδου 2005). Τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα 

Web Quest είναι: 
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� Εισαγωγή (Introduction), στόχος της οποίας είναι η εισαγωγή του 

µαθητή στο θέµα µε το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί και η προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος του. 

� Αποστολή- Καθήκον (Task), όπου περιγράφεται ποιος επρόκειτο να 

είναι ο τελικός στόχος του Web Quest. Πιο συγκεκριµένα, 

προσδιορίζεται ποια θα είναι η µορφή του τελικού παραδοτέου 

(προφορική παρουσίαση, γραπτό κείµενο, παρουσίαση σε Power Point, 

ανάπτυξη εννοιολογικού χάρτη κ.ά.), ποιες θα είναι οι εργασίες και οι 

ρόλοι που θα αναλάβουν οι µαθητές για την ολοκλήρωση του Web 

Quest κ.ά. 

� ∆ιαδικασία (Procedure), όπου περιγράφονται όλα τα βήµατα και οι 

ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Web Quest.  

� Πηγές (Recourses), όπου παρέχεται µια λίστα  από πηγές τις οποίες θα 

βοηθήσουν τους µαθητές στην επίτευξη του στόχου τους. 

� Αξιολόγηση (Evaluation), στην οποία περιλαµβάνονται τα κριτήρια για 

την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών. Η αξιολόγηση µπορεί να 

έχει τη µορφή ρουµπρίκων (rubrics). 

� Συµπέρασµα (Conclusion), το οποίο υπενθυµίζει στους µαθητές τι 

έµαθαν µε την ολοκλήρωση του Web Quest. 

Η µαθησιακή στρατηγική του Web Quest παρέχει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα: 

� χρήση στρατηγικών που ενισχύουν την εξωτερική παρώθηση των 

µαθητών ως κίνητρο για µάθηση, 

� ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών µέσα από την ανάθεση 

προβληµατικών καταστάσεων που προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο 

σκέψης. 

 



 68

3.5.5 Σχέδιο Εργασίας (Project) 

Ως µέθοδο project εννοούµε µια χρονικά, τοπικά και θεµατικά προσδιορισµένη, 

προσεκτικά σχεδιασµένη και κατευθυνόµενη σε συγκεκριµένους στόχους ενέργεια. Η 

µέθοδος project αποτελεί µια ανοικτή διαδικασία µάθησης, χωρίς αυστηρά 

καθορισµένα όρια και διαδικασίες,, ενώ εξελίσσεται ανάλογα µε την κατάσταση, τις 

ιδιαίτερες επιθυµίες και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων έχοντας ως στόχο, την 

εµπολοκή των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, 

µέσω µιας σκόπιµης και µεθοδευµένης διερευνητικής διαδικασίας, η οποία δοµείται 

γύρω από σύνθετα, αυθεντικά ερωτήµατα και προσεκτικά σχεδιασµένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  Τα σχέδια εργασίας απαλλάσσουν την εκπαίδευση 

από ατοµοκεντρικές θεωρήσεις και από τη µετωπική διδασκαλία (Κοσσυβάκη, 

2006). 

Το θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εφαρµογή της µεθόδου project 

αποτέλεσαν οι ακόλουθες παιδαγωγικές παραδοχές οι οποίες διατυπώθηκαν από 

πολλούς µεταρρυθµιστές παιδαγωγούς: α) ανάπτυξη της χειρωνακτικής εργασίας ως 

αντίβαρο στην πρακτική της αποµνηµόνευσης και του βερµπαλισµού, β) ενίσχυση 

της ενεργητικής συµµετοχής των καταρτιζόµενων στη µαθησιακή διαδικασία, και γ) 

αξιοποίηση των γεγονότων που σχετίζονται µε την άµεση πραγµατικότητα ως 

αφετηρία για µάθηση (Χρυσαφίδη, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, τα σχέδια εργασίας, αποτελούν σκόπιµες και µεθοδευµένες 

µορφές δράσης, που οδηγούν στην επίλυση προβληµάτων προσωπικής ή κοινωνικής 

φύσης, στη θεωρητική µελέτη θεµάτων ή ζητηµάτων, στην παραγωγή κατασκευών 

και στη σύνθεση καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων. ∆ιεξάγονται µέσα από συλλογικές 

διαδικασίες, οι οποίες συµβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των ατόµων, στην 

κοινωνική ένταξη των «διαφορετικών», στον εκδηµοκρατισµό των οµάδων, και 

τέλος, εξασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες µάθησης και ανάπτυξης (Ματσαγγούρας 

2006). 

Ένα σχέδιο εργασίας περιλαµβάνει τις παρακάτω φάσεις: 
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1η ΦΑΣΗ: Συλλογικός προγραµµατισµός:  Οδηγεί στην οργάνωση του σχεδίου 

εργασίας. Περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• προσδιορισµός σηµαντικού ερωτήµατος/ προβληµατικής κατάστασης 

• συζήτηση/κατανόηση σηµαντικού ερωτήµατος 

• συζήτηση και προσδιορισµός των ζητηµάτων προς διερεύνηση  

• οργάνωση των οµάδων και των υπο-οµάδων:  

- προσδιορισµός πεδίου έρευνας-θέµατος κάθε οµάδας 

- ορισµός στόχου και δραστηριοτήτων κάθε οµάδας 

- καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης του έργου και των  

διαδικασιών συνεργασίας 

• προσδιορισµός κριτηρίων αξιολόγησης του έργου: 

- προσδιορισµός κριτηρίων αξιολόγησης που αφορούν τη 

διαδικασία συνεργασίας  

- προσδιορισµός κριτηρίων αξιολόγησης που αφορούν το έργο 

που έχει επιτελέσει κάθε οµάδα. 

2η ΦΑΣΗ: Ενδο-οµαδικός προγραµµατισµός: Περιλαµβάνει τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

• συζήτηση και καθορισµός: 

- πηγών πληροφόρησης 

- πρωτογενούς υλικού  

• προσδιορισµός ρόλων των µελών κάθε οµάδας (προσδιορισµός 

ατοµικών δραστηριοτήτων) 

• ανάθεση έργου των µελών κάθε οµάδας 

3η ΦΑΣΗ: Συλλογική διεξαγωγή του έργου: Περιλαµβάνει τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 
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• υλοποίηση της έρευνας: 

- αναζήτηση και συλλογή πρωτογενών πληροφοριών 

- ο εκπαιδευτικός συντονίζει και υποστηρίζει το έργο των 

εκπαιδευοµένων παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση τη 

στιγµή που θα τη χρειαστούν 

• επιλογή, οργάνωση των ευρηµάτων και προετοιµασία του 

τεχνουργήµατος: 

˗ επιλογή, επεξεργασία και οργάνωση του διαθέσιµου υλικού 

˗ ανάλυση και αξιολόγηση υλικού µέσα σε κάθε οµάδα από τα 

µέλη της    

• αυτό-αξιολόγηση στο πλαίσιο της κάθε οµάδας 

• Σύνθεση-δηµιουργία οµαδικού έργου-τεχνουργήµατος 

4η ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση του οµαδικού έργου και λειτουργικότητας της οµάδας: 

Περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• αξιολόγηση οµαδικών έργων (µε κριτήρια τους στόχους) και 

διαδικασίας από τις άλλες οµάδες (ετερο-αξιολόγηση) 

• ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό (έργου και διαδικασίας) 

Η αξιολόγηση εστιάζεται (α) στη διαδικασία συνεργασίας και (β) στο έργο που 

έχει επιτελέσει κάθε οµάδα. 

5η ΦΑΣΗ: Αναστοχασµός και παράδοση- παρουσίαση τελικού έργου 

Η κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και τις 

παρατηρήσεις του έργου τους από τις άλλες οµάδες και από τον εκπαιδευτικό, 

προβαίνει στις τελικές τροποποιήσεις της εργασίας της και παραδίδει την τελική 

εργασία.  

Τα µαθησιακά οφέλη που παρέχονται από τα σχέδια εργασίας είναι τα 

παρακάτω (Ματσαγγούρας 2006): 
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� Εξετάζουν τη γνώση µέσα σε αυθεντικά πλαίσια, τα οποία 

ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις, µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε 

υψηλότερο βαθµό κατανόησης των πραγµάτων. Η υψηλή κατανόηση 

αυξάνει και το βαθµό ενδιαφέροντος και τις δυνατότητες αξιοποίησης 

της γνώσης. Έτσι, κινητοποιούν την ολόψυχη εµπλοκή των µαθητών, 

επειδή αφορούν θέµατα που τους ενδιαφέρουν. 

� ∆ηµιουργούν κοινότητες δράσης µε δεσµούς ισχυρούς, που στηρίζουν 

την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και συµβάλλουν στην οµαλή 

ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι µαθητών κάθε προέλευσης. 

� Παρέχουν στους µαθητές, σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, 

δυνατότητες ελεύθερης επιλογής θεµάτων, µέσων, διαδικασιών και 

τρόπων παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την ανάπτυξη της ατοµικής αυτονοµίας και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των µαθητών. 

� Προωθούν άµεσα τις συλλογικές διερευνήσεις, τις επιστηµονικές 

δεξιότητες και στάσεις, που οικοδοµούν τις προϋποθέσεις 

αυτοµάθησης. 

� Παρέχουν δυνατότητες κριτικής ανάλυσης και ελέγχου της γνώσης 

και των πηγών της. 

3.5.6 Μάθηση µέσω έρευνας (Inquiry-based Learning) 

Το µοντέλο στηρίζεται στον κονστουκτιβισµό. Η µάθηση µέσω έρευνας 

(Inquiry-based Learning) είναι µια ερευνητική στρατηγική όπου οι εκπαιδευόµενοι 

συµµετέχουν ενεργά στην διερεύνηση του περιεχοµένου, των ζητηµάτων και των 

ερωτήσεων που µπορεί να έχουν τεθεί σε µια διδακτική περιοχή ή µια έννοια. Οι 

ρόλοι και οι δραστηριότητες σε µια οµάδα µάθησης µέσω έρευνας µπορεί να 

σχεδιαστούν έτσι ώστε οι εκπαιδευόµενοι εργαζόµενοι ατοµικά η οµαδικά να 

επιτύχουν την επίλυση προβληµάτων θεωρητικής ή πρακτικής φύσης  εργαζόµενοι, ή 

σε αίθουσα διδασκαλίας ή σε εργαστήριο ή ακόµη και σε εξωτερικούς χώρους. 
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Ενώ αρχή της στρατηγικής είναι «έµφαση στον εκπαιδευόµενο» η σχέση  

δάσκαλος-κεντρικής εναντίον της µαθητο-κεντρικής µάθησης µπορεί να ποικίλει 

ανάλογα µε το επίπεδο των εκπαιδευόµενων και τον βαθµό κατανόησης της 

διαδικασίας έρευνας. Η ικανότητα συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στην  

διαδικασία εξαρτάται, από τον τρόπο σχεδίασης της δραστηριότητας, το βαθµό 

δυσκολίας της προβληµατικής της, τις δραστηριότητες που περιλαµβάνει, και την 

επιλογή στην ανάθεση ρόλων2.  

 Η διαδικασία της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι κυκλική και περιλαµβάνει 

τα παρακάτω στάδια:  

1. Ανάπτυξη ερωτήµατος  

Ο εκπαιδευόµενος ή ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις ή θέτει ένα 

πρόβληµα. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς και οι εκπαιδευόµενοι να 

µπορούν να τις απαντήσουν είτε εµπειρικά είτε µετά από την 

πραγµατοποίηση έρευνας.  

2. ∆ηµιουργία υποθέσεων  

Η ανάγκη εύρεσης απαντήσεων στις ερωτήσεις ή λύσεις για το 

πρόβληµα οδηγούν στην αρχή της εξερεύνησης και της δηµιουργίας 

υποθέσεων. Στην επιστηµονική µέθοδο οι εκπαιδευόµενοι µε βάση τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις υποθέτουν µια πιθανή απάντηση στο ερώτηµα και 

αυτό ονοµάζεται «παραγωγή υπόθεσης». Αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί 

τους ζητούν να στηρίξουν την λογική της «υπόθεσης» τους και στο τέλος να 

την συγκρίνουν µε αυτό που πραγµατικά ανακάλυψαν. 

3. Ανάπτυξη σχεδίου πειράµατος  

Αυτές οι υποθέσεις οδηγούν σε µια έρευνα για να εξεταστούν η/οι 

υπόθεση/εις ή να βρεθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις στην ερώτηση ή/και το 
                                                           

2
 http://www.schreyerinstitute.psu.edu/pdf/ibl.pdf 
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πρόβληµα.  Ο άρτιος σχεδιασµός του πειράµατος βοηθά τους 

εκπαιδευόµενους στην οικοδόµηση της νέας γνώσης. Τα βήµατα πρέπει να 

δίνονται όλα µε κάθε λεπτοµέρεια και οι εκπαιδευόµενοι ακολουθώντας τα 

επαληθεύουν ή όχι την υπόθεση. Αρκετές φορές το σχέδιο πειράµατος 

οργανώνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους. 

4. Συλλογή και καταγραφή δεδοµένων  

Οι εκπαιδευόµενοι συλλέγουν τα δεδοµένα και απαντούν τα ερωτήµατα. 

Τα δεδοµένα µπορεί να συλλέγονται εµπειρικά, µέσω παρατήρησης, 

δουλεύοντας µε πρωτογενείς πηγές, έρευνες, ερωτηµατολόγια, βιβλιογραφική 

ή ηλεκτρονική έρευνα.  

5. Ανάλυση δεδοµένων  

Μετά την συγκέντρωση ακολουθεί η ερµηνεία των δεδοµένων από τους 

ίδιους τους εκπαιδευόµενους εργαζόµενοι σε µικρές οµάδες. 

6. Προσέγγιση συµπερασµάτων και γενίκευση  

Οι εκπαιδευόµενοι συγκρίνουν τα αποτελέσµατα του πειράµατος µε την 

υπόθεση που έκαναν στην αρχή. Είτε επαληθευτεί είτε όχι καλούνται να 

αιτιολογήσουν το γιατί και εντοπίσουν πιθανές γενικεύσεις των 

αποτελεσµάτων ή των ευρηµάτων. Η έρευνα τελικά οδηγεί στη δηµιουργία 

νέας γνώσης βασισµένη στα συµπεράσµατα της έρευνας. 

7. Επικοινωνία αποτελεσµάτων  

Στο τελικό στάδιο οι εκπαιδευόµενοι επικοινωνούν µεταξύ τους 

ανακοινώνοντας τα ευρήµατα τους και δηµιουργώντας αναφορές ή εξετάζουν 

αυτήν την πρόσφατα-επίκτητη γνώση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί 

σε περισσότερες ερωτήσεις και περαιτέρω έρευνα. 

3.6 Εκπαιδευτικά σενάρια 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και σε προηγούµενες παραγράφους τα τελευταία χρόνια 

έχει αναγνωριστεί ότι η αξιοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων 
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υποστηριζόµενων από υπολογιστές στην εκπαίδευση βοηθά στην επίτευξη των 

στόχων της. Σε κάποιες διαδικασίες συνεργασίας ο διαχωρισµός των εργασιών 

γίνεται σε ανεξάρτητα µέρη, κάθε ένα από τα οποία αναλαµβάνει να υλοποιήσει ένα 

µέλος της οµάδας και η συνένωση των οποίων δηµιουργεί το τελικό αποτέλεσµα. Σε 

άλλες  η προσπάθεια των εκπαιδευόµενων είναι κοινή ανταλλάσσοντας απόψεις σε 

όλες τις επιµέρους φάσεις της διαδικασίας µε στόχο την διαµόρφωση ενός κοινά 

αποδεκτού τελικού προϊόντος   (Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley, 1995). Η 

σωστή οργάνωση των διαδικασιών κοινής προσπάθειας βοηθά την 

εποικοδοµητικότερη συνεργασία των µελών (Lehtinen, 2003).  

Βέβαια, η δόµηση της συνεργατικής µάθησης παρουσιάζει δυσκολίες, διότι 

υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για υπερβολές ώστε ο γνωστικός φόρτος των 

εκπαιδευόµενων ο οποίος οφείλεται στη συνεργατική δοµή να είναι µεγάλος και να 

τους αποπροσανατολίσει από τους µαθησιακούς τους στόχους (Dillenbourg & 

Jermann, 2007). Ένας τρόπος για τη δόµηση της συνεργατικής διαδικασίας είναι 

µέσα από τη χρήση των λεγόµενων ‘συνεργατικών σεναρίων’ (collaborative scripts; 

Dillenbourg, 2002). Στόχος των σεναρίων αυτών είναι η υποστήριξη της µαθησιακής 

διαδικασίας µέσω της καθοδήγησης των δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευόµενοι, 

ακολουθούν µια σειρά οδηγιών για να φέρουν σε πέρας τις µαθησιακές 

δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί.  

Ως διδακτικό σενάριο, θεωρούµε την περιγραφή µιας διδασκαλίας µε 

εστιασµένο γνωστικό(ά) αντικείµενο(α), συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, 

διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα διδακτικό σενάριο µπορεί να έχει διάρκεια 

περισσότερων από µια διδακτικών ωρών.  

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα διδακτικό σενάριο είναι: 

� Ταυτότητα,  

� σαφή και ευδιάκριτη δοµή,  

� σαφείς επιδιωκόµενους µαθησιακούς στόχους, 

� αναλυτικά και εύστοχα διατυπωµένα φύλλα εργασίας,  
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� σαφή προσδιορισµό µέσων και διαδικασίας αξιολόγησης των 

εκπαιδευόµενων, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

ακολουθείται.  

� αξιοποίηση µε ισορροπία και οικονοµία των µέσων και των εργαλείων 

µάθησης  

� ενίσχυση της κατευθυνόµενης ανακάλυψης και της ενεργού 

συµµετοχής των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία  

� προώθηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων 

� έµφαση στο διερευνητικό χαρακτήρα της µάθησης  

� ευελιξία και εναλλακτικές πρακτικές 

Το σχέδιο µαθήµατος είναι µια έννοια πολύ συγγενική µε το σενάριο και 

αντιστοιχεί σε µια λεπτοµερή περιγραφή µιας διδασκαλίας – από την οποία ωστόσο 

ενίοτε µπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεταξύ 

µαθητώνεκπαιδευτικού (ή εκπαιδευτικών, αν είναι περισσότεροι). Κατά κάποιο 

τρόπο, ιστορικά, ο όρος σχέδιο µαθήµατος είναι παλιότερος και έχει συνδεθεί µε µια 

µηχανιστική ή µάλλον µπηχεβιοριστική περιγραφή µιας διδασκαλίας (περιγραφή των 

φάσεων ή σταδίων µιας διδασκαλίας, όπως αφόρµηση, ανάπτυξη, ανακεφαλαίωση 

κλπ). Στα διδακτικά σενάρια, αντίθετα, περιλαµβάνονται και στοιχεία όπως η 

αλληλεπίδραση και οι ρόλοι των συµµετεχόντων, οι αντιλήψεις των µαθητών και τα 

ενδεχόµενα διδακτικά εµπόδια και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που 

θεωρούνται σηµαντικά στη σύγχρονη θεωρία.  

Στη σύγχρονη ∆ιδακτική πάντως, οι δυο όροι τείνουν να ταυτιστούν και 

πρακτικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ταυτίζονται (µε την έννοια ότι σήµερα ένα 

σχέδιο µαθήµατος πρέπει να περιλαµβάνει και την αλληλεπιδραστική και 

συνεργατική διάσταση της διδασκαλίας κλπ). Ένα διδακτικό σενάριο υλοποιείται, 

κατά κανόνα, µέσα από µια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational 

activities).  
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Η δοµή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του διδάσκοντα 

διδασκοµένων (οι οποίοι διδασκόµενοι, κατά περίπτωση µπορεί να είναι µαθητές, 

σπουδαστές, αλλά και επιµορφούµενοι κλπ) και η αλληλεπίδρασή τους µε τα όποια 

χρησιµοποιούµενα µέσα και υλικό, περιγράφονται στα πλαίσια του διδακτικού 

σεναρίου σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan).. Οι δραστηριότητες λοιπόν 

είναι τµήµατα του σεναρίου, εντάσσονται µέσα σε αυτό και µπορούν να είναι από 

απλές έως πιο προηγµένες, σύνθετες, κλπ. Το διδακτικό σενάριο ή διδακτική 

κατάσταση αντίθετα είναι πολύ πιο σύνθετα αντικείµενα και εστιάζονται σε έννοιες. 

Έχουν ένα χαρακτήρα «ευρύ», καθώς η κυρίαρχη λογική τους είναι η λογική της υπό 

διδασκαλίας εννοίας. Σε µια τέτοια διδασκαλία µπορούν να συνδυάζονται 

περισσότεροι διδακτικοί πόροι, όπως π.χ. περισσότερα του ενός λογισµικά, 

σηµειώσεις, sites, όργανα (π.χ. εργαστηριακά, πίνακας, διαβήτης,…), προκειµένου να 

επιτευχθεί ένα µαθησιακό αποτέλεσµα. Τονίζεται και πάλι ότι η διάρκεια του µπορεί 

να επεκτείνεται και πέρα από τη 1 διδακτική ώρα. 

Ένα συνεργατικό υποστηριζόµενο από υπολογιστές σενάριο  αποτελείται από: 

� τους µαθησιακούς στόχους, 

� την κεντρική ιδέα που διέπει το σενάριο,  

� τους εµπλεκόµενους, τους ρόλους τους, 

� τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούν οι εµπλεκόµενοι, 

� το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (µαθησιακοί πόροι–

αντικείµενα) σε ψηφιακή ή µη µορφή, 

� τις Τ.Π.Ε. που προτείνονται προς χρήση (π.χ. εκπαιδευτικό 

λογισµικό).  
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3.6.1. Τα εκπαιδευτικά σενάρια του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

Στους πίνακες που παρατίθενται παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά – 

ενδεικτικά σενάρια που µπορούν να υλοποιηθούν µε την χρήση του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού: «Βασικές Αρχές Βιολογικής Γεωργίας».  

Το πρώτο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 1) που έχει τίτλο «∆ιάβρωση του εδάφους» 

ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική της Άµεσης ∆ιδασκαλίας και του Σχεδίου 

Εργασίας (Direct instruction & Project) αφορά τη θεµατική ενότητα διάβρωση του 

εδάφους. 

Το δεύτερο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 2) που έχει τίτλο «Κατάλληλα φυτικά είδη 

για χλωρή λίπανση»  ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική του Σχεδίου Εργασίας 

(Project) αφορά την θεµατική ενότητα «Γονιµότητα του Εδάφους». 

Το τρίτο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 3) έχει τίτλο «Βασικές Παράµετροι  

Βιολογικής Φυτοπροστασίας»  ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική του 

Αναζήτηση στο Παγκόσµιο Ιστό (Web Quest) και της δηµιουργίας Wiki και αφορά 

την θεµατική ενότητα «Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων».  

Το τέταρτο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 4) έχει τίτλο «Αντιµετώπιση ενός 

απρόσκλητου επισκέπτη»  ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική του Καταιγισµού 

Ιδεών (Brainstorming) και αφορά την θεµατική ενότητα «Βιολογική Αντιµετώπιση 

Εντόµων και ακάρεων».  

Το πέµπτο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 5) έχει τίτλο «Άλλες Μέθοδοι & Μέσα 

Αντιµετώπισης Φυτονόσων σε Συστήµατα Βιολογικής Γεωργίας» ακολουθεί την 

εκπαιδευτική στρατηγική της Συναρµολόγησης (Jigsaw) και αφορά την θεµατική 

ενότητα «Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων».  

Το έκτο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 6) έχει τίτλο “Οργάνωση 

Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας”  ακολουθεί 

την εκπαιδευτική στρατηγική της Άµεσης ∆ιδασκαλίας και Μάθησης µέσω Έρευνας 

(Direct instruction & Inquiry based learning) και αφορά την θεµατική ενότητα 

«Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών».  
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Το έβδοµο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 7) έχει τίτλο “Η τεχνική της κατασκευής 

του κόµποστ”  ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική της Άµεσης ∆ιδασκαλίας, 

Μελέτη Περίπτωσης, Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο και ∆ηµιουργία Wiki (Direct 

instruction, Case Study, Web Quest)” και αφορά την θεµατική ενότητα 

«Κοµποστοποίηση».  

Το όγδοο σενάριο (βλέπε Πίνακα. 8) έχει τίτλο "Ασθένειες των φυτών"  

ακολουθεί την εκπαιδευτική στρατηγική της Εννοιολογικής Χαρτογράφοσης  

(Concept mapping) και αφορά την θεµατική ενότητα «Βιολογική Αντιµετώπιση 

Φυτονόσων».  

Πίνακας 1 Σενάριο: «∆ιάβρωση του εδάφους» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτική 
στρατηγική: 

“Άµεση διδασκαλία και Σχέδιο εργασίας (Direct 
instruction & Project)” 

1. Τίτλος σεναρίου: ∆ιάβρωση του Εδάφους 

2. Περιγραφή: 

Η παρούσα ενότητα που εξετάζει τις αρνητικές συνέπειες 
της διάβρωσης του εδάφους καθώς και του τρόπους 
αντιµετώπισης της ξεκινά µε προέλεγχο γνώσεων των 
εκπαιδευόµενων µε την βοήθεια ενός τεστ το οποίο 
καλούνται να απαντήσουν και µε την κατάθεση των 
προσωπικών τους εµπειριών για το εξεταζόµενο θέµα. 

Μελετούν τους παράγοντες που βοηθούν στην ενίσχυση του 
φαινοµένου της διάβρωσης από το νερό, τους δείκτες που 
προσδιορίζουν το διαβρωµένο έδαφος, τα είδη της 
διάβρωσης καθώς και τους µηχανισµούς που µπορούν να 
δράσουν ανασταλτικά στην εµφάνιση του φαινοµένου. 

Επίσης η παρουσίαση των αρχών ελέγχου της διάβρωσης 
γίνεται το έναυσµα για την σχεδίαση συστηµάτων ενάντια 
στη διάβρωση (δίνεται συγκεκριµένο παράδειγµα επιλογής 
καλλιεργειών κάλυψης) και την λήψη µέτρων προστασίας.   

 Τέλος η ενότητα ολοκληρώνεται µε το έλεγχο των γνώσεων 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

που αποκόµισαν µε την συµπλήρωση ενός τεστ 

2.1. Χαρακτηριστικά 
των 
εκπαιδευοµένων 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για Γεωτεχνικούς. 

Οι εκπαιδευόµενοι: 
� έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση θεµάτων 

σχετικών µε βιολογικούς τρόπους παραγωγής φυτών 
µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών. 

� είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 
µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 

2.2. Περιγραφή 
διδακτικής 
διαδικασίας 

Στο σενάριο µε τίτλο ∆ιάβρωση του Εδάφους, 
αξιοποιούνται οι µαθησιακές της Άµεσης ∆ιδασκαλίας και 
του Σχέδιο Εργασίας (Direct instruction & Project).  

Τα θέµατα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να 
µελετήσουν είναι:  
� Παράγοντες ενίσχυσης της διάβρωσης από το νερό & 

δείκτες προσδιορισµού. 
� Είδη διάβρωσης, επιπτώσεις, τρόποι αντιµετώπισης. 
� ∆ιάβρωση και Βιολογική γεωργία. 
� Σχεδιασµός συστηµάτων ενάντια στη διάβρωση στις 

Βιολογικές καλλιέργειες. 
 Οι εκπαιδευόµενοι αφού αρχικά εισέλθουν στο σύστηµα 
επιλέγουν την ενότητα µε τίτλο «∆ιάβρωση του εδάφους». 
Στη συνέχεια αφού µελετήσουν τους στόχους της ενότητας 
και πραγµατοποιήσουν ένα αρχικό τεστ ελέγχου γνώσεων 
απαντούν σε µια σειρά ερωτηµάτων που στόχος τους είναι η 
συλλογή των προσωπικών εµπειριών των εκπαιδευόµενων 
στο συγκεκριµένο θέµα.  
Ακολουθεί µελέτη σχετικά µε το θέµα της διάβρωσης, τις 
συνέπειες αλλά, τις βασικές αρχές ελέγχου και το σχεδιασµό 
συστηµάτων αντιµετώπισης του φαινοµένου.   

Στη συνέχεια υλοποιούν µια δραστηριότητα σύµφωνα µε τις 
αρχές της στρατηγικής του «σχεδίου εργασίας» «Project» 
και τέλος απαντούν το ερωτηµατολόγιο τελικής 
αξιολόγησης. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευόµενων αλλά και των µελών των οµάδων εργασίας, 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του συνεργατικού 
περιβάλλοντος 

3. ∆ιδακτικοί 
στόχοι: 

 

Στόχοι:  

� να περιγράφουν τη διαδικασία διάβρωσης του 
εδάφους από το νερό και τον αέρα, 

� να εντοπίζουν και να αναλύετε τους παράγοντες που 
συµβάλλουν στη διάβρωση του εδάφους απο τον 
αέρα και το νερό, 

� να κατανοούν τις αρνητικές επιπτώσεις στο 
βιολογικό τρόπο παραγωγής εξαιτίας της διάβρωσης 
του εδάφους από το νερό και τον αέρα, 

� να προτείνουν και να εφαρµόζουν τεχνικές σύµφωνες 
µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που 
συµβάλλουν στον περιορισµό του φαινοµένου της 
διάβρωσης του εδάφους βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα 

4. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος:  

� Λαµβάνει µέρος στη µελέτη της ενότητας και στη 
διαµόρφωση του πλαισίου για την υλοποίηση του 
Project (ανάλυση του Φύλλου Εργασίας, 
διαµόρφωση των οµάδων), εκφράζοντας τις ιδέες 
του και τα ενδιαφέροντα του. 

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της οµάδας εργασίας: 

� Συζητά µε τους άλλους εκπαιδευόµενους σχετικά µε 
το θέµα που έχει αναλάβει 

� ∆ιαλέγεται για τον καθορισµό του ρόλου του στο 
πλαίσιο της οµάδας και στον επιµερισµό των 
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει 

� Αναζητά, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες  
� Αναπτύσσει γραπτή παρουσίαση 
� Αυτό-αξιολογείται στο πλαίσιο της οµάδας του, 

δέχεται και ασκεί ανατροφοδοτική αξιολόγηση 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Εκπαιδευτής: 

� Μοιράζει και επεξηγεί τα Φύλλα Εργασίας στους 
εκπαιδευόµενους 

� Προσδιορίζει τα υπό ανάπτυξη θέµατα 
� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό των 

οµάδων 
� Περιγράφει τις ενέργειες των εκπαιδευόµενους 
� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των 

εκπαιδευόµενους 
� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους 

εκπαιδευόµενους όποτε του ζητηθεί 
� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και στα 

πλαίσια των οµάδων και της τάξης 
� Κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόµενων 
� Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 

αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας 
των εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο του σχεδίου 
εργασίας 

5. ∆ραστηριότητες:  

5.1. Φάση 1: 
Προκαταρκτικός 
έλεγχος , Κατάθεση 
προσωπικών 
εµπειριών 

1. Οι εκπαιδευόµενοι απαντώντας ατοµικά το 
ερωτηµατολόγιο ελέγχουν την επάρκεια των 
γνώσεων τους στο συγκεκριµένο θέµα. 

2. Οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν ένα φύλλο εργασίας 
στο οποίο αποτυπώνουν τις µέχρι τώρα ατοµικές 
τους εµπειρίες στα προβλήµατα που προκαλούνται 
από τη διάβρωση καθώς και στους τρόπους 
αντιµετώπισης τους. 

5.2. Φάση 2:  
Μελέτη του 
θεωρητικού 
περιεχοµένου της 
ενότητας  

3. Η µελέτη του θεωρητικού περιεχοµένου της 
ενότητας γίνεται ατοµικά µε την χρήση των 
αντίστοιχων διαφανειών  

4. Οι παράγοντες που ενισχύουν την διάβρωση αλλά 
και οι δείκτες προσδιορισµού της παρουσιάζονται 
στους εκπαιδευόµενους µε δύο συλλογές εικόνων. 

5. Παρακολουθώντας ένα video κατανοούν τον τρόπο 
που η κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους βοηθά 
στη µείωση της δύναµης πρόσπτωσης του νερού 
στην επιφάνεια του. 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

5.3. Φάση 3:  
Υλοποίηση 
δραστηριότητας 

 

6. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επιλέξουν τις 
κατάλληλες καλλιέργειες κάλυψης του εδάφους σε 
ελαιώνα για προστασία του από τη διάβρωση. 

7. Η δραστηριότητα θα πραγµατοποιηθεί µε τις αρχές 
της στρατηγικής του «σχεδίου εργασίας» «Project» 

 

5.4. Φάση 4: 
Συλλογικός 
προγραµµατισµός 

8. Ο εκπαιδευτής προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη θέµα: 
«επιλογή των κατάλληλων καλλιεργειών κάλυψης 
του εδάφους σε ελαιώνα για προστασία από την 
διάβρωση» 

9. Ο εκπαιδευτής µαζί µε τους εκπαιδευόµενους, 
λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των 
τελευταίων, αναλύουν το θέµα και το διαιρούν σε 
επιµέρους θεµατικές (υπο-θέµατα): 

a. Είδος καλλιέργειας 
b. Εποχή σποράς 
c. ∆ιαχείριση της καλλιέργειας κάλυψης 

10. Οι Εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων και η κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει την ανάπτυξη µιας θεµατικής. 

5.5. Φάση 5: 
Ενδο-οµαδικός  

προγραµµατισµός 

11. Κάθε οµάδα συζητά και επιµερίζει τη θεµατική της  
12. Κάθε οµάδα προσδιορίζει τους ρόλους των µελών 

της καθώς επίσης και τις επιµέρους ατοµικές 
ενέργειες- δραστηριότητες (ανάθεση έργου). 

13. ∆ιαµοιράζονται σε κάθε εκπαιδευόµενο οι πηγές  
πληροφόρησης. 

5.6. Φάση 6: 
Συλλογική  

διεξαγωγή του έργου 

 

14. Ύστερα από την ατοµική µελέτη και επεξεργασία 
της θεµατικής, κάθε εκπαιδευόµενος αναπτύσσει ένα 
κείµενο σχετικά µε αυτήν. 

15. Ακολουθεί αξιολόγηση του ατοµικού παραδοτέου- 
κειµένου  

16. Η κάθε οµάδα συνεδριάζει και κάθε µέλος 
παρουσιάζει τα ευρήµατά του (ατοµικό παραδοτέο). 

17. Κάθε οµάδα συνθέτει το τελικό κείµενο, σχετικά µε 
το θέµα της. 

Σηµ. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και υποστηρίζει το έργο των 
εκπαιδευοµένων παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση 
τη στιγµή που θα τη χρειαστούν. 

5.7. Φάση 7: 
Αξιολόγηση έργου 

18. Ακολουθεί η αξιολόγηση του τελικού οµαδικού 
κειµένου 
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και λειτουργικότητας 
της οµάδας 

5.8. Φάση 8:  
Παρουσίαση 
οµαδικού έργου  

 

19. Όλες οι οµάδες, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, 
ενώνουν τα κείµενά τους και διαµορφώνουν ένα νέο 
κείµενο, µε τίτλο «επιλογή των κατάλληλων 
καλλιεργειών κάλυψης του εδάφους σε ελαιώνα για 
προστασία από την διάβρωση» το οποίο 
δηµοσιεύουν 

5.9. Φάση 9:  
Τελική αξιολόγηση 

20. Οι εκπαιδευόµενοι δίνουν τις απαντήσεις τους 
ατοµικά στο τελικό τεστ αξιολόγησης. 

6. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 

Μηχανή αναζήτησης (Search engine) 

∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης (email, 
forum) επικοινωνίας 

Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 

 

 

Πίνακας 2 Σενάριο: «Κατάλληλα φυτικά είδη για χλωρή λίπανση» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτική 
στρατηγική: 

Σχέδιο Εργασίας (Project) 

1. Τίτλος σεναρίου: «Κατάλληλα φυτικά είδη για χλωρή λίπανση» 

2. Περιγραφή: 
Στη βιολογική γεωργία η χρήση των χλωρών 
λιπάνσεων θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες 



 84

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

τεχνικές για την βελτίωση των φυσικών και χηµικών 
ιδιοτήτων του εδάφους. Αρκετά φυτικά είδη 
θεωρούνται κατάλληλα και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως φυτά χλωρής λίπανσης. Οι 
σηµαντικότερες κατηγορίες γεωργικά 
εκµεταλλεύσιµων φυτικών γενών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως καλλιέργειες χλωρής λίπανσης 
στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας µε στόχο την 
αύξηση της γονιµότητας του εδάφους αλλά και της 
προστασίας του είναι: 

1. Ψυχανθή:    
� Βραχύρριζα χορτοδοτικά. 
� Βραχύρριζα καρποδοτικά. 
� Βαθύρριζα. 

2. Αγρωστώδη 
3. Χηνοπόδεια 
4. Σταυρανθή 
5. ∆ιάφορα 
6. Μη καλλιεργήσιµα φυτικά είδη 

� ∆ιάφορα ζιζάνια 
 

 

2.1.  
Χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευοµένων 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για Γεωτεχνικούς. 

Οι εκπαιδευόµενοι: 
� έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη  διερεύνηση 

θεµάτων σχετικών µε βιολογικούς τρόπους 
παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και 
κηπευτικών. 

� είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 

2.2.   
Περιγραφή διδακτικής 
διαδικασίας 

 Αρχικά, ο εκπαιδευτής προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη 
θέµα: «Κατάλληλα φυτικά είδη για χλωρή λίπανση» 
στους εκπαιδευόµενους. Στη συνέχεια, εκπαιδευτής και 
εκπαιδευόµενοι, λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα 
των τελευταίων αναλύουν το θέµα και το διαιρούν σε 
επιµέρους θεµατικές (υπο-θέµατα): 



 85

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

� Ψυχανθή 
� Αγρωστώδη 
� Χηνοπόδεια 
� Σταυρανθή 
� ∆ιάφορα 
� Μη καλλιεργήσιµα φυτικά είδη 

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε 6 οµάδες των 3 
ατόµων και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει την ανάπτυξη 
µιας θεµατικής. 
Τα µέλη των οµάδων συζητούν µεταξύ τους και 
επιµερίζουν τη θεµατική τους ενδο-οµαδικά, 
προσδιορίζουν τους ρόλους των µελών κάθε οµάδας 
καθώς επίσης και τις επιµέρους ατοµικές ενέργειες- 
δραστηριότητες (ανάθεση έργου) µε τις αντίστοιχες 
πηγές πληροφόρησης. 

Ύστερα από την ατοµική µελέτη και επεξεργασία της 
θεµατικής, κάθε εκπαιδευόµενος αναπτύσσει ένα 
κείµενο σχετικά µε αυτήν. Ακολουθεί αξιολόγηση του 
ατοµικού παραδοτέου- κειµένου  

Στη συνέχεια, κάθε οµάδα συνεδριάζει και τα µέλη της 
παρουσιάζουν το ατοµικό τους παραδοτέο, πριν 
περάσει η κάθε οµάδα στο στάδιο της σύνθεσης του 
τελικού κειµένου, σχετικά µε το θέµα τους. 

Στο τέλος, όλες οι οµάδες, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, ενώνουν τα κείµενά τους (τις 
ιστοσελίδες τους) και διαµορφώνουν ένα νέο κείµενο, 
µε τίτλο: «Κατηγορίες φυτικών ειδών, που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως φυτά χλωρής λίπανσης.» 

3. ∆ιδακτικοί στόχοι: 

 

Στόχοι:  

� να επισηµαίνουν τη σηµασία των χλωρών 
λιπάνσεων στην βελτίωση της γονιµότητας και στη 
διατήρηση της ζωτικότητας του εδαφικού 
οικοσυστήµατος 

� να αποδεικνύουν πως κάποια είδη 
φυτών συντελούν στην διατήρηση της ισορροπίας 
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του εδαφικού οικοσυστήµατος και συνεπώς στην 
αύξηση της γονιµότητάς του 

� να συντάσσετε και να εφαρµόζετε προγράµµατα 
βελτίωσης και διατήρησης της γονιµότητα του 
εδάφους βασισµένα σε πρακτικές διαχείρισης 
όπως οι χλωρές λιπάνσεις 

4. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος 
� Λαµβάνει µέρος στη διαµόρφωση του πλαισίου για 

την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας (επιµερισµός 
κυρίως θέµατος σε υποθέµατα και διαµόρφωση των 
οµάδων), εκφράζοντας τις ιδέες του και τα 
ενδιαφέροντα του 

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

 
Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της οµάδας εργασίας: 

� Συζητά µε τους συναδέρφους και τον εκπαιδευτή 
του και βοηθάει στον επιµερισµό της θεµατικής 
που έχει αναλάβει η οµάδα του  

� ∆ιαλέγεται για τον καθορισµό του ρόλου του στο 
πλαίσιο της οµάδας και στον επιµερισµό των 
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει 

� Αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται πληροφορίες και 
προβαίνει στη σύνθεση- δηµιουργία της εργασίας 
της οµάδας του 

� Αυτό-αξιολογείται στο πλαίσιο της οµάδας του, 
δέχεται και ασκεί ανατροφοδοτική αξιολόγηση 

 
Εκπαιδευτής: 

� Προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη θέµα 
� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό 

των οµάδων, στην ανάλυση του θέµατος και στη 
διαίρεσή του σε επιµέρους θεµατικές (υπο-θέµατα) 

� Περιγράφει τις ενέργειες των εκπαιδευόµενων 
� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των 

εκπαιδευόµενων. Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια  
όποτε του ζητηθεί 

� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και στα 
πλαίσια των οµάδων  
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� Κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα τους 
� Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 

αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας 
των µαθητών στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας 

 

5. ∆ραστηριότητες:  

5.1. Φάση 1: 
Συλλογικός 
προγραµµατισµός 

(1) Ο εκπαιδευτής προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη 
θέµα: «Κατάλληλα φυτικά είδη για χλωρή 
λίπανση» 

(2) Ο εκπαιδευτής µαζί µε τους εκπαιδευόµενους, 
λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των 
τελευταίων, αναλύουν το θέµα και το διαιρούν 
σε επιµέρους θεµατικές (υπο-θέµατα): 

� Ψυχανθή 
� Αγρωστώδη 
� Χηνοπόδεια 
� Σταυρανθή 
� ∆ιάφορα 
� Μη καλλιεργήσιµα φυτικά είδη 

(3) Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού χωρίζονται σε  6 οµάδες των 3 
ατόµων και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει την 
ανάπτυξη µιας θεµατικής. 

5.2. Φάση 2:  
Ενδο-οµαδικός  

προγραµµατισµός 

(4) Κάθε οµάδα συζητά και επιµερίζει τη θεµατική 
της  

(5) Κάθε οµάδα προσδιορίζει τους ρόλους των 
µελών της καθώς επίσης και τις επιµέρους 
ατοµικές ενέργειες- δραστηριότητες (ανάθεση 
έργου). 

(6) ∆ιαµοιράζονται σε κάθε εκπαιδευόµενο οι 
πηγές  πληροφόρησης. 

5.3. Φάση 3:  
Συλλογική  

διεξαγωγή του έργου 

 

 

(7) Ύστερα από την ατοµική µελέτη και 
επεξεργασία της θεµατικής, κάθε 
εκπαιδευόµενος αναπτύσσει ένα κείµενο 
σχετικά µε αυτήν. 

(8) Ακολουθεί αξιολόγηση του ατοµικού 
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παραδοτέου- κειµένου  
(9) Η κάθε οµάδα συνεδριάζει και κάθε µέλος 

παρουσιάζει τα ευρήµατά του (ατοµικό 
παραδοτέο). 

(10) Κάθε οµάδα συνθέτει το τελικό κείµενο, 
σχετικά µε το θέµα της. 
 

Σηµ. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και υποστηρίζει το 
έργο των εκπαιδευοµένων παρέχοντας την κατάλληλη 
πληροφόρηση τη στιγµή που θα τη χρειαστούν. 

5.4. Φάση 4: 
Αξιολόγηση έργου και 
λειτουργικότητας της 
οµάδας 

(11) Ακολουθεί η αξιολόγηση του τελικού οµαδικού 
κειµένου  

5.5. Φάση 5:  
Παρουσίαση οµαδικού 
έργου 

(12) Όλες οι οµάδες, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, ενώνουν τα κείµενά τους και 
διαµορφώνουν ένα νέο κείµενο, µε τίτλο 
«Κατηγορίες φυτικών ειδών, που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως φυτά χλωρής 
λίπανσης.» το οποίο δηµοσιεύουν  

6. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 
 
• ∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης 

(email, forum) επικοινωνίας 
 
Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 

 

 

Πίνακας 3  Σενάριο: «Βασικές Παράµετροι  Βιολογικής Φυτοπροστασίας» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
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7. Εκπαιδευτική 
στρατηγική: 

“Web Quest και Wiki” 

8. Τίτλος σεναρίου: «Βασικές Παράµετροι  Βιολογικής Φυτοπροστασίας» 

9. Περιγραφή: 

Για να διατηρηθούν οι καλλιέργειες σε υγιεινή κατάσταση 
απαιτείται να ληφθούν µέτρα που αναφέρονται στην γνώση 
των αιτιολογικών παραγόντων που επιφέρουν ζηµιές και 
ασθένειες στα καλλιεργούµενα φυτά, καθώς και στους 
τρόπους αντιµετώπισης τους και τα οποία είναι γνωστά ως 
φυτοπροστατευτικά µέτρα. 

Για να ασκηθούν οι φυτοπροστατευτικές ενέργειες και να 
έχουν αποτελέσµατα είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
παρακάτω παράγοντες: 

• Αναπαραγωγικό δυναµικό  
• Επίπεδο οικονοµικής ζηµίας  
• Βαθµός ανεκτικότητας  
• Σηµείο οικονοµικής αντιµετώπισης φυτοπαρασίτων 

και φυτοπαθογόνων (economic threshold)  
• Περιβαλλοντική πίεση  
• Γενικό επίπεδο ισορροπίας 

Για τους παράγοντες αυτούς καλούνται οι εκπαιδευόµενοι 
στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας να αναζητήσουν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο και δηµιουργήσουν µια 
παρουσίαση που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τις έννοιες αυτές. 

   

9.1. Χαρακτηριστικά 
των 
εκπαιδευοµένων 

Το συγκεκριµένο Web Quest προορίζεται για Γεωτεχνικούς. 

Οι εκπαιδευόµενοι: 
� έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη  διερεύνηση 

θεµάτων σχετικών µε βιολογικούς τρόπους 
παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και 
κηπευτικών. 

� είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 
9.2. Περιγραφή Στο σενάριο µε τίτλο «Βασικές Παράµετροι  Βιολογικής 
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διδακτικής 
διαδικασίας 

Φυτοπροστασίας», αξιοποιείται η µαθησιακή στρατηγική 
«Αναζήτηση στον Ιστό» ή αλλιώς “Web Quest” και 
ακολουθεί η δηµιουργία Wiki µε θέµα «Παράµετροι που 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την άσκηση 
βιολογικής φυτοπροστασίας».  

Τα θέµατα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να 
αναπτύξουν είναι:  
� Αναπαραγωγικό δυναµικό  
� Επίπεδο οικονοµικής ζηµίας  
� Βαθµός ανεκτικότητας  
� Σηµείο οικονοµικής αντιµετώπισης φυτοπαρασίτων 
και φυτοπαθογόνων (economic threshold)  
� Περιβαλλοντική πίεση  
� Γενικό επίπεδο ισορροπίας 

 Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
χωρίζονται σε έξη οµάδες και η κάθε οµάδα αναλαµβάνει τη 
διαδικτυακή διερεύνηση µιας από τις παραπάνω θεµατικές. 
Οι εκπαιδευόµενοι ενδο-οµαδικά προσδιορίζουν τους 
ρόλους των µελών κάθε οµάδας καθώς επίσης και τις 
επιµέρους ενέργειες- δραστηριότητες (ανάθεση έργου) και 
διαµοιράζουν τις αντίστοιχες πηγές  πληροφόρησης. 
Οι εκπαιδευόµενοι, ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου 
Εργασιών Web Quest,  πλοηγούνται στο ∆ιαδίκτυο, 
αναζητούν και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε το θέµα 
τους. Εν συνεχεία, η κάθε οµάδα συνεδριάζει και κάθε 
µέλος της παρουσιάζει τα ευρήµατά του. Ακολουθεί ενδο-
οµαδική αυτό-αξιολόγηση του ατοµικών ευρηµάτων.  

Στη συνέχεια, τα µέλη της κάθε οµάδας συνεργάζονται 
µεταξύ τους και συνθέτουν µια παρουσίαση σχετικά µε το 
θέµα τους.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των µελών της 
κάθε οµάδας αλλά και των εκπαιδευόµενοι µε τον 
εκπαιδευτικό, επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια συνεργατικού 
περιβάλλοντος. 

10. ∆ιδακτικοί 
στόχοι: 

Στόχοι: 

� να εντοπίζουν, να καταδεικνύουν και να συσχετίζουν 
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τους παράγοντες που συµβάλουν στη προσβολή των 
καλλιεργειών από φυτονόσους, 

� να αναφέρουν τις βασικές αρχές της βιολογικής 
αντιµετώπισης φυτονόσων, 

� να επισηµαίνουν τη σηµασία της µεθόδου για την 
προστασία των φυτών, του ανθρώπου και του 
οικοσυστήµατος γενικότερα 

 

11. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος:  

� Λαµβάνει µέρος στη διαµόρφωση του πλαισίου για την 
υλοποίηση του Web Quest (ανάλυση του Φύλλου 
Εργασίας, διαµόρφωση των οµάδων) και του wiki, 
εκφράζοντας τις ιδέες του και τα ενδιαφέροντα του 

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της οµάδας εργασίας: 

� Συζητά µε τους άλλους εκπαιδευόµενους και τον 
εκπαιδευτικό του σχετικά µε το θέµα που έχει αναλάβει 

� ∆ιαλέγεται για τον καθορισµό του ρόλου του στο 
πλαίσιο της οµάδας και στον επιµερισµό των 
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει 

� Αναζητά, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες  
� Αναπτύσσει γραπτή παρουσίαση 
� Αυτό-αξιολογείται στο πλαίσιο της οµάδας του, δέχεται 

και ασκεί ανατροφοδοτική αξιολόγηση 
Εκπαιδευτής: 

� Μοιράζει και επεξηγεί τα Φύλλα Εργασίας στους 
εκπαιδευόµενους 

� Προσδιορίζει τα υπό ανάπτυξη θέµατα 
� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό των 

οµάδων 
� Περιγράφει τις ενέργειες των εκπαιδευόµενων 
� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των εκπαιδευόµενων 
� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους 

εκπαιδευόµενους όποτε του ζητηθεί 
� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και στα 

πλαίσια των οµάδων και της τάξης 
� Κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόµενων 
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� Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 
αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας των 
εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας 

12. ∆ραστηριότητες:  

12.1. Φάση 1: 
Εισαγωγή 

1. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει ένα Φύλλο Εργασίας Web 
Quest το οποίο περιέχει µεταξύ άλλων, τα υπό 
ανάπτυξη τεχνολογικά θέµατα µαζί µε τις 
αντίστοιχες διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης  και 
δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά µε τη 
διαδικασία εργασίας 

2. Υπό ανάπτυξη θέµατα:                   
� Αναπαραγωγικό δυναµικό  
� Επίπεδο οικονοµικής ζηµίας  
� Βαθµός ανεκτικότητας  
� Σηµείο οικονοµικής αντιµετώπισης 

φυτοπαρασίτων και φυτοπαθογόνων 
(economic threshold)  

� Περιβαλλοντική πίεση  
� Γενικό επίπεδο ισορροπίας 

3. Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
χωρίζονται σε τρεις οµάδες και η κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει τη διαδικτυακή διερεύνηση µιας από 
τις προαναφερθείσες θεµατικές. 

12.2. Φάση 2:  
Αναζήτηση και 
συλλογή 
πληροφοριών 

4. Κάθε οµάδα προσδιορίζει τους ρόλους των µελών 
της καθώς επίσης και τις επιµέρους ενέργειες- 
δραστηριότητες (ανάθεση έργου). 

5. ∆ιαµοιράζονται σε κάθε εκπαιδευόµενο οι 
αντίστοιχες διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης. 

6. Κάθε εκπαιδευόµενος αναζητά και συλλέγει από το 
∆ιαδίκτυο, σχετικές µε το θέµα του πληροφορίες. 

12.3. Φάση 3:  
Ανάπτυξη οµαδικής 
παρουσίασης 

 

7. Η κάθε οµάδα συνεδριάζει και κάθε µέλος 
παρουσιάζει τα ευρήµατά του. 

8. Πραγµατοποιείται αυτό-αξιολόγηση του υλικού που 
συνέλλεξε ο κάθε εκπαιδευόµενος  

9. Όλα τα µέλη της κάθε οµάδας συνεργάζονται και 
συνθέτουν µια γραπτή παρουσίαση του θέµατος. 

 

12.4. Φάση 4: 10. Ακολουθεί αξιολόγηση του οµαδικού παραδοτέου  
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Αξιολόγηση 

12.5. Φάση 5:  
Παρουσίαση 
οµαδικού έργου στην 
τάξη 

 

11. Η κάθε οµάδα παρουσιάζει το έργο (τελικό 
παραδοτέο) της σε έναν κοινό χώρο εργασίας  

12.6. Φάση 5: 
∆ηµιουργία Wiki 

12. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν αξιολογούν τα τελικά 
παραδοτέα επιλέγουν το καλύτερο και δηµιουργούν 
Wiki µε τίτλο «Παράµετροι που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την άσκηση βιολογικής 
φυτοπροστασίας».  

   

13. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 
• Μηχανή αναζήτησης (Search engine) 
• Λογισµικό εφαρµογών παρουσίασης (MS Power Point) 
• ∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης (email, 

forum) επικοινωνίας 
Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 

 

Πίνακας 4 Σενάριο: «Αντιµετώπιση ενός απρόσκλητου επισκέπτη» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτικές 
στρατηγικές 

Καταιγισµός Ιδεών (Brainstorming)  

1. Τίτλος σεναρίου: «Αντιµετώπιση ενός απρόσκλητου επισκέπτη» 

2. Περιγραφή: 

    Η βιολογική µέθοδος αντιµετώπισης των φυτοφάγων 
εντόµων διαφέρει από τη λεγόµενη φυσική 
αντιµετώπιση που δηλώνει τη ζηµία που προκαλείται 
στους πληθυσµούς των επιβλαβών ζωικών ειδών από 
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τους πληθυσµούς των ωφελίµων  ειδών και 
οργανισµών που βρίσκονται στο ίδιο φυσικό 
περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι στη Βιολογική έναντι 
της Φυσικής αντιµετώπισης υπεισέρχεται η ενεργός 
παρέµβαση του ανθρώπου. Η βιολογική αντιµετώπιση 
εντόµων επιτυγχάνεται µε την χρήση αρπακτικών και 
παρασιτοειδών εντόµων.  

    Εκτός από τις τεχνικές αυτές η βιολογική 
αντιµετώπιση µπορεί να επιτευχθεί και µε άλλες 
µεθόδους και µέσα. Μια από τις µεθόδους αυτές είναι 
και η εφαρµογή µέτρων υγιεινής µε σπουδαιότερο 
µέτρο την εφαρµογή «καραντίνας». 

    Είναι αυτονόητο ότι αν δεν εκτίθεται το φυτό στους 
πληθυσµούς του εντόµου δεν εκδηλώνεται προσβολή. 
Σε µία περιοχή που δεν υπάρχει ένα έντοµο, η 
εισαγωγή του είναι πιθανόν να προκαλέσει επιδηµική 
εκδήλωση της προσβολής. 

    Με την έκδοση εφαρµογής απαγορευτικών 
διατάξεων καραντίνας, επιδιώκεται να αποκλεισθεί η 
εµφάνιση ενός καταστρεπτικού εντόµου που υπάρχει 
σε άλλη περιοχή. 

    Στην συγκεκριµένη δραστηριότητα οι 
εκπαιδευόµενοι καλούνται να δηµιουργήσουν 
κατάλογο µε τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για 
να µην απειληθούν οι καλλιέργειες. 

2.1.  Χαρακτηριστικά 
των 
εκπαιδευοµένων 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για γεωτεχνικούς 
Οι εκπαιδευόµενοι: 

�  έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση 
θεµάτων σχετικά µε τον τρόπο βιολογικής 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

�  είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 
2.2. Περιγραφή 

διδακτικής 
Οι εκπαιδευόµενοι ανά ζεύγη ανταλλάσουν ιδέες 
µεταξύ τους (Καταιγισµός Ιδεών) σχετικά µε το θέµα 
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διαδικασίας τους και τις καταγράφουν, αναπτύσσοντας µια αρχική 
παράγραφο. Στη συνέχεια, ενώνονται όλα τα ζεύγη τα 
οποία έχουν αναλάβει το ίδιο θέµα και δηµιουργούνται 
δύο νέες οµάδες, οι οποίες µοιράζονται τις ιδέες τους 
(Καταιγισµός Ιδεών). Αποστολή των οµάδων είναι η 
ανάπτυξη µιας νέας παραγράφου σχετικά µε το θέµα 
τους  
Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη 
του θέµατός τους Στο τέλος, υποβάλλουν την 
παράγραφο, που τους έχει ανατεθεί να αναπτύξουν, 
σχετικά µε τη θεµατική  «Αντιµετώπιση ενός 
απρόσκλητου επισκέπτη». 
Στο τέλος, πραγµατοποιείται αξιολόγηση. 
 

3. ∆ιδακτικοί στόχοι: 

 
Στόχοι: 
� να αναφέρουν τις βασικές αρχές της βιολογικής 

αντιµετώπισης φυτονόσων, 
� να επισηµαίνουν τη σηµασία της µεθόδου της 

καραντίνας για την προστασία των φυτών, του 
ανθρώπου και του οικοσυστήµατος γενικότερα, 

� να συντάσσουν και να εφαρµόζουν προγράµµατα 
βιολογικής αντιµετώπισης φυτονόσων 
βασισµένα σε πρακτικές διαχείρισης. 

4. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της τάξης:  

� Λαµβάνει µέρος στη διαµόρφωση των αρχικών και 
τελικών οµάδων και στην ανάληψη θέµατος  

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της αρχικής οµάδας 
(δυάδας): 

� Εκφράζει τις ιδέες του σχετικά µε το θέµα που έχει 
αναλάβει και τις καταγράφει 

 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της τελικής οµάδας: 

� Εκφράζει τις ιδέες του σχετικά µε το θέµα που έχει 
αναλάβει  
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� Συµµετέχει ενεργά στη σύνταξη µιας παραγράφου 
σχετική µε το υπό ανάπτυξη θέµα  

� Αναπτύσσει και επεξεργάζεται κείµενο στον 
υπολογιστή 

� Στέλνει ηλεκτρονικά (email) ένα έγγραφο 
 

Εκπαιδευτής:  

� Προσδιορίζει τα υπό ανάπτυξη θέµατα 
� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό 

των αρχικών οµάδων 
� Περιγράφει τις ενέργειες των εκπαιδευόµενων 
� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των µαθητώ 

εκπαιδευόµενων  
� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους  

εκπαιδευόµενους  όποτε του ζητηθεί 
� Συζητά µε τους  εκπαιδευόµενους  ατοµικά και στα 

πλαίσια των οµάδων 
� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας 

των εκπαιδευόµενων 

5. ∆ραστηριότητες:  

5.1. Φάση 1:  
Αρχικός Καταιγισµός 
Ιδεών 

1. Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού χωρίζονται σε δυάδες. 

2. Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει το υπό ανάπτυξη 
θέµα.  

3. Οι εκπαιδευόµενοι ανταλλάσουν ιδέες 
(Καταιγισµός Ιδεών) ανά ζεύγη και τις 
καταγράφουν, αναπτύσσοντας µια αρχική 
παράγραφο.  

4. Ακολουθεί η αξιολόγηση της παραγράφου. 
 

5.2. Φάση 2:     
Σύγκριση και 
Εµπλουτισµός Ιδεών 

5. Στη συνέχεια, ενώνονται όλα τα ζεύγη τα οποία 
έχουν αναλάβει το ίδιο θέµα και 
δηµιουργούνται δύο νέες οµάδες, οι οποίες 
µοιράζονται τις ιδέες τους (Καταιγισµός 
Ιδεών). 

5.3. Φάση 3: 
Σύνθεση Ιδεών 

6. Οι δύο οµάδες, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, συντάσσουν µια νέα παράγραφο 
σχετικά µε το θέµα τους. 

7. Ακολουθεί η αξιολόγηση της τελικής 
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παραγράφου,   

6. Μέσα: 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 
 
Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 

 

Πίνακας 5 Σενάριο: «Άλλες Μέθοδοι & Μέσα Αντιµετώπισης Φυτονόσων σε Συστήµατα Βιολογικής 
Γεωργίας» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτική 
προσέγγιση: 

Συναρµολόγηση (Jigsaw) 

1. Τίτλος σεναρίου: 
«Άλλες Μέθοδοι & Μέσα Αντιµετώπισης 

Φυτονόσων σε Συστήµατα Βιολογικής Γεωργίας» 

2. Περιγραφή: 

   Η βιολογική αντιµετώπιση ασθενειών, περιλαµβάνει 
την ποσοτική µείωση του µολύσµατος ή της 
φυτοπαθογόνου δραστηριότητας ενός παθογόνου 
αιτίου, και επιτυγχάνεται µε την χρήση ή µεσολάβηση 
ενός ή περισσοτέρων οργανισµών, εκτός του 
ανθρώπου. 

   Οι τεχνικές που ακολουθούνται για τη βιολογική 
αντιµετώπιση των ασθενειών περιλαµβάνουν την 
αξιοποίηση µικροβιακών ανταγωνιστών.                      

   Βέβαια η βιολογική αντιµετώπιση των φυτονόσων 
εκτός των τεχνικών που παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε άλλες µεθόδους και 
µέσα όπως: 

1.  Εφαρµογή µέτρων υγιεινής  
                     Καραντίνα 

2. Εφαρµογή Καλλιεργητικών µέσων 
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                    Αερισµός 

                    Αλλαγή χρόνου σποράς 

               Η κατεργασία του εδάφους 

                    Αµειψισπορά 

                    Αγρανάπαυση 

3.  Εφαρµογή φυσικών µέσων 
                       Αποστείρωση – Παστερίωση του  εδάφους 

                       Ηλιοαπολύµανση 

                    Θερµοθεραπεία 

4. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 
Στην δραστηριότητα αυτή οι εκπαιδευόµενοι 
καλούνται να µελετήσουν τις µεθόδους αυτές 
χρησιµοποιώντας τις αρχές της στρατηγικής της 
συναρµολόγησης (Jiqsaw). 

2.1.  Χαρακτηριστικά 
των 
εκπαιδευοµένων 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για γεωτεχνικούς 
Οι εκπαιδευόµενοι: 

�  έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση 
θεµάτων σχετικά µε τον τρόπο βιολογικής 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

�  είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 

2.2.  Περιγραφή 
διδακτικής 
διαδικασίας  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει το προς 
ανάπτυξη θέµα: «Άλλες Μέθοδοι & Μέσα 
Αντιµετώπισης Φυτονόσων σε Συστήµατα 
Βιολογικής Γεωργίας». 

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής µαζί µε τους 
εκπαιδευόµενους ορίζουν τα επιµέρους υποθέµατα:  

1. Εφαρµογή µέτρων υγιεινής  

                     Καραντίνα 
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2. Εφαρµογή Καλλιεργητικών µέσων 

                    Αερισµός 

                    Αλλαγή χρόνου σποράς 

               Η κατεργασία του εδάφους 

                    Αµειψισπορά 

                    Αγρανάπαυση 

3.  Εφαρµογή φυσικών µέσων 

                       Αποστείρωση – Παστερίωση του  εδάφους 

                       Ηλιοαπολύµανση 

                    Θερµοθεραπεία 

4. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

Ακολουθεί περιγραφή των οδηγιών και των επιµέρους 
σταδίων της µαθησιακής πορείας από τον 
εκπαιδευτικό.  

Κάθε εκπαιδευόµενος ανήκει σε µια αρχική οµάδα 
Jigsaw και αναλαµβάνει να γίνει ειδικός σε ένα από τα 
παραπάνω υποθέµατα. Μελετά τις πηγές σχετικά µε το 
θέµα το οποίο του έχει ανατεθεί και καλείται να 
δηµιουργήσει µια παράγραφο σχετική µε το θέµα που 
µελέτησε και το οποίο θα παρουσιάσει στα υπόλοιπα 
µέλη των αρχικών οµάδων (home groups ή οµάδων 
Jiqsaw). 

Ακολουθεί η συνάθροιση ειδικών οµάδων (expert 
groups) για ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών µεταξύ 
των µελών. Η ειδική οµάδα αποτελείται από 
εκπαιδευόµενους (ειδικούς) που έχουν µελετήσει το 
ίδιο θέµα. Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται, 
αναπροσαρµόζουν και τελειοποιούν την παρουσίαση 
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καταλήγοντας αυτή τη φορά σε µια τελική οµαδική.  

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόµενοι (ειδικοί) επιστρέφουν 
στην αρχική τους οµάδα (Jigsaw group) και 
παρουσιάζουν το παραδοτέο στα υπόλοιπα µέλη της, 
ερµηνεύοντάς το και απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις 
και απορίες των τελευταίων.   

Στο τέλος, πραγµατοποιείται αξιολόγηση  

3. ∆ιδακτικοί στόχοι: 

 

Στόχοι: 

� να αναφέρουν τις βασικές αρχές της βιολογικής 
αντιµετώπισης φυτονόσων, 

� να επισηµαίνουν τη σηµασία των µεθόδων και 
των µέσων αυτών για την προστασία των φυτών, 
του ανθρώπου και του οικοσυστήµατος 
γενικότερα, 

� να συντάσσουν και να εφαρµόζουν προγράµµατα 
βιολογικής αντιµετώπισης φυτονόσων 
βασισµένα σε πρακτικές διαχείρισης. 

 

4. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της τάξης 

� Συµµετέχει ενεργά συνεισφέροντας τις ιδέες και τις 
απόψεις του σχετικά µε το υπό ανάπτυξη θέµα 
(επιµερισµός κυρίως θέµατος σε υποθέµατα και 
διαµόρφωση των οµάδων) 

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

 

Εκπαιδευόµενος  στα πλαίσια της οµάδας Jigsaw 

� αναζητά, συλλέγει, επεξεργάζεται πληροφορίες και 
προβαίνει στη σύνθεση του παραδοτέου 

� παρουσιάζει και διδάσκει το θέµα του, απαντά στα 
ερωτήµατα και τα σχόλια των άλλων 
εκπαιδευόµενων και του εκπαιδευτικό 

� αυτο-αξιολογείται, δέχεται και ασκεί 
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ανατροφοδοτική αξιολόγηση, 
 

εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της ειδικής οµάδας 

� ανταλλάσει πληροφορίες και ιδέες µε τα άλλα µέλη 
� αναπροσαρµόζει και τελειοποιεί τον αρχικό 

παραδοτέο που είχε αναπτύξει  
 

Εκπαιδευτής 

� συντονίζει, διαµεσολαβεί και διαλέγεται µε τους 
εκπαιδευόµενους, συνεισφέροντας στη διαδικασία 
δόµησης της γνώσης των εκπαιδευοµένων, αλλά 
και στην καθοδήγηση-βοήθειά τους στη 
διαµόρφωση στρατηγικών για την υπέρβαση των 
όποιων µαθησιακών ή και άλλων εµποδίων 
προκύπτουν στη µαθησιακή τους πορεία, 

� κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευοµένων 

� παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια στους 
εκπαιδευόµενους  

� υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 
αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

� αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας 
των εκπαιδευοµένων σε όλη τη διάρκεια της 
µαθησιακής πορείας 

5. ∆ραστηριότητες:  

5.1. Φάση 1: 
Συλλογή πληροφοριών 

1. Ο εκπαιδευτής προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη 
θέµα: «Άλλες Μέθοδοι & Μέσα 
Αντιµετώπισης Φυτονόσων σε Συστήµατα 
Βιολογικής Γεωργίας» 

2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενοι, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ενδιαφέροντα των τελευταίων, 
αναλύουν το θέµα και το διαιρούν σε επιµέρους 
θεµατικές (υπο-θέµατα): 

Α. Εφαρµογή µέτρων υγιεινής  

                     Καραντίνα 
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Β. Εφαρµογή Καλλιεργητικών µέσων 

                    Αερισµός 

                    Αλλαγή χρόνου σποράς 

               Η κατεργασία του εδάφους 

                    Αµειψισπορά 

                    Αγρανάπαυση 

Γ. Εφαρµογή φυσικών µέσων 

                       Αποστείρωση – Παστερίωση του  εδάφους 

                       Ηλιοαπολύµανση 

                    Θερµοθεραπεία 

∆. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 

3. Οι εκπαιδευόµενοι, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτή, χωρίζονται σε οµάδες των 4 
ατόµων, οι οποίες αποτελούν τις «οµάδες 
Jigsaw». 

4. Ο εκπαιδευτής περιγράφει τις οδηγίες και τα 
επιµέρους στάδια της µαθησιακής πορείας.  

5. Κάθε εκπαιδευόµενος, που ανήκει σε µια 
«οµάδα Jigsaw», επιλέγει και µελετά µια από 
τις προαναφερθείσες θεµατικές και γίνεται 
ειδικός σε αυτήν 

6. Ύστερα από την ολοκλήρωση του παραδοτέου, 
κάθε εκπαιδευόµενος, µαζί µε τον εκπαιδευτή, 
αξιολογεί το παραδοτέο 

5.2. Φάση 2:  
Σύσκεψη «ειδικών 
οµάδων» 

7. Ακολουθεί η συνάθροιση ειδικών οµάδων 
(expert groups) για ανταλλαγή πληροφοριών 
και ιδεών µεταξύ των µελών. 

8. Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται, 
αναπροσαρµόζουν και τελειοποιούν το αρχικό 
παραδοτέο που είχαν αναπτύξει ατοµικά στο 
προηγούµενο στάδιο, καταλήγοντας αυτή τη 
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φορά σε έναν τελικό οµαδικό. 
 

5.3. Φάση 3:  
∆ιδασκαλία στο πλαίσιο 
της «οµάδας Jigsaw» 

 

9. Οι εκπαιδευόµενοι (ειδικοί) επιστρέφουν στην 
αρχική τους οµάδα (Jigsaw group) και 
παρουσιάζουν τον τελικό παραδοτέο στα 
υπόλοιπα µέλη της, ερµηνεύοντάς το και 
απαντώντας σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες 
των τελευταίων. 

10. Σηµ. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και υποστηρίζει 
το έργο των εκπαιδευοµένων παρέχοντας την 
κατάλληλη πληροφόρηση τη στιγµή που θα τη 
χρειαστούν. 

6. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 
• ∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης 

(email, forum) επικοινωνίας 
Εκπαιδευτικοί πόροι 
Flash video 

Εικόνες jpeg 
 

 

Πίνακας 6 Σενάριο: «Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτική 
στρατηγική: 

“Άµεση ∆ιδασκαλία και Μάθηση µέσω Έρευνας (Direct 
instruction & Inquiry based learning)” 

1. Τίτλος σεναρίου: 
“Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα 

Πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας” 

2. Περιγραφή: 

    Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύονται οι παράγοντες 
(σύστηµα καλλιέργειας, βιοκοινωνίες του 
αγροοικοσυστήµατος, καταγραφή όλων των πιθανών 
µεθόδων αντιµετώπισης των εχθρών) που λαµβάνονται 
υπόψη κατά την σχεδίαση συστηµάτων φυτοπροστασίας 
σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.  
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 Η εκτενής αναφορά στο πλαίσιο εφαρµογής της 
φυτοπροστασίας, στην ιδιαίτερη βαρύνουσα σηµασία της 
δειγµατοληψίας καθώς και σε έναν σηµαντικό αριθµό 
βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα 
καταστήσει τους εκπαιδευόµενους ικανούς να είναι σε 
θέση να αξιολογήσουν την αναγκαιότητα εφαρµογής 
βιολογικών σκευασµάτων για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων και να προτείνετε τα σπουδαιότερα και τα 
ασφαλέστερα από αυτά.   

 Μέσα από την εµπλοκή τους σε δύο δραστηριότητες 
παρασκευής διαλυµάτων αντιµετώπισης φυτοπαθογόνων 
σύµφωνα µε τις αρχές της µαθησιακής στρατηγικής 
«Μάθηση µέσω Έρευνας» (Inquiry based learning), θα 
κατανοήσουν ότι εάν και εφόσον οι πρακτικές των 
φυσικών παρασίτων ή των ανταγωνιστών δεν απέδωσαν 
αποτελέσµατα, δεν αποτελεί λύση η εφαρµογή βιολογικών 
εµπορικών σκευασµάτων, που θα κατευθύνονται 
κατασταλτικά κατά των φυτοπαράσιτων και 
φυτοπαθογόνων αλλά υπάρχει ακόµα µια επιλογή και 
είναι αυτή την οποία µπορούν να δηµιουργήσουν µόνοι 
τους. 

 

3. Χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευοµένων 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για Γεωτεχνικούς. 

Οι εκπαιδευόµενοι: 
� έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση 

θεµάτων σχετικών µε βιολογικούς τρόπους 
παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και 
κηπευτικών. 

� είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 
 
�  

4. Περιγραφή 
διδακτικής 
διαδικασίας 

Στο σενάριο µε τίτλο Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών 
Ενεργειών στα Πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας, 
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αξιοποιoούνται οι µαθησιακές της Άµεσης ∆ιδασκαλίας 
και του Μάθησης µέσω Έρευνας (Direct instruction & 
Inquiry based learning).  

Τα θέµατα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να 
µελετήσουν είναι:  

� Σχεδιασµός φυτοπροστατευτικών ενεργειών & 
παράγοντες που τον επηρεάζουν, 

� Πλαίσιο εφαρµογής φυτοπροστασίας, 
� Φυσικά βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
� Εµπορικά σκευάσµατα βιολογικών φυτοπροστατευτικών 
προιόντων, 

� Παρασκευή φυσικών φυτοπροστατευτικών 
εκχυλισµάτων.  

 Οι εκπαιδευόµενοι αρχικά εισέρχονται στο σύστηµα και 
επιλέγουν την ενότητα µε τίτλο «Οργάνωση 
Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της 
Βιολογικής Γεωργίας».  
Στη συνέχεια µελετούν τους στόχους της ενότητας και 
ακολουθεί η µελέτη θεµάτων σχετικών µε σχεδιασµό 
φυτοπροστατευτικών ενεργειών, των παραγόντων που 
λαµβάνονται υπόψη καθώς και του πλαισίου εφαρµογής 
της βιολογικής φυτοπροστασίας.   
Στη συνέχεια υλοποιούν µια δραστηριότητα σύµφωνα µε 
τις αρχές της µαθησιακής στρατηγικής «Μάθηση µέσω 
Έρευνας» (Inquiry based learning). 
Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευόµενων αλλά και των µελών των οµάδων 
εργασίας, επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του συνεργατικού 
περιβάλλοντος 

5. ∆ιδακτικοί 
στόχοι: 

Στόχοι:  

 να επισηµαίνουν τη σηµασία του σχεδιασµού των 
κατάλληλων και σύνοµων µε τις αρχές της βιολογικής 
γεωργίας φυτοπροστατευτικών ενεργειών για την 
προστασία των φυτών, του ανθρώπου και του 
οικοσυστήµατος γενικότερα, 

 να αναφέρουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
τον σχεδιασµό των φυτοπροστατευτικών ενεργειών στα 
πλαίσια της βιολογικής γεωργίας, 

 να αξιολογούν και να εφαρµόζουν κατά περίπτωση τις αρχές 
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του πλαισίου εφαρµογης της βιολογικής φυτοπροστασίας 
 να είστε σε θέση να αξιολογούν την αναγκαιότητα 

εφαρµογής βιολογικών σκευασµάτων για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων και να προτείνουν τα 
σπουδαιότερα και τα ασφαλέστερα από αυτά. 

 

6. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος:  

� Λαµβάνει µέρος στη µελέτη της ενότητας και στη 
διαµόρφωση του πλαισίου για την υλοποίηση του 
πειράµατος (έκφραση υπόθεσης, ανάπτυξη σχεδίου 
πειράµατος, εκτέλεση πειράµατος, εφαρµογή & 
αξιολόγηση προϊόντων ), εκφράζοντας τις ιδέες του 
και τα ενδιαφέροντα του. 

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της οµάδας εργασίας: 

� Συζητά µε τους άλλους εκπαιδευόµενους σχετικά µε 
το θέµα που έχει αναλάβει 

� ∆ιαλέγεται για τον καθορισµό του ρόλου του στο 
πλαίσιο της οµάδας και στον επιµερισµό των 
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει 

� Συµµετέχει στο σχεδιασµό του πειράµατος  
� Λαµβάνει µέρος στην εκτέλεση του πειράµατος 
� Αυτό-αξιολογείται στο πλαίσιο της οµάδας του, 

δέχεται και ασκεί ανατροφοδοτική αξιολόγηση 
Εκπαιδευτής: 

� Μοιράζει και επεξηγεί τα Φύλλα Εργασίας στους 
εκπαιδευόµενους 

� Προσδιορίζει τις ενέργειες που θα εκτελέσει κάθε 
εκπαιδευόµενος, 

� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό των 
οµάδων 

� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των 
εκπαιδευόµενων 

� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους 
εκπαιδευόµενους όποτε του ζητηθεί 

� Εποπτεύει την εκτέλεση του πειράµατος 
� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και στα 

πλαίσια των οµάδων και της τάξης 
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� Κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευόµενων 

� Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 
αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας των 
εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας 

7. ∆ραστηριότητες:  

7.1. Φάση 2:  
Μελέτη του 
θεωρητικού 
περιεχοµένου της 
ενότητας  

1. Η µελέτη του θεωρητικού περιεχοµένου της 
ενότητας γίνεται ατοµικά µε την χρήση των 
αντίστοιχων διαφανειών  

2. Η παρουσίαση των φυσικών και εµπορικών 
σκευασµάτων βιολογικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων είναι αναλυτική και συνοδεύεται από 
χαρακτηριστικές φωτογραφίες. 

7.2. Φάση 3:  
Υλοποίηση 
δραστηριότητας 

 

3. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να πραγµατοποιήσουν 
µια σειρά εργαστηριακών πειραµάτων παρασκευής 
φυσικών φυτοπροστατευτικών εκχυλισµάτων. 

4. Η δραστηριότητα θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε 
τις αρχές της µαθησιακής στρατηγικής «Μάθηση 
µέσω Έρευνας» (Inquiry based learning) 

7.3. Φάση 4: 
Συλλογικός 
προγραµµατισµός 
& ανάπτυξη των 
ερευνητικών 
υποθέσεων 

5. Ο εκπαιδευτής προσδιορίζει το υπό ανάπτυξη θέµα: 
«Παρασκευή φυσικών εκχυλισµάτων για 
Ερασιτεχνική χρήση» 

6. Ο εκπαιδευτής µαζί µε τους εκπαιδευόµενους, 
λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των 
τελευταίων, αναλύουν το θέµα, αναπτύσσουν τις 
ερευνητικές υποθέσεις και το διαιρούν σε επιµέρους 
θεµατικές (υπο-θέµατα): 

a. ∆ιάλυµα σαπουνιού µε οινόπνευµα 
b. Παρασκεύασµα από το ξύλο της Κάσσιας 
c. Μπετονίτης 
d. Παρασκεύασµα από πολυκόµπι 
e. Παρασκεύασµα από αψιθιά 
f. Παρασκεύασµα από χαµοµήλι 
g. Παρασκεύασµα τσουκνίδας 

7. Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων και η κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει την ανάπτυξη µιας θεµατικής. 

7.4. Φάση 5: 
8. Κάθε οµάδα συζητά και επιµερίζει τη θεµατική της  
9. Κάθε οµάδα προσδιορίζει τους ρόλους των µελών 
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Ενδο-οµαδικός  

Προγραµµατισµός & 
ανάπτυξη σχεδίου 
πειράµατος 

της καθώς επίσης και τις επιµέρους ατοµικές 
ενέργειες- δραστηριότητες (ανάθεση έργου) για την 
υλοποίηση του πειράµατος. 

7.5. Φάση 6: 
Συλλογική  

διεξαγωγή του 
πειράµατος  

 

10. Ύστερα από την ατοµική µελέτη και επεξεργασία 
της θεµατικής, κάθε οµάδα εκτελεί την πειραµατική 
άσκηση. 

11. Ακολουθεί ενδοοµαδική αξιολόγηση του 
παρασκευάσµατος 

12. Σηµ. Ο εκπαιδευτής συντονίζει και υποστηρίζει το 
έργο των εκπαιδευοµένων παρέχοντας την 
κατάλληλη πληροφόρηση τη στιγµή που θα τη 
χρειαστούν. 

7.6. Φάση 7: 
Εφαρµογή  - 
Αξιολόγηση του 
παρασκευάσµατος  
και 
λειτουργικότητας 
της οµάδας 

13. Ακολουθεί η εφαρµογή και η αξιολόγηση του 
παρασκευάσµατος καθώς και της λειτουργικότητας 
της οµάδας. 

8. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 

Μηχανή αναζήτησης (Search engine) 

∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης (email, 
forum) επικοινωνίας 

Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 
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Πίνακας 7 Σενάριο: «Κοµποστοποίηση» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

0. Εκπαιδευτική 
στρατηγική: 

“Άµεση ∆ιδασκαλία, Μελέτη Περίπτωσης, Αναζήτηση 
στο ∆ιαδίκτυο και ∆ηµιουργία Wiki (Direct instruction, 

Case Study, Web Quest)” 

1. Τίτλος σεναρίου: “Η τεχνική της κατασκευής του κόµποστ” 

2. Περιγραφή: 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η σηµασία των 
υπολειµµάτων γεωργικών καλλιεργειών και των οργανικών 
αποβλήτων γενικότερα  για την βελτίωση της γονιµότητας 
του εδάφους, η έννοια της κοµποστοποίησης, οι παράγοντες 
που απαιτούνται καθώς και τα υλικά που θεωρούνται 
κατάλληλα ή ακατάλληλα για την διεργασία αυτή. 
Τονίζονται ο βιολογικός της χαρακτήρα τα πλεονεκτήµατα 
και οι περορισµοί του όπως και τα πλεονεκτήµατα των 
υλικών που χρησιµοποιούνται. 

Η µελέτη των τροφικών παραµέτρων (αναλογία 
C/N), των περιβαλλοντικών παραµέτρων (Θερµοκρασία, 
PH, Αερισµός και υγρασία), καθώς και της σηµασίας του 
µεγέθους των υλικών θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους 
να κατανοήσουν τις επιµέρους φάσεις (αποικοδόµησης, 
µετασχηµατισµού, οικοδόµησης, σταθεροποίησης) της 
διαδικασίας της αποδόµησης των οργανικών υλικών.  

Τέλος για να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις 
αξιοποίησης των οργανικών υπολειµµάτων και αποβλήτων 
γενικότερα θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα 
συστήµατα παραγωγής κόµποστ, ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα παραγωγής οργανοχουµικού εδαφοβελτιωτικού 
(Μελέτη Περίπτωσης) και τέλος θα συµµετέχουν σε µια 
δραστηριότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο (Web Quest) και 
δηµιουργίας Wiki µε θέµα «Η τεχνική της κατασκευής του 
κόµποστ». 

2.1. Χαρακτηριστικά 
των 

Το παρόν σενάριο προορίζεται για Γεωτεχνικούς. 
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εκπαιδευοµένων Οι εκπαιδευόµενοι: 
� έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση θεµάτων 

σχετικών µε βιολογικούς τρόπους παραγωγής φυτών 
µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών. 

� είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 
µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 

2.2. Περιγραφή 
διδακτικής 
διαδικασίας 

Στο σενάριο µε τίτλο Κοµποστοποίση, αξιοποιoούνται οι 
µαθησιακές της Άµεσης ∆ιδασκαλίας, της αναζήτησης στο 
διαδίκτυο (Web Quest) και της δηµιουργίας Wiki.  

Τα θέµατα τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να 
µελετήσουν είναι:  
� Ο βιολογικός χαρακτήρας της κοµποστοποίησης, 
� Υλικά, κατάλληλα, ακατάλληλα, µέγεθος, ιδιότητες, 
� Πλεονεκτήµατα – χρησιµότητα της µεθόδου, 
� Τροφικές – Περιβαλλοντικές παράµετροι, 
� Φάσεις της κοµποστοποίησης, 
� Συστήµατα κοµποστοποίησης, 
� Παρασκευή κόµποστ, Μελέτη Περίπτωσης, 
� Υλοποίηση της δραστηριότητας µε τίτλο: «Η τεχνική 

κατασκευής του Κόµποστ».  
 Οι εκπαιδευόµενοι αρχικά εισέρχονται στο σύστηµα και 
επιλέγουν την ενότητα µε τίτλο «Κοµποστοποίηση».  
Στη συνέχεια µελετούν τους στόχους της ενότητας και 
ακολουθεί η µελέτη θεµάτων σχετικών µε σχεδιασµό 
κοµποστοποίηση, τα υλικά, τις παραµέτρους που 
λαµβάνονται υπόψη, τις φάσεις της κοµποστοποίησης 
καθώς και τα συστήµατα παρασκευής του.   
Στη συνέχεια µελετούν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
παραγωγής οργανοχουµικού εδαφοβελτιωτικού (Μελέτη 
Περίπτωσης). 

Τέλος συµµετέχουν σε δραστηριότητα που έχει τον τίτλο «Η 
τεχνική κατασκευής του Κόµποστ» την οποία υλοποιούν 
σύµφωνα µε τις αρχές της µαθησιακής στρατηγικής της 
αναζήτησης στο διαδίκτυο (Web Quest) και την 
ολοκληρώνουν µε την δηµιουργία Wiki που φέρει τον τίτλο 
της δραστηριότητας και περιλαµβάνει τις ενότητες: 

� Η κατασκευή του σωρού 
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� Συστατικά του κοµπόστ 
� Εξισορρόπηση της κοµπόστας 
� Παράγοντες που επηρεάζουν την 

κοµποστοποίηση 
� Συνθήκες κοµποστοποίησης (χουµοποίηση 

της κοµπόστ) 
� Αερισµός της κοµπόστ. 
� Η υγρασία στην κοµπόστ 
� Η θερµοκρασία στην κοµπόστ. 
� Η οξύτητα στην κοµπόστ. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευόµενων αλλά και των µελών των οµάδων εργασίας, 
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του συνεργατικού 
περιβάλλοντος 

3. ∆ιδακτικοί 
στόχοι: 

 

Στόχοι:  

� να περιγράφουν την διαδικασία αερόβιας βιολογικής 
αποδόµησης των οργανικών υλικών, 

� να εντοπίζουν και να αναλύουν τους παράγοντες που 
συµβάλλουν στην διαδικασία αποδόµησης των 
οργανικών υλικών (βιολογικός χαρακτήρας 
κοµποστοποίησης), 

� να κατανοούν τις αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον του λανθασµένου χειρισµού των 
υπολειµµάτων και αποβλήτων, 

� να προτείνουν και να εφαρµόζουν τεχνικές σύµφωνες 
µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας που 
συµβάλλουν στον περιορισµό του φαινοµένου της 
αλόγιστης χρήσης των υπολειµµάτων και αποβλήτων 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 

 

4. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενος:  

� Λαµβάνει µέρος στη µελέτη της ενότητας και στη 
διαµόρφωση του πλαισίου για την υλοποίηση του 
Web Quest (ανάλυση του Φύλλου Εργασίας, 
διαµόρφωση των οµάδων), εκφράζοντας τις ιδέες 
του και τα ενδιαφέροντα του  
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� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς και 
σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της οµάδας εργασίας: 

� Συζητά µε τους συµµαθητές του και τον εκπαιδευτικό 
του σχετικά µε το θέµα που έχει αναλάβει 

� ∆ιαλέγεται για τον καθορισµό του ρόλου του στο 
πλαίσιο της οµάδας και στον επιµερισµό των 
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει 

� Αναζητά, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες  
� Αναπτύσσει γραπτή παρουσίαση 
� Αυτό-αξιολογείται στο πλαίσιο της οµάδας του, 

δέχεται και ασκεί ανατροφοδοτική αξιολόγηση 
 

Εκπαιδευτής: 

� Μοιράζει και επεξηγεί τα Φύλλα Εργασίας στους 
εκπαιδευόµενους 

� Προσδιορίζει τις ενέργειες που θα εκτελέσει κάθε 
εκπαιδευόµενος, 

� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό των 
οµάδων 

� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των 
εκπαιδευόµενων 

� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους 
εκπαιδευόµενους όποτε του ζητηθεί 

� Εποπτεύει την εκτέλεση της δραστηριότητας 
� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και στα 

πλαίσια των οµάδων και της τάξης 
� Κεντρίζει και ευρύνει τα ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευόµενων 
� Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία 

αναστοχασµού τους σε όλες τις φάσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία συνεργασίας 
των εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο του σχεδίου 
εργασίας 

5. ∆ραστηριότητες:  

5.1. Φάση 1:  
Μελέτη του 

1. Η µελέτη του θεωρητικού περιεχοµένου της ενότητας 
γίνεται ατοµικά µε την χρήση των αντίστοιχων 
διαφανειών  
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θεωρητικού 
περιεχοµένου της 
ενότητας  

2. Η παρουσίαση αφορά µια σειρά θεµάτων σχετικών µε 
το σχεδιασµό της κοµποστοποίησης, τα υλικά, τις 
παραµέτρους που λαµβάνονται υπόψη, τις φάσεις της 
διαδικασίας καθώς και τα συστήµατα παρασκευής του. 

5.2. Φάση 2:  
Μελέτη περίπτωσης 

3. Οι εκπαιδευόµενοι µελετούν ένα ολοκληρωµένο 
παράδειγµα παραγωγής οργανοχουµικού 
εδαφοβελτιωτικού στο οποίο εξηγείται µε κάθε 
λεπτοµέρεια η επιλογή των υλικών, η προετοιµασία 
τους, η δηµιουργία του σωρού, τα στάδια 
κοµποστοποίησης και οι απαραίτητες επεµβάσεις που 
πρέπει να γίνουν ώστε να ολοκληρωθεί η ζύµωση. 

5.3. Φάση 3:  
∆ραστηριότητα 

 

4. Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να πραγµατοποιήσουν 
την δραστηριότητα µε τίτλο «Η τεχνική κατασκευής 
του Κόµποστ» 

5. Η δραστηριότητα θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις 
αρχές της µαθησιακής στρατηγικής αναζήτηση στο 
διαδίκτυο (Web Quest) 

6. Θα ολοκληρώσουν µε την δηµιουργία Wiki που θα 
φέρει τον τίτλο της δραστηριότητας. 

5.4. Φάση 4: 
Εισαγωγή 

7. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει ένα Φύλλο Εργασίας Web 
Quest το οποίο περιέχει µεταξύ άλλων, τα υπό 
ανάπτυξη τεχνολογικά θέµατα µαζί µε τις αντίστοιχες 
διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης  και δίνει τις 
απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά µε τη διαδικασία 
εργασίας 

8. Υπό ανάπτυξη θέµατα:   
� Η κατασκευή του σωρού, 
� Συστατικά του κοµπόστ, 
� Εξισορρόπηση της κοµπόστας, 
� Παράγοντες που επηρεάζουν την 

κοµποστοποίηση, 
� Συνθήκες κοµποστοποίησης (χουµοποίηση 

της κοµπόστ), 
� Αερισµός της κοµπόστ, 
� Η υγρασία στην κοµπόστ, 
� Η θερµοκρασία στην κοµπόστ, 
� Η οξύτητα στην κοµπόστ. 

                
9. Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 

χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και η κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει τη διαδικτυακή διερεύνηση µιας 
από τις προαναφερθείσες θεµατικές. 
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5.5. Φάση 5:  
Αναζήτηση και 
συλλογή 
πληροφοριών 

10. Κάθε οµάδα προσδιορίζει τους ρόλους των µελών της 
καθώς επίσης και τις επιµέρους ενέργειες- 
δραστηριότητες (ανάθεση έργου). 

11. ∆ιαµοιράζονται σε κάθε εκπαιδευόµενο οι επι µέρους 
εργασίες. 

12. Κάθε εκπαιδευόµενος αναζητά και συλλέγει από το 
∆ιαδίκτυο, σχετικές µε το θέµα του πληροφορίες. 

5.6. Φάση 6:  
Ανάπτυξη οµαδικής 
παρουσίασης 

 

13. Η κάθε οµάδα συνεδριάζει και κάθε µέλος 
     παρουσιάζει τα ευρήµατά του. 

14. Πραγµατοποιείται αυτό-αξιολόγηση του υλικού που 
συνέλλεξε ο κάθε εκπαιδευόµενος  

15. Όλα τα µέλη της κάθε οµάδας συνεργάζονται και 
συνθέτουν µια γραπτή παρουσίαση του θέµατος. 

 

5.7. Φάση 7: 
Αξιολόγηση 16. Ακολουθεί αξιολόγηση του οµαδικού παραδοτέου  

5.8. Φάση 5:  
Παρουσίαση 
οµαδικού έργου στην 
τάξη 

 

17.  Η κάθε οµάδα παρουσιάζει το έργο (τελικό    
παραδοτέο) της σε έναν κοινό χώρο εργασίας  

5.9. Φάση 9: 
∆ηµιουργία Wiki 

18. Οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν Wiki  µε τίτλο «Η 
τεχνική κατασκευής του Κόµποστ» και υποενότητες: 

� Η κατασκευή του σωρού, 
� Συστατικά του κοµπόστ, 
� Εξισορρόπηση της κοµπόστας, 
� Παράγοντες που επηρεάζουν την 

κοµποστοποίηση, 
� Συνθήκες κοµποστοποίησης (χουµοποίηση 

της κοµπόστ), 
� Αερισµός της κοµπόστ, 
� Η υγρασία στην κοµπόστ, 
� Η θερµοκρασία στην κοµπόστ, 
� Η οξύτητα στην κοµπόστ. 
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6. Μέσα 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 

Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 

Μηχανή αναζήτησης (Search engine) 

∆υνατότητα σύγχρονης (msn) και ασύγχρονης (email, 
forum) επικοινωνίας 

Εκπαιδευτικοί πόροι 

Flash video 

Εικόνες jpeg 

 

Πίνακας 8 Σενάριο: «Ασθένειες των φυτών» 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

7. Εκπαιδευτικές 
στρατηγικές 

∆ηµιουργία Εννοιολογικού Χάρτη (Cmap) 

8. Τίτλος σεναρίου: "Ασθένειες των φυτών"  

9. Περιγραφή: 

Στόχος του συγκεκριµένου σεναρίου είναι να 
κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι ότι µε τον όρο 
ασθένεια φυτών ή φυτονόσος εννοούµε οποιαδήποτε 
ανωµαλία στην µορφή και φυσιολογία του φυτού, που 
προκαλείται από κάποιο οργανισµό που ονοµάζεται 
παθογόνος παράγοντας ή απλώς παθογόνο. Το αίτιο 
αυτό µπορεί να είναι κλιµατολογικό παράγοντας ή 
παρασιτικός οργανισµός ή συνηθέστερα ένα σύµπλοκο 
περιβαλλοντικών και ζώντων παραγόντων. 

Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού τους η συστηµατική 
κατάταξη τους είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση 
τους ειδικότερα στα πλαίσια του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής. 

9.1.  Χαρακτηριστικά Το παρόν σενάριο προορίζεται για γεωτεχνικούς 
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των 
εκπαιδευοµένων 

Οι εκπαιδευόµενοι: 
�  έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση 

θεµάτων σχετικά µε τον τρόπο βιολογικής 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

�  είναι εξοικειωµένοι µε τον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και µε εφαρµογές αυτού 

� πλοηγούνται µε άνεση στο ∆ιαδίκτυο 

9.2. Περιγραφή 
διδακτικής 
διαδικασίας 

Οι εκπαιδευόµενοι ανά ζεύγη ανταλλάσουν ιδέες 
µεταξύ τους (Παραγωγή Ιδεών) σχετικά µε το θέµα 
ακολουθεί ταξινόµηση και διαβάθµισή τους και στο 
τέλος αναπτύσσουν έναν αρχικό εννοιολογικό χάρτη. 
Στη συνέχεια, ενώνονται όλα τα ζεύγη τα οποία έχουν 
αναλάβει το ίδιο θέµα, δηµιουργούνται δύο νέες 
οµάδες. Αποστολή των οµάδων είναι η ανάπτυξη ενός 
νέου χάρτη σχετικού µε το θέµα.  
Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη 
του θέµατός τους Στο τέλος, υποβάλλουν τον χάρτη, 
που τους έχει ανατεθεί να αναπτύξουν, σχετικά µε τη 
θεµατική "Ασθένειες των φυτών" 
Στο τέλος, πραγµατοποιείται αξιολόγηση  
 

10. ∆ιδακτικοί στόχοι: 

 
 
Στόχοι: 

Να κατανοούν την σηµασία της ταξινόµησης των 
παθογόνων,  

Να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, 

Να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης τους βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 
 

11. Ρόλοι: 

Εκπαιδευόµενοοστα πλαίσια της τάξης:  

� Λαµβάνει µέρος στη διαµόρφωση των αρχικών 
και τελικών οµάδων και στην ανάληψη θέµατος  

� Αναστοχάζεται σχετικά µε το έργο του, καθώς 
και σχετικά µε τη διαδικασία συνεργασίας 

 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της αρχικής οµάδας 
(δυάδας): 
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� Εκφράζει τις ιδέες του σχετικά µε το θέµα που 
έχει αναλάβει και τις καταγράφει 

 

Εκπαιδευόµενος στα πλαίσια της τελικής οµάδας: 

� Εκφράζει τις ιδέες του σχετικά µε το θέµα που 
έχει αναλάβει  

� Συµµετέχει ενεργά στη ανάπτυξη του χάρτη 
σχετικά µε το υπό ανάπτυξη θέµα  

� Αναπτύσσει και επεξεργάζεται χάρτη στον 
υπολογιστή 

� Στέλνει ηλεκτρονικά (email) ένα έγγραφο 
 

Εκπαιδευτής:  

� Προσδιορίζει τα υπό ανάπτυξη θέµατα 
� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους στον καθορισµό 

των αρχικών οµάδων 
� Περιγράφει τις ενέργειες των εκπαιδευόµενων 
� Συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των 

εκπαιδευόµενων 
� Παρέχει επεξηγήσεις και βοήθεια στους 

εκπαιδευόµενους όποτε του ζητηθεί 
� Συζητά µε τους εκπαιδευόµενους ατοµικά και 

στα πλαίσια των οµάδων 
� Αξιολογεί το έργο και τη διαδικασία 

συνεργασίας των εκπαιδευόµενων 

12. ∆ραστηριότητες:  

12.1. Φάση 1:  
Προετοιµασία, 
Παραγωγή Ιδεών 

1. Οι εκπαιδευόµενοι µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού χωρίζονται σε δυάδες. 

2. Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει τα υπό ανάπτυξη 
θέµατα  

3. Οι εκπαιδευόµενοι ανταλλάσουν ιδέες 
(Καταιγισµός Ιδεών) ανά ζεύγη και τις 
καταγράφουν, αναπτύσσοντας µια αρχική 
παράγραφο.  

12.2. Φάση 2:     
∆ιάρθρωση ιδεών 

4. Στη συνέχεια, ανά ζεύγη οι εκπαιδευόµενοι 
προβαίνουν σε ταξινόµηση και διάρθρωση των 
ιδεών τους 

12.3. Φάση 3:     5. Οι εκπαιδευόµενοι ανά οµάδα δηµιουργούν 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Αναπαράσταση χαρτών 
στον υπολογιστή 

στον υπολογιστή τον εννοιολογικό χάρτη 
χρησιµοποιώντας το συνεργατικό πρόγραµµα 
κατασκευής εννοιολογικών χαρτών Cmap. 

12.4. Φάση 4: 
Ερµηνεία και χρήση 
χαρτών 

6. Όλοι οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτικός 
ερµηνεύουν τους χάρτες που δηµιουργήθηκαν 
και τους αξιολογούν.  

13. Μέσα: 

Εκπαιδευτικά εργαλεία και Υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Personal Computers) 
• Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (Internet connection) 
 
Εκπαιδευτικοί πόροι 

http://www.aegeaskek.gr/eco-
agro/pdf/enotita4.pdf 

 

3.7 Τεχνολογίες υλοποίησης ηλεκτρονικού µαθήµατος 

 Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού µαθήµατος πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση 

του ελεύθερου εργαλείου συγγραφής Course lab. Το Course lab ανήκει στην 

κατηγορία των εργαλείων ανοικτού κώδικα και ελεύθερης άδειας χρήσης και τα 

οποία ανήκουν στις λεγόµενες Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (Open Educational 

Resources). O όρος αυτός υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο διεθνές συνέδριο της 

UNESCO µε τίτλο “Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education 

in Developing Countries, 2002”  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Course lab είναι: 
 

� PowerPoint-like επιφάνεια εργασίας 

� WYSIWYG editor 

� ∆εν απαιτείται γνώση HTML 

� Αντικειµενοστραφές (object-oriented) 

� Υποστήριξη «Σεναρίων» οργάνωσης των µαθησιακών αντικειµένων 

� Ενσωµατωµένο σύστηµα δηµιουργίας τέστ αυτοαξιολόγησης 
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� Animation 

� Υποστήριξη Πολυµέσων 

� Εισαγωγή παρουσιάσεων PowerPoint  

� Screen Capture  

� Action description γλώσσα προγραµµατισµού 

� Υποστήριξη προτύπωνSCORM 1.2, 1.3. 

 

Η λογική οργάνωση του Course lab παρουσιάζεται µέσα από µια σχηµατική 

αναπαράσταση στην  εικόνα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Σχηµατική αναπαράσταση της λογικής οργάνωσης του Course lab. 

Πηγή:http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/mps/documents/kostas/Apostolos%20Kostas%20MPS%201%2
02010%20%CE%95%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%20%CE%95%CE%9E%CE%
91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf  
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Επίσης χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα δηµιουργίας flash projects  swiss 

max3 για την δηµιουργία αρχείων εικόνων. Το Swish Max είναι ένα πρόγραµµα που 

χρησιµοποιεί την Adobe Flash τεχνολογία για να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα 

συµβατών παρουσιάσεων. Έχει αναπτυχθεί και διανέµεται από την Swishzone.com 

Pty Ltd, µε έδρα το Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Είναι ένα υψηλής ισχύος πρόγραµµα 

που ενσωµατώνει πολλά χαρακτηριστικά που δίνουν στην εφαρµογή ένα ευρύ πεδίο 

χρήσεων. Έχει κυρίως εξόδους .Swf µορφή που δηµιουργήθηκε από την Adobe 

Systems (πρώην Macromedia), για τους σκοπούς της εµφανίζοντας το περιεχόµενό 

τους στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο των παραµέτρων που καθορίζονται από το W3C. Το 

Swish Max χρησιµοποιεί µια παραλλαγή του ActionScript για scripting. Ήταν 

σχεδιασµένο για το λειτουργικό σύστηµα των Windows και µπορεί να τρέχει σε έναν 

υπολογιστή µε επεξεργαστή Pentium III 300 MHz επεξεργαστής, 64MB RAM και 

µια οθόνη ικανή για ανάλυση οθόνης 800x600 και 256 έγχρωµη απεικόνιση. 

Με το SWISH Max3 µπορεί να δηµιουργηθούν ταινίες Flash γρήγορα και 

εύκολα. Επίσης περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να κάνετε 

εκπληκτική διαδραστικά animations Flash. Τα έργα που δηµιουργούνται µε το Swish 

Max, κάνουν χρήση των αντικειµένων, vector graphics, keyframes και scripting. 

∆ίνει τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων, γραφικών, ήχο και βίντεο κλπ. και 

περιλαµβάνει µία σειρά από αυτοµατοποιηµένων ενεργειών οι οποίες καθιστούν 

εύκολη την κατασκευή ορισµένων στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

4.1 Οι ενότητες του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια το συγκεκριµένο 

υποστηρικτικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό  φέρει τον τίτλο «Βασικές Αρχές 

Βιολογικής Γεωργίας». Αφορά την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση µιας σειράς 

ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών ενοτήτων που αναφέρονται στην διαχείριση των 

βασικών παραγόντων παραγωγής κατά την εφαρµογή βιολογικού τρόπου 

καλλιέργειας στην γεωργία (φυτά µεγάλης καλλιέργειας) και τα κηπευτικά. 

Βασικός στόχος του συγκεκριµένου υλικού είναι η υποστήριξη µιας 

µαθησιακής διαδικασίας σύγχρονης, ευέλικτης και περιεκτικής έτσι ώστε η 

εκπαίδευση – επιµόρφωση των γεωτεχνικών να έχει πολυµορφικό χαρακτήρα.  

Αναφέρεται στους βασικούς συντελεστές παραγωγής που είναι, οι ποικιλίες, το 

έδαφος, οι τρόποι σποράς – φύτευσης, οι καλλιεργητικές τεχνικές και η 

φυτοπροστασία, των φυτών µεγάλης καλλιέργειας και των κηπευτικών. Οι 

περισσότεροι από τους χειρισµούς των συντελεστών αυτών είναι σχεδόν ίδιοι µε τους 

χειρισµούς που θα πρέπει να εφαρµόσουν και οι βιοκαλλιεργητές άλλων φυτικών 

ειδών π.χ. ελαιοκαλλιεργητές, αµπελουργοί, δενδροκόµοι, κλπ., παρέχοντας του το 

πλεονέκτηµα της ευρύτερης αξιοποίησης. Πέραν αυτών λόγω της ανυπαρξίας 

εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε µορφής βιολογικής παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων στην χώρα µας µπορεί να είναι χρήσιµο σε όσους ασχολούνται ή 

σκοπεύουν να ασχοληθούν µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

Οι τέσσερις (4) ενότητες του ηλεκτρονικού υλικού περιλαµβάνουν δεκαπέντε 

(15) ηλεκτρονικά µαθήµατα όπως φαίνεται στον Πίνακα 10. Η ύλη που 

περιλαµβάνεται σε κάθε µάθηµα καλύπτει όλες τις βασικές παραµέτρους που 

σχετίζονται µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής περιλαµβάνοντας κείµενο, εικόνες, 

video σχήµατα, πίνακες, παραδείγµατα (Μελέτες Περίπτωσης) ερωτηµατολόγια 

ελέγχου γνώσεων, δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων και δραστηριότητες 
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εµπέδωσης γνώσεων. Η τελευταία ενότητα που περιλαµβάνει την υλοποίηση µιας 

δραστηριότητας οι εκπαιδευόµενοι ανακεφαλαιώνουν όσα µελέτησαν δηµιουργώντας 

µια ολοκληρωµένη πρόταση βιολογικής παραγωγής φυτών µεγάλης καλλιέργειας και 

κηπευτικών. 
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Πίνακας 9 Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού µαθήµατος. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Βιολογική Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και 
Κηπευτικών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :  Ε∆ΑΦΟΣ 

2. Γονιµότητα του Εδάφους 

3. ∆ιάβρωση του Εδάφους 

14. Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της 
Βιολογικής Γεωργίας  

13. Βιολογική Αντιµετώπιση Ζιζανίων 

12. Βιολογική Αντιµετώπιση Νηµατωδών 

11. Βιολογική Αντιµετώπιση Εντόµων και Ακάρεων 

10. Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων 

9. Σπορά και Φύτευση 

4. Αµειψισπορά 

5. Χλωρές Λιπάνσεις 

6. Οργανικές λιπάνσεις 

7. Κοµποστοποίηση 

8. Κατεργασία Εδάφους 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

15. ∆ηµιουργία Ενηµερωτικού Φυλλαδίου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
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Αναλυτικότερα η δοµή του συγκεκριµένου ηλεκτρονικού µαθήµατος είναι η 
εξής: 

Εισαγωγή 

1. Βιολογική Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και 
Κηπευτικών 

 

Εικόνα 7   Αρχική οθόνη του µαθήµατος Βιολογική Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και   
Κηπευτικών 
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Εικόνα 8  Το περιεχόµενο του µαθήµατος Βιολογική Παραγωγή Φυτών Μεγάλης    Καλλιέργειας και   
Κηπευτικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9   Το περιεχόµενο του µαθήµατος Βιολογική Παραγωγή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και 
Κηπευτικών 

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόµενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε 
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τους δίνεται µια σύντοµη περιγραφή για το τι θα 
ακολουθήσει. 
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Έδαφος 

2. Γονιµότητα του Εδάφους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10   Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Γονιµότητα του Εδάφους» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η αντίληψη που εύστοχα υποστηρίζουν οι 

οπαδοί της βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε την οποία το έδαφος αποτελεί ένα 

Εικόνα 11  Τα περιεχόµενα της ενότητας «Γονιµότητα του Εδάφους» 
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δυναµικό οικοσύστηµα και όχι το µέσο στήριξης και παροχής νερού και θρεπτικών 

στοιχείων στα φυτά. 

Πιο αναλυτικά αρχικά ορίζεται η έννοια της σύστασης του εδάφους, στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι ιδιότητες των ανόργανων συστατικών και τέλος οι 

σηµαντικότερες κατηγορίες εδαφών. 

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις διάφορες µορφές γονιµότητας που 

παρουσιάζει το έδαφος (φυσική, χηµική και βιολογική) καθώς επίσης στους 

µικροοργανισµούς του εδάφους και στους παράγοντες που ελέγχουν την δράση 

αυτών.  

Επίσης µε την παρουσίαση των αρχών της βιολογικής γονιµότητας και της 

οργανικής ουσίας ξεκινά η παρουσίαση των µεθόδων διαχείρισης της βιολογικής 

γονιµότητας, των πλεονεκτηµάτων της οργανικής ουσίας, του τρόπου διαχείρισης 

των υπολειµµάτων των ετήσιων καλλιεργειών και τέλος της παραγωγικότητας του 

εδάφους. Για την κατανόηση των παραπάνω οι εκπαιδευόµενοι έχουν στη διάθεση 

τους δύο παραδείγµατα.  

Τέλος η ενότητα ολοκληρώνεται µε το έλεγχο των γνώσεων που αποκόµισαν µε 

την συµπλήρωση ενός τεστ. 
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3. ∆ιάβρωση του Εδάφους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «∆ιάβρωση του Εδάφους» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 Τα περιεχόµενα της ενότητας «∆ιάβρωση του Εδάφους» 
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Η παρούσα ενότητα ξεκινά µε έναν προέλεγχο γνώσεων µε την βοήθεια ενός 

τεστ το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευόµενοι και µε την κατάθεση των 

προσωπικών τους εµπειριών για το θέµα της διάβρωσης. 

Στη συνέχεια γνωρίζουν τους παράγοντες που βοηθούν στην ενίσχυση του 

φαινοµένου της διάβρωσης από το νερό και τους δείκτες που προσδιορίζουν το 

διαβρωµένο έδαφος. 

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στα είδη της διάβρωσης καθώς και στους 

µηχανισµούς που µπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην εµφάνιση του φαινοµένου. 

Επίσης η παρουσίαση των αρχών ελέγχου της διάβρωσης γίνεται το έναυσµα 

για την σχεδίαση συστηµάτων ενάντια στη διάβρωση (δίνεται συγκεκριµένο 

παράδειγµα επιλογής καλλιεργειών κάλυψης) και την λήψη µέτρων προστασίας.   

 Τέλος η ενότητα ολοκληρώνεται µε το έλεγχο των γνώσεων που αποκόµισαν 

µε την συµπλήρωση ενός τεστ. 
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4. Αµειψισπορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Αµειψισπορά» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15Τα περιεχόµενα της ενότητας «Αµειψισπορά» 
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Η συγκεκριµένη ενότητα ξεκινά µε έναν προέλεγχο γνώσεων που γίνεται µε την 

βοήθεια ενός τεστ το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευόµενοι και 

ακολουθεί σύντοµη εισαγωγή, ο ορισµός της έννοιας και η στενή σχέση της 

αµειψισποράς µε την βιολογική γεωργία. 

Στη συνέχεια γνωρίζουν τους παράγοντες που βοηθούν στον προσδιορισµό του 

συστήµατος αµειψισποράς, τις ποσότητες του αζώτου που µπορούν να δεσµευτούν 

και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει γενικότερα στην δοµή, την γονιµότητα και τον 

έλεγχο εχθρών και ασθενειών. 

Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στα κριτήρια επιλογής καλλιεργειών καθώς και 

στις θρεπτικές απαιτήσεις τους ώστε να µπορεί να είναι δυνατή η τελική επιλογή των 

καλλιεργειών που θα χρησιµοποιηθούν.. 

Επίσης η παρουσίαση των συνήθων κατηγοριών αµειψισπορών  που υπάρχουν 

και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά την έναρξη του σχεδιασµού 

αποτελούν το έναυσµα για την βήµα – βήµα δηµιουργία ενός σχεδίου αµειψισποράς 

η οποία ολοκληρώνεται µε την µελέτη συγκεκριµένου παραδείγµατος που αφορά το 

σχεδιασµό συστήµατος αµειψισποράς.  

 Τέλος η ενότητα ολοκληρώνεται µε το δηµιουργία από τους εκπαιδευόµενους 

δύο συστηµάτων 4ετους και 5ετους αµειψισποράς. 
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5. Χλωρές Λιπάνσεις 

 

Εικόνα 16  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Χλωρές Λιπάνσεις» 

 

Εικόνα 17 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Χλωρές Λιπάνσεις» 
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Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η σηµασία της χλωρής λίπανσης για την 

βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου  και τέλος τα σπουδαιότερα φυτικά είδη που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν  ως καλλιέργειες χλωρής λίπανσης. 

Πιο αναλυτικά αρχικά ορίζεται η έννοια της χλωρής λίπανσης και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα των χλωρών λιπάνσεων καθώς και τα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου. 

Οι βασικές αρχές των χλωρών λιπάνσεων, οι τρόποι µε τους οποίους µπορούν 

να εφαρµοστούν καθώς και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη δεν θα 

µπορούσαν να παραλειφθούν. 

Επίσης µε την παρουσίαση µερικών συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που 

πρέπει να κατέχουν τα φυτικά είδη που θεωρούνται κατάλληλα για χλωρή λίπανση 

αρχίζει η διαδικασία ταξινόµησης των κυριότερων ειδών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως καλλιέργειες χλωρής λίπανσης και την οποία θα υλοποιήσουν 

µόνοι τους  στην δραστηριότητα που στηρίζεται στην εκπαιδευτική στρατηγική του 

σχεδίου εργασίας (Project). 
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6. Οργανικές Λιπάνσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Οργανικές Λιπάνσεις» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Οργανικές Λιπάνσεις»» 
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Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η σηµασία των οργανικών υλικών για την 
βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους, παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα από αυτά 
και δίνονται παραδείγµατα της απόδοσης τους σε θρεπτικά στοιχεία. 

Πιο αναλυτικά αρχικά ορίζεται η έννοια της οργανικής λίπανσης και στη 
συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα των οργανικών εδαφοβελτιωτικών και 
λιπασµάτων καθώς και τα µειονεκτήµατα της οργανικής ουσίας. 

Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την διάδοση των οργανικών λιπασµάτων, η 
διαθεσιµότητα αυτών σε εµπορική κλίµακα καθώς και τα πλεονεκτήµατα της χηµικής 
αποσύνθεσης δεν θα µπορούσαν να παραλειφθούν. 

Επίσης µε την παρουσίαση µε πίνακες της σύστασης της νωπής οργανικής 
ουσίας και της απόδοσης των οργανικών υλικών σε χούµο και µε δύο παραδείγµατα 
υπολογισµού της ποσότητας των θρεπτικών στοιχείων που δεσµεύονται από την 
εφαρµογή χλωρής λίπανσης και αχύρου αντίστοιχα οι εκπαιδευόµενου µπορεί να 
συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα υπολογισµού των θρεπτκών στοιχείων που 
δεσµεύονται µε εφαρµογή χλωρής λίπανσης.  
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7. Κοµποστοποίηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Κοµποστοποίηση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Κοµποστοποίηση» 
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Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η σηµασία των υπολειµµάτων γεωργικών 
καλλιεργειών και των οργανικών αποβλήτων γενικότερα  για την βελτίωση της γονιµότητας 
του εδάφους, η έννοια της κοµποστοποίησης, οι παράγοντες που απαιτούνται καθώς και τα 
υλικά που θεωρούνται κατάλληλα ή ακατάλληλα για την διεργασία αυτή. Τονίζονται ο 
βιολογικός της χαρακτήρα τα πλεονεκτήµατα και οι περορισµοί του όπως και τα 
πλεονεκτήµατα των υλικών που χρησιµοποιούνται. 

Η µελέτη των τροφικών παραµέτρων (αναλογία C/N), των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων (Θερµοκρασία, PH, Αερισµός και υγρασία), καθώς και της σηµασίας του 
µεγέθους των υλικών θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν τις επιµέρους 
φάσεις (αποικοδόµησης, µετασχηµατισµού, οικοδόµησης, σταθεροποίησης) της διαδικασίας 
της αποδόµησης των οργανικών υλικών.  

Τέλος για να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις αξιοποίησης των οργανικών 
υπολειµµάτων και αποβλήτων γενικότερα θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα συστήµατα 
παραγωγής κόµποστ και ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παραγωγής οργανοχουµικού 
εδαφοβελτιωτικού και τέλος θα συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα δηµιουργίας Wiki µε 
θέµα «Η τεχνική της κατασκευής του κόµποστ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138

8. Κατεργασία του Εδάφους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Κατεργασία του Εδάφους» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Κατεργασία του Εδάφους» 
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Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η έννοια και οι στόχοι της κατεργασίας του εδάφους. 
Τονίζονται τα οφέλη της στην οικονοµία την κοινωνία και το περιβάλλον, οι αρνητικές 
επιπτώσεις της καθς επίσεις και οι παράγοντες πού ευνοούν την εξάπλωση της. 

 Οι εκπαιδευόµενοι µέσα από τη στρατηγική της αναζήτησης στο διαδίκτυο (Web 
Quest) γνωρίζουν αναλυτικά όλες τις µεθόδους πρωτογενούς και δευτερογενούς 
εδαφοκατεργασίας καθώς και τις νέα τάσεις που επικρατούν σήµερα για την κατεργασίας του 
εδάφους σε σχέση πάντα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. 

 Κάποιες αρνητικές επιπτώσεις της εδαφοκατεργασίας όπως, η συµπίεση, η διάβρωση 
και το κρούστιασµα του εδάφους αναλύονται λεπτοµερώς. Επίσης αναφορά γίνεται στον 
τρόπο καθώς και στη σηµασία της σωστής προπαρασκευής της σποροκλίνης. Τέλος 
συνεργάζονται µεταξύ τους σε οµάδες και σχεδιάζουν µόνοι τους ένα σύστηµα 
εδαφοκατεργασίας σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και µε τα όσα µέχρι τώρα 
µελέτησαν. 
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9. Σπορά και Φύτευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Σπορά και Φύτευση» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25  Τα περιεχόµενα της ενότητας «Σπορά και Φύτευση» 
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Στην παρούσα ενότητα επισηµαίνονται στους εκπαιδευόµενους οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις ώστε η σπορά των σπόρων και η φύτευση των νεαρών φυταρίων να είναι 
επιτυχής. Οι προϋποθέσεις αυτές που είναι η καλή επαφή µε το έδαφος και το νερό 
(υγρασία), η προστασία από την ξηρασία, τα πουλιά και τα άλλα ζώα, και το  οµοιόµορφο 
και ταυτόχρονο φύτρωµα / ανάπτυξη κα εξαρτώνται άµεσα από τον τρόπο σποράς ή 
φύτευσης. 

Επίσης γίνεται λεπτοµερής ανάλυση των παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά τον σχεδιασµό µιας σποράς ή φύτευσης δηλαδή, του βάθους, της ηµεροµηνίας, 
της απόστασης µεταξύ ή πάνω στη γραµµή και της πυκνότητας.  

Οι τρόποι σποράς (συµβατικός, συντηρητικός, χύδην, γραµµικός, απευθείας) καθώς 
και τα µέσα (σπαρτικές µηχανές) µελετώνται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους µέσα 
από τη στρατηγική της αναζήτησης στο διαδίκτυο (Web Quest) και της δηµιουργίας Wiki µε 
τίτλο “Τροποι και µέσα σποράς φυτών µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών”  

Τέλος γνωρίζουν την µαθηµατική σχέση εκτίµησης της αναγκαίας ποσότητας σπόρου 
και µέσα από ένα παράδειγµα που τους δίνεται µαθαίνουν πως η πυκνότητα φύτευσης 
επηρεάζει την απόδοση της καλλιέργειας. 
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Φυτοπροστασία 

10.  Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                           Εικόνα 26  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Εικόνα 27 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Βιολογική Αντιµετώπιση Φυτονόσων» 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά οι εκπαιδευόµενοι µελετούν κάποιες βασικές έννοιες της 
βιολογικής φυτοπροστασίας  όπως το αναπαραγωγικό δυναµικό, το επίπεδο οικονοµικής 
ζηµίας, ο βαθµός ανεκτικότητας, το σηµείο οικονοµικής αντιµετώπισης φυτοπαρασίτων και 
φυτοπαθογόνων (economic threshold), η περιβαλλοντική πίεση, το γενικό επίπεδο 
ισορροπίας µέσα από την εφαρµογή της στρατηγικής αναζήτηση στο διαδίκτυο ή Web Quest.  

Η σύντοµη αναφορά σε γενικές έννοιες περί φυτονόσων αλλά και στην 
συµπτωµατολογία στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι εκπαιδευόµενοι 
να είναι σε θέση να  να εντοπίζουν, να καταδεικνύουν και να συσχετίζουν τους παράγοντες 
που συµβάλουν στη προσβολή των καλλιεργειών από φυτονόσους.  

Οι αρχές βιολογικής αντιµετώπισης των φυτονόσων γενικά και  ειδικότερα του 
εδάφους όπως και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται αναλύονται σε βάθος µελετώντας όλους 
τους παράγοντες που δύναται να προκύψουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη και 
ολοκληρώνεται µε την µελέτη δύο χαρακτηριστικών παραδειγµάτων (Μελέτες περίπτωσης) 
βιολογικής αντιµετώπισης παθογόνων. 

Η ενότητα ολοκληρώνεται µε την µελέτη άλλων µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης 
παθογόνων του εδάφους, η οποία γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους µέσα από 
την εφαρµογή της στρατηγικής της συναρµολόγησης (Jiqsaw). 
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11. Βιολογική Αντιµετώπιση Εντόµων και Ακάρεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Εικόνα 28 Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Βιολογική Αντιµετώπιση Εντόµων και Ακάρεων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Εικόνα 29 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Βιολογική Αντιµετώπιση Εντόµων και Ακάρεων» 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά οι εκπαιδευόµενοι µελετούν κάποιες βασικές έννοιες για τα 
έντοµα και για τα ακάρεα όπως ο βιολογικός κύκλος, η εναλλαγή γενεών, οι  
µεταµορφώσεις, η ατελής µεταµόρφωση, η πλήρης µεταµόρφωση, τη διαχείµαση, τη 
διάπαυση, τον τροπισµό µέσα από την εφαρµογή της στρατηγικής αναζήτηση στο διαδίκτυο 
ή Web Quest.  

Η εκτενής αναφορά στις κατηγορίες εντόµων ανάλογα µε τον τύπο των στοµατικών 
µορίων, στην ταξινόµηση των ακάρεων καθώς και στους οικολογικούς τους χαρακτήρες 
στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση 
να  να εντοπίζουν, να καταδεικνύουν και να συσχετίζουν τους παράγοντες που συµβάλουν 
στη προσβολή των καλλιεργειών από αυτά. Επίσης παρουσιάζεται η έννοια της βιολογικής 
αντιµετώπισης τους καθώς και τα κυριότερα µέσα (αρπακτικά, παρασιτοειδή, παθογόνα).  

Οι αρχές βιολογικής αντιµετώπισης των εντόµων και ακάρεων µε την χρήση, 
αρπακτικών παρασιτοειδών, παθογόνων και άλλων µέσων επιτυγχάνεται µε την 
πραγµατοποίηση δύο δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευόµενους χρησιµοποιώντας την 
στρατηγική της συναρµολόγησης (Jiqsaw). 

Η ενότητα ολοκληρώνεται µε µια δραστηριότητα που έχει ως θέµα την προσπάθεια 
ανεύρεσης λύσης στο πρόβληµα που πιθανότατα µπορεί να προκύψει εξαιτίας της ξαφνικής 
εισόδου στη χώρα ενός εντόµου µέσα από την εφαρµογή της στρατηγικής της καταιγισµού 
ιδεών ιδεοθύελας ή (Brainstorming). 
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12.  Βιολογική Αντιµετώπιση Νηµατωδών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Εικόνα 30  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Βιολογική Αντιµετώπιση Νηµατωδών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Εικόνα 31 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Βιολογική Αντιµετώπιση Νηµατωδών» 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν τους 
νηµατώδεις όπως ορισµός, διάκριση, σχήµα, βιολογικός κύκλος, ποιο το βάθος διαβίωσης 
και ποιοι παράγοντες την ευνοούν, κ.λ.π..  

Στη συνέχεια για να γνωρίσουν τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν τα φυτά αφού 
προσβληθούν από νηµατώδεις πραγµατοποιούν µια δραστηριότητα αναζητώντας 
πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο (Web Quest) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας 
την στρατηγική της περιγραφικής εννοιολογικής χαρτογράφησης (descriptive concept maps) 
δηµιουργούν ένα εννοιολογικό χάρτη χρησιµοποιώντας το εργαλείο χαρτογράφησης Cmap 
Tool.  

Η αναφορά στη βιολογική αντιµετώπιση των νηµατωδών που στην ουσία δεν είναι 
τίποτε άλλο από τον προλληπτικό έλεγχο επιτυγχάνεται µε την παρουσίαση της πρακτικής 
προσέγγισης που είναι απόλυτα συµβατή µε τη βιολογική Γεωργία και περιλαµβάνει: 

1. Καραντίνα και υγιεινή (αποφυγή µόλυνσης αγρών, διαχείριση του εδάφους 
ως βιολογικό σύστηµα). 

2. Καλλιεργητικές µέθοδοι (Αµειψισπορά, αγρανάπαυση, κατάκλυση, φυτά 
παγίδες, κ.ά.). 

3. Φυσικές µέθοδοι (ηλιοαπολύµανση του εδάφους, αποστείρωση µε ατµό, 
εµβάπτιση πολλαπλασιαστικού υλικού σε θερµό νερό). 

4. Εφαρµογή βιολογικών παραγόντων. 
5. Ανθεκτικές ποικιλίες. 
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13. Βιολογική Αντιµετώπιση Ζιζανίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Εικόνα 32  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Βιολογική Αντιµετώπιση Ζιζανίων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Εικόνα 33  Τα περιεχόµενα της ενότητας «Βιολογική Αντιµετώπιση Ζιζανίων» 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν τα 
ζιζάνια όπως ορισµός, παράγοντες που πρέπει να τροποποιήσουµε (ειδικοί και µη ειδικοί) 
καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να δράσουν (ανταγωνιστές, αλληλοπάθεια, 
ενδιάµεσοι ξενιστές) έτσι ώστε εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να 
καταδεικνύουν και να συσχετίζουν τους παράγοντες που συµβάλουν στη προσβολή των 
καλλιεργειών από ζιζάνια. 

Η κατάταξη των ζιζανίων σε κατηγορίες καθώς και η χρήση του ως δείκτες γίνεται µε 
αναλυτικό τρόπο και στη συνέχεια για να γνωρίσουν ποιες είναι τα σπουδαιότερα από αυτά 
πραγµατοποιούν µια δραστηριότητα αναζητώντας πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο 
(Web Quest) και στη συνέχεια δηµιουργούν ένα Wiki µε τίτλο “Σηµαντικά ζιζάνια”.  

Η αναφορά στη βιολογική αντιµετώπιση των ζιζανίων που περιλαµβάνει διάφορες 
τεχνικές  επιτυγχάνεται µε την παρουσίαση της πρακτικής προσέγγισης που είναι απόλυτα 
συµβατή µε τη βιολογική Γεωργία και περιλαµβάνει: 

1. Κλασσικό βιολογικό έλεγχο,  
2. Αύξηση του πληθυσµού των φυσικών εχθρών, 
3. Εφαρµογή βιολογικών σκευασµάτων (bioherbicides), 
4. ∆ιατήρηση του πληθυσµού των φυσικών εχθρών. 
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14. Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της 
Βιολογικής Γεωργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34   Αρχική οθόνη του µαθήµατος «Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα Πλαίσια της 
Βιολογικής Γεωργίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35 Τα περιεχόµενα της ενότητας «Οργάνωση Φυτοπροστατευτικών Ενεργειών στα   Πλαίσια της 
Βιολογικής Γεωργίας» 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύονται οι παράγοντες (σύστηµα καλλιέργειας, 
βιοκοινωνίες του αγροοικοσυστήµατος, κατγραφή όλων των πιθανών µεθόδων 
αντιµετώπισης των εχθρών) που λαµβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση συστηµάτων 
φυτοπροστασίας σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.  

 Η εκτενής αναφορά στο πλαίσιο εφαρµογής της φυτοπροστασίας, στην ιδιαίτερη 
βαρύνουσα σηµασία της δειγµατοληψίας καθώς και σε έναν σηµαντικό αριθµό βιολογικών 
φυτοπροστατευτικών προιόντων θα καταστήσει τους εκπαιδευόµενους ικανούς να είναιε σε 
θέση να αξιολογήσουν την αναγκαιότητα εφαρµογής βιολογικών σκευασµάτων για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων και να προτείνετε τα σπουδαιότερα και τα ασφαλέστερα από 
αυτά.   

 Μέσα από την εµπλοκή τους σε δύο δραστηριότητες παρασκευής διαλύµατων 
αντιµετώπισης φυτοπαθογόνων θα κατανοήσουν ότι εάν και εφόσον οι πρακτικές των 
φυσικών παρασίτων ή των ανταγωνιστών δεν απέδωσαν αποτελέσµατα, δεν αποτελεί λύση η 
εφαρµογή βιολογικών εµπορικών σκευασµάτων, που θα κατευθύνονται κατασταλτικά κατά 
των φυτοπαράσιτων και φυτοπαθογόνων αλλά υπάρχει ακόµα µια επιλογή που είναι αυτή 
την οποία δηµιούργησαν µόνοι τους. 
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Αξιολόγηση 

15. ∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Εικόνα 36  Αρχική οθόνη του µαθήµατος «∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Εικόνα 37 Το περιεχόµενο της ενότητας «∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου» 
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                      Εικόνα 38 Το περιεχόµενο της ενότητας «∆ηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου» 

 

 Η ενότητα αυτή αποτελεί την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων στις 
«Βασικές Αρχές Βιολογικού Τρόπου Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και 
Κηπευτικών» και πραγµατοποιείται µε την υλοποίηση µιας δραστηριότητας στην 
οποία οι εκπαιδευόµενοι ανακεφαλαιώνοντας όσα µελέτησαν δηµιουργούν ένα 
ενηµερωτικό φυλλάδιο µε θέµα «Οδηγός Βιολογικού Τρόπου Παραγωγής Φυτών 
Μεγάλης Καλλιέργειας και Κηπευτικών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5.1  Ορισµός 

Ως αξιολόγηση ορίζεται η συστηµατική συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία 

πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά ενός προϊόντος, µε στόχο τη διαπίστωση της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς του ή την εκτίµηση οποιωνδήποτε 

άλλων παραµέτρων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του (Παναγιωτακόπουλος, Χ., 

Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π., 2003). 

Αποσκοπεί, στον προσδιορισµό, του βαθµού υλοποίησης των στόχων για τους 

οποίους κατασκευάστηκε το προϊόν ή ένα µέρος αυτού και την αποτελεσµατικότητα 

των ακολουθούµενων στρατηγικών, και στην παροχή της απαραίτητης 

ανατροφοδότησης στους δηµιουργούς (M. Shipman, 1979).  

Ένα άλλο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι, πότε πρέπει να υλοποιηθεί η 

αξιολόγηση; Επειδή δεν αποτελεί µόνο µια διαδικασία αποτίµησης αλλά ελέγχου και 

υποστήριξης της αποτελεσµατικής υλοποίησης του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού, µπορούµε να την παροµοιάσουµε ως ένα εργαλείο αποτελεσµατικής 

διοίκησης που εξασφαλίζει την ποιότητα του παραγόµενου έργου εντασσόµενη σε 

ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Αποτελεί µια αέναη διαδικασία που σε κάθε 

κύκλο της ξεκινά µε την έναρξη της διαδικασίας δηµιουργίας του και ολοκληρώνεται 

µε την τροφοδότηση των αναδράσεων βελτίωσης και προαγωγής του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου. Πολύ συχνά συνεχίζεται και µετά την παραγωγή και διάθεσή του, 

προκειµένου να προσαρµοστεί στα συνεχώς µεταβαλλόµενα εκπαιδευτικά δεδοµένα  

Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η 

αξιολόγηση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Τις περισσότερες φορές η 

αξιολόγηση εξαντλείται στον βαθµό κάλυψης των επιµέρους θεµάτων από το 

εξεταζόµενο εκπαιδευτικό υλικό, στον τρόπο που αυτά εµφανίζονται όπως και στο 
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πόσο καλογραµµένο είναι. Στην εκπαίδευση που χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ και ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό τα πράγµατα είναι περισσότερο 

σύνθετα, καθώς θα πρέπει να εξετασθούν µια σειρά άλλων παραγόντων που 

υπεισέρχονται στην αξιολόγηση του υλικού και αφορούν: 

α) Την τεχνολογία που χρησιµοποιείται, 

β) Την φιλικότητα απέναντι στο χρήστη, 

γ) Την ευκολία χρήσης, 

δ) Την αλληλεπίδραση 

ε) Την κάλυψη παιδαγωγικών και διδακτικών αναγκών της οµάδας στόχου. 

 Έτσι για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Αξιολόγησης ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει πρώτα στο πλαίσιο σχεδιασµού της εκπαίδευσης να 

ορισθούν µε σαφήνεια και ακρίβεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι, και οι οποίοι θα 

αποτελέσουν έναν οδηγό. 

5.2 Μέθοδοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού - 

διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν 

αναπτυχθεί είναι η διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) και η τελική ή 

συνολική αξιολόγηση (Summative evaluation). 

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation είναι η αξιολόγηση ενός 

πακέτου ηλεκτρονικού υλικού κατά τη φάση ανάπτυξης του, που έχει ως στόχο τη 

διαµόρφωση του, δηλαδή τη βελτίωση της ευχρηστίας του. 

Σκοπός της είναι η πραγµατοποίηση αλλαγών και η εν γένει βελτίωση του 

προϊόντος στη φάση της εξέλιξής του ώστε κάθε τµήµα που περιέχει να συµφωνεί µε 

τις προδιαγραφές του, καθώς επίσης η αναγνώριση των ελαττωµάτων ή ελλείψεων 

που θα εµποδίσουν τους εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν τα επιθυµητά µαθησιακά 

αποτελέσµατα ή εµπειρίες και όχι να µετρηθεί η µαθησιακή αποτελεσµατικότητα 

µιας ψηφίδας (Calder, 1995). 
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Οι αλλαγές πραγµατοποιούνται µε βάση τις απαιτήσεις του χρήστη και 

επικεντρώνονται στα εξής σηµεία: 

� Στην επαρκή κατανόηση των εννοιών που διδάσκονται 

� Στην ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους µε το λογισµικό 

� Στη βοήθεια που παρέχει το υποστηρικτικό υλικό στη διαδικασία της 

µάθησης 

Η διαµορφωτική αξιολόγηση εφαρµόζεται έχοντας σαν στόχους: 

� Την αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης ενός ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού, 

� Τον καθορισµό των αναγκών των χρηστών ώστε το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκρίνεται σε αυτές. 

� Την αντιστοιχία προδιαγραφών που έχουν τεθεί και βαθµού 

υλοποίησής τους. 

� Το περιεχόµενο του προγράµµατος σε σχέση µε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα (Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, 

Π., 2003). 

 

5.3 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού µαθήµατος 

Βασικά Ερωτήµατα αξιολόγησης 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του παρόντος ηλεκτρονικού 

υλικού, η ελκυστικότητα, η ευχρηστία, η αποτελεσµατική συµβολή στην κατανόηση 

από τους εκπαιδευόµενους των θεµάτων που πραγµατεύεται και ο βαθµός 

διευκόλυνσης των επιµορφωτών στο εκπαιδευτικό τους έργο πραγµατοποιήθηκε 

έρευνα διαµορφωτικής αξιολόγησης (formative evaluation). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η διαµορφωτική αξιολόγηση αφορά την αξιολόγηση ενός συστήµατος 

κατά τη φάση ανάπτυξης του (φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης), έχοντας ως στόχο 
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τη διαµόρφωση του, δηλαδή τη βελτίωση της ευχρηστίας του. Σε ένα σύστηµα 

αξιολόγησης η θέσπιση µιας οικογένεια κριτηρίων βοηθά στον εντοπισµό των 

προβληµάτων και στην πραγµατοποίηση των αναγκαίων αλλαγών. Για την ανάπτυξη 

των Κριτηρίων Αξιολόγησης στην παρούσα εργασία δηµιουργήθηκαν οι παρακάτω 

θεµατικές περιοχές: 

Α) Βαθµός κάλυψης των θεµατικών ενοτήτων της εκπαίδευσης 

� Ο βαθµός κάλυψης της ∆ιδακτέας ύλης, 

� Βαθµός κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων, 

� Βαθµός αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης, 

� Βαθµός σύνδεσης µε άλλα συναφή εκπαιδευτικά αντικείµενα, 

� Βαθµός επάρκειας σε παραδείγµατα, µελέτες περίπτωσης και λυµένες 

ασκήσεις, πίνακες, γραφικές παραστάσεις και εικόνες, 

� Ο βαθµός επάρκειας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

� Η αλληλουχία των εκπαιδευτικών ενοτήτων και η συνέπεια σε όλο το 

περιεχόµενο, 

� Βαθµός κάλυψης αναφορών σε Πηγές Γνώσης, 

� Ο βαθµός αποφυγής της αλληλοκάλυψης και επανάληψης, 

� Η επάρκεια των ασκήσεων και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Β) Βαθµός κάλυψης της εκπαιδευτικής στρατηγικής 

� Επάρκεια λειτουργιών ανάδρασης µε τον εκπαιδευόµενο, 

� Επάρκεια λειτουργιών αυτενέργειας του εκπαιδευόµενου, 

� Υποστήριξη της συνεργατικής µάθησης, 

� Επάρκεια ασκήσεων δηµιουργικότητας, 

� Βαθµός και ποιότητα επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου, 

� ∆υνατότητα Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευόµενου. 
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Γ) Η παρουσίαση και η ∆ιεπαφή µε τους Εκπαιδευόµενους 

� Χρήση κατανοητής γλώσσας, 

� Παροχή ευκολιών και βοήθειας στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, 

� Βαθµός και ποιότητα αλληλεπίδρασης - χρήστη συστήµατος, 

� Εφαρµογή λειτουργιών ανάδρασης µε τον εκπαιδευόµενο, 

� Παρουσίαση των σηµαντικών σηµείων µε ειδικές σηµάνσεις, 

� Χρήση χρωµάτων, αποχρώσεων ώστε να είναι ευχάριστη και ελκυστική η 

ενασχόληση µε το υλικό, 

� Παροχή διευκολύνσεων και βοήθειας στον εκπαιδευόµενο. 

∆) Η τεχνική αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. 

� Ταχύτητα και ευκολία χρήσης του συστήµατος, 

� Βαθµός αξιοποίησης των πολυµέσων (ανάλογα µε τη φύση του 

αντικειµένου), 

� Ελάχιστες απαιτήσεις σε υποδοµή από τον εκπαιδευόµενο (Η/Υ, λογισµικό), 

� Παροχή δυνατοτήτων βελτίωσης και επέκτασης, 

� Υποστήριξη της διαδικασίας ροής της εκπαίδευσης. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση 

σχετικού έντυπου ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τέσσερις 

ενότητες (άξονες αξιολόγησης): 

� της καταλληλότητας του διδακτικού περιεχοµένου, 

� της σχεδίασης και δόµησης του περιεχοµένου, 

� της διδακτικής µεθοδολογίας, 

� της εµφάνισης του εκπαιδευτικού υλικού.  
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Συµµετέχοντες στη µελέτη αξιολόγησης 

Στην διαδικασία της αξιολόγησης συµµετείχαν οκτώ γεωτεχνικοί, πέντε ιδιώτες 

και τρεις υπάλληλοι του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής Ερµιονίδας ως 

εκπαιδευόµενοι και οι οποίοι µελέτησαν το ηλεκτρονικό υλικό και στη συνέχεια 

συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο. Επίσης πέντε εκπαιδευτικοί γεωτεχνικοί που 

διδάσκουν στα ΕΠΑΛ Αργολίδας και 2 γεωτεχνικοί υπάλληλοι του ΚΕ.ΓΕ.Ε 

Αργολίδας συµµετείχαν ως επιµορφωτές µελέτησαν και αυτοί το ηλεκτρονικό υλικό 

κατ’ οίκον για περίπου πέντε ηµέρες και στη συνέχεια συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. Στόχος αυτού του τµήµατος της έρευνας ήταν η 

χρήση των αποτελεσµάτων για τη βελτίωση και προσαρµογή του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων και των επιµορφωτών.  

 

Βασικά ευρήµατα  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευόµενους µε την συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων είναι: 

Στην πρώτη ερώτηση «Σε ποιο βαθµό θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε το 

εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διαδικασία εκπαίδευσή σας;» από τους οκτώ (8) 

εκπαιδευόµενους πέντε (5) απάντησαν  «πάρα πολύ», δύο (2) «πολύ» και ένας (1) 

«αρκετά» ενώ από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς όλοι απάντησαν  

Στην δεύτερη ερώτηση «Πόσο σας ήταν χρήσιµο το εκπαιδευτικό υλικό κατά 

την εκπαίδευσή σας;» από τους οκτώ (8) εκπαιδευόµενους έξη (6) απάντησαν «πάρα 

πολύ» και δύο (2) «πολύ». 

Στην τρίτη ερώτηση «Έχει ελλείψεις το εκπαιδευτικό υλικό (σε αντικείµενα, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ασκήσεις, κλπ.; και άν «Ναι» τότε ποιες είναι οι 

ελλείψεις (αντικείµενο, εκπαιδευτική δραστηριότητα, κλπ) και οι οκτώ (8) 

απάντησαν «Ναι» ζητώντας επέκταση και σε άλλα εκπαιδευτικά αντικείµενα καθώς 

και περισσότερες ασκήσεις εργαστηριακού τύπου. 
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Στην τέταρτη ερώτηση «Πόσο φιλικό και εύχρηστο ήταν το εκπαιδευτικό 

υλικό;» από τους οκτώ (8) εκπαιδευόµενους οι επτά (7) απάντησαν «πάρα πολύ» και 

ένας (1) πολύ.   

Στην πέµπτη ερώτηση «Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού 

(Ταχύτητα, Χρήση Πολυµέσων, ροή, απαιτήσεις σε εξοπλισµό) (συµπληρώστε µε x 

την κατάλληλη επιλογή)» από τους οκτώ (8) εκπαιδευόµενους τέσσερις (4) 

απάντησαν «πολύ» και τέσσερις (4) «αρκετά». 

Στην έκτη ερώτηση «Σε ποιες ενότητες ή θεµατικά αντικείµενα αντιµετωπίσατε 

δυσκολίες και ποιες ήταν αυτές κατά τη µελέτη και χρήση του εκπαιδευτικού 

υλικού;» και οκτώ (8) εκπαιδευόµενοι δεν ανέφεραν ότι αντιµετώπισαν κάποια 

ιδιαίτερη δυσκολία. 

Στην έβδοµη ερώτηση «Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι 

προτάσεις σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο 

περιεχόµενο και το βαθµό κάλυψης των θεµατικών ενοτήτων που διδαχθήκατε 

(αναφέρατε ενότητες, αντικείµενα);» και οκτώ (8) εκπαιδευόµενοι ζήτησαν επέκταση 

του περιεχοµένου και σε άλλες γνωστικές περιοχές της γεωπονικής επιστήµης που 

αφορούν την βιολογική παραγωγή αγροτικών προϊόντων όπως µελισσοκοµία, 

αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά, θερµοκηπιακές καλλιέργειες, κ.λ.π.. 

Στην όγδοη ερώτηση «Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις 

σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον 

τρόπο επικοινωνίας µε τον εκπαιδευόµενο (φιλικότητα, ευχρηστία)» και οκτώ (8) 

εκπαιδευόµενοι δεν ανέφεραν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς µε την συµπλήρωση 

των ερωτηµατολογίων είναι: 

Στην πρώτη ερώτηση «Σε ποιο βαθµό θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε το 

εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διαδικασία εκπαίδευσή σας;» και οι επτά (7) 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σχεδόν σε όλες τις 

µεθοδολογίες εκπαίδευσης (παραδοσιακές ή και νέες µε την χρήση πολυµέσων) και 

σε όλους τους τρόπους διδασκαλίας (παραδοσιακών ή σύγχρονων όπου ο 
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εκπαιδευόµενος ρυθµίζει µόνος του χωρο-χρονικά τον τρόπο εκπαίδευσής του και 

ακόµη επιλέγει τα κέντρα συνεργασίας και πληροφόρησης µε προσωπικά κριτήρια). 

Στην δεύτερη ερώτηση «Ο βαθµός κάλυψης των θεµάτων που πραγµατεύεται 

το εκπαιδευτικό υλικό θεωρείτε ότι είναι» και οι επτά (7) εκπαιδευτικοί απάντησαν 

«πλήρης». 

Στην τρίτη ερώτηση «Ο βαθµός κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων θεωρείτε 

ότι είναι» και οι επτά (7) εκπαιδευτικοί απάντησαν «πλήρης». 

Στην τέταρτη ερώτηση «Ο βαθµός επάρκειας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και ασκήσεων θεωρείτε ότι είναι» από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς 

οι πέντε (5) απάντησαν «πλήρης» και οι δύο (2) «επαρκής».   

Στην πέµπτη ερώτηση «Ο βαθµός παρουσίασης των θεµατικών ενοτήτων και 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως προς την αλληλουχία, τη συνάφεια, τη 

συνέπεια, την αλληλοκάλυψη και τη συµπληρωµατικότητα θεωρείτε ότι είναι» από 

τους επτά (7) εκπαιδευτικούς τρείς (3) απάντησαν «πλήρης», τρείς (3) απάντησαν 

«σχετικά πλήρης» και ένας (1) «επαρκής». 

Στην έκτη ερώτηση «Αξιολογήστε την εκπαιδευτική αξία του υλικού σχετικά 

µε τη συνεργατική µάθηση και τον εποικοδοµιτισµό» και οι επτά (7) εκπαιδευτικοί 

απάντησαν «άριστη». 

Στην έβδοµη ερώτηση «Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού 

(Ταχύτητα, Χρήση Πολυµέσων, ροή, επεκτασιµότητα, απαιτήσεις σε εξοπλισµό)» 

από τους επτά (7) εκπαιδευτικούς δύο (2) απάντησαν «άριστη», τρείς (3) απάντησαν 

«πολύ καλή» και ένας (1) «καλή». 

Στην όγδοη ερώτηση «Ποια είναι η συνολική αποτίµηση σας για τη 

χρησιµότητα και εκπαιδευτική αξία του εκπαιδευτικού υλικού;» από τους επτά (7) 

εκπαιδευτικούς τέσσερις (4) απάντησαν «άριστη», δύο (2) απάντησαν «πολύ καλή» 

και ένας (1) «καλή». 

Στην ένατη ερώτηση «Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις 

σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόµενο και το 

βαθµό κάλυψης των θεµατικών ενοτήτων που πραγµατεύεται (αναφέρατε 
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ενότητες και αντικείµενα)» και επτά (7) εκπαιδευτικοί ζήτησαν επέκταση του 

περιεχοµένου στη βιολογική δενδροκοµία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, 

θερµοκηπιακές καλλιέργειες, κ.λ.π., την Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που διέπει 

τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την συσκευασία, την µεταποίηση και την εµπορία 

των βιολογικών προϊόντων και στις σύγχρονες µεθόδους αξιοποίησης των 

βιολογικών προϊόντων. 

Στην δέκατη ερώτηση «Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι 

προτάσεις σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται (αλληλεπίδραση, Εκπαιδευτικές 

∆ραστηριότητες, ∆ηµιουργικότητα, κλπ);» και επτά (7) εκπαιδευτικοί ζήτησαν να 

προστεθούν περισσότερες ασκήσεις εργαστηριακού τύπου. 

 Στην ενδέκατη και δωδέκατη ερώτηση που αφορούσε την φιλικότητα την 

ευχρηστία και την τεχνική αρτιότητα δεν έγινε καµιά παρατήρηση. 

Σε γενικές γραµµές φάνηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόµενοι 

έµειναν ικανοποιηµένοι από την ευχρηστία του συστήµατος αφού µπορούσαν να 

πλοηγηθούν και να χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό υλικό χωρίς καµία 

προηγούµενη εκπαίδευσή τους σε αυτό. Χωρίς να δοθούν ιδιαίτερες οδηγίες οι 

εκπαιδευόµενοι εκτέλεσαν υποστήριξαν ότι µπορούν να εκτελέσουν όλες τις 

δραστηριότητες και χρησιµοποίησαν όλα τα διαθέσιµα κουµπιά πλοήγησης. Από τις 

αντιδράσεις τους και τη διάθεσή τους για συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι τόσο το 

περιβάλλον διεπαφής του ηλεκτρονικού υλικού, όσο και οι ασκήσεις και τα 

πειράµατα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για αυτούς. Επίσης υποστήριξαν ότι  ο 

σχεδιασµός και η αισθητική του µαθήµατος είναι αρκετά προσεγµένα, κάτι που 

καθιστά το εν λόγω ηλεκτρονικό µάθηµα περισσότερο ελκυστικό.  

Επιβεβαίωσαν, την επίτευξη των µαθησιακών στόχων που τίθενται στην αρχή 

κάθε κεφαλαίου µέσω των επί µέρους ενοτήτων που πραγµατεύονται µέσα σε αυτό 

και ότι µέσα από την συγκεκριµένη µαθησιακή διαδικασία, ενεργοποιείται η 

συµµετοχή και η συνεργασία των εκπαιδευόµενων, αφού καλούνται να συµµετέχουν 

σε συνεργατικές δραστηριότητες. Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
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αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός του συγκεκριµένου µαθήµατος, βασίζεται 

σε παιδαγωγικές αρχές που είναι κατάλληλες και ενισχύουν την εκπαίδευση 

ενηλίκων, αφού προσαρµόζονται κατάλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

κάτι που καθιστά το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό υλικό περισσότερο αποτελεσµατικό. 

Υποστήριξαν ότι το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού υλικού ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες και ανάγκες του εκπαιδευόµενου σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό, εφόσον 

καλύπτει επαρκώς τα θεµατικά πεδία που είναι απαραίτητα για την παροχή των 

κατάλληλων γνώσεων για τις Βασικές Αρχές της Βιολογικής Γεωργίας. Επαρκή 

στοιχεία αξιολόγησης των γνώσεων που απέκτησαν µέσω της µελέτης του 

συγκεκριµένου ηλεκτρονικού υλικού σύµφωνα πάντα µε την γνώµη τους αποτελούν 

τα επί µέρους παραδοτέα που πρέπει να παραδώσουν και τα τεστ που καλούνται να 

απαντήσουν 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε δυσκολία να συνεχίσουν οι 

εκπαιδευόµενοι την εργασία τους. Στα σηµεία αυτά έγιναν κατάλληλες διορθώσεις 

για να ξεπεραστεί το πρόβληµα. Για παράδειγµα: αφαιρέθηκαν τα ηχητικά σήµατα 

όταν ο δείκτης του ποντικιού περνούσε πάνω από κάποια κουµπιά πλοήγησης, έγινε 

αλλαγή των χρωµατισµών των σκηνικών των οθονών σε πιο φωτεινούς, βελτιώθηκε 

ο τρόπος κύλισης των κειµένων στην οθόνη µετά από µικρές δυσκολίες που 

παρατηρήθηκαν σε κάποιους εκπαιδευόµενους σχετικά µε την ανάγνωση των 

αντίστοιχων κειµένων, προστέθηκαν ξεχωριστές οδηγίες για τον τρόπο υλοποίησης 

κάθε δραστηριότητας.  

Αρκετοί από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους έδειξαν ενδιαφέρον 

και για άλλα γνωστικά αντικείµενα της Γεωπονικής Επιστήµης όπως βιολογική 

δενδροκοµία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά, 

θερµοκηπιακές καλλιέργειες, κ.λ.π., την Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που διέπει 

τον βιολογικό τρόπο παραγωγής και την συσκευασία, την µεταποίηση και την 

εµπορία των βιολογικών προϊόντων. Επίσης υπήρξε ενδιαφέρον από αρκετούς για 

την σύγχρονες µεθόδους αξιοποίησης των βιολογικών προϊόντων όπως η παραγωγή 

βιολογικών καλλυντικών (biocosmetics).  
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5.4 Μελλοντική επέκταση  

Οι σύγχρονες κοινωνικο – οικονοµικές απαιτήσεις και η ανυπαρξία 

εδραιωµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης – κατάρτισης που θα απευθύνονται σε 

γεωτεχνικούς και βιοκαλλιεργητές σε θέµατα Βιολογικού Τρόπου Παραγωγής 

Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων υπαγορεύουν τον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση  προγραµµάτων που θα προσαρµόζονται µε ευκολία στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου χρήστη. Θεωρώντας ως δεδοµένο ότι βάση του σχεδιασµού ενός τέτοιου 

προγράµµατος θα πρέπει να αποτελέσει η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών δηµιουργήσαµε το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό 

µάθηµα.  

Μελλοντικά η παρούσα εργασία θα µπορούσε να επεκταθεί τόσο προς τον 

τοµέα του γνωστικού αντικειµένου που υποστηρίζει, όσο και ως προς τις τεχνικές της 

προδιαγραφές. 

Πιο συγκεκριµένα όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως υπάρχει δυνατότητα  

να επεκταθεί το γνωστικό αντικείµενο σε τοµείς όπως βιολογική δενδροκοµία, 

κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά, θερµοκηπιακές 

καλλιέργειες, κ.λ.π., την Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που διέπει τον βιολογικό 

τρόπο παραγωγής, την συσκευασία, την µεταποίηση και την εµπορία των βιολογικών 

προϊόντων και στις σύγχρονες µεθόδους αξιοποίησης των βιολογικών προϊόντων 

όπως η παραγωγή βιολογικών καλλυντικών (biocosmetics), καλύπτοντας σε µεγάλο 

βαθµό το πεδίο του Βιολογικού Τρόπου Παραγωγής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών 

Προϊόντων. 

Στο τεχνικό επίπεδο µπορεί να υπάρχουν επεκτάσεις µέσω της χρήσης και 

άλλων λειτουργιών Συστηµάτων ∆ιαχείρησης Μάθησης, όπως για παράδειγµα η 

υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας µέσω ενός forum επικοινωνίας και 

ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή, η δυνατότητα 
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ανάρτησης των ατοµικών και οµαδικών εργασιών, ακόµα και δυνατότητες 

τηλεδιάσκεψης ή τηλεσυνεργασίας.  

Τέλος προτείνεται να γίνει µια τελική αξιολόγηση µέσω ενός ερευνητικού 

προγράµµατος που θα αναζητήσει την αποτελεσµατικότητα του ηλεκτρονικού υλικού 

ως προς τους στόχους του, αφού πρώτα εφαρµοστεί σε πραγµατικά προγράµµατα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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www.ogeeka-dimitra.org.gr/ 

www.gsae.edu.gr/index.../nele 

http://www.geoan.gr/main/initiaves/rudolf/rudolf.htm 

http://www.bioagro.gr. 
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Παράρτηµα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο εκφράζοντας τις 
απόψεις σας για το εκπαιδευτικό υλικό 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
Α. Εξειδίκευση (Θέση Εργασίας, Αντικείµενο, Μεταπτυχιακές Σπουδές) 
……………………………………….............................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Γ. Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης: ………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Πώς θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσατε το Εκπαιδευτικό Υλικό στην 
παραγωγική εκπαιδευτική διαδικασία (µεθοδολογία εκπαίδευσης, τρόπος 
διδασκαλίας, κα.) ; 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
2. Ο βαθµός κάλυψης των θεµάτων που πραγµατεύεται το εκπαιδευτικό υλικό 
θεωρείτε ότι είναι (συµπληρώστε µε x την κατάλληλη επιλογή): 
 Πλήρης �  Σχετικά Ανεπαρκής � Σχετικά Πλήρης � Ανεπαρκής � Επαρκής � 
 
3. Ο βαθµός κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων θεωρείτε ότι είναι 
 (συµπληρώστε µε x την κατάλληλη επιλογή): 
 Πλήρης � Σχετικά Ανεπαρκής � Σχετικά Πλήρης � Ανεπαρκής � Επαρκής � 
 
4. Ο βαθµός επάρκειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θεωρείτε ότι είναι 
 (συµπληρώστε µε x την κατάλληλη επιλογή): 
 Πλήρης � Σχετικά Ανεπαρκής � Σχετικά Πλήρης � Ανεπαρκής � Επαρκής � 
 
5. Ο βαθµός παρουσίασης των θεµατικών ενοτήτων και των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων ως προς την αλληλουχία, τη συνάφεια, τη συνέπεια, την 
αλληλοκάλυψη και τη συµπληρωµατικότητα θεωρείτε ότι είναι (συµπληρώστε µε x 
την κατάλληλη επιλογή): 
Πλήρης � Σχετικά Ανεπαρκής �Σχετικά Πλήρης � Ανεπαρκής � Επαρκής � 
 
6. Αξιολογήστε την εκπαιδευτική αξία του υλικού σχετικά µε τη συνεργατική 
µάθηση και τον εποικοδοµιτισµό (συµπληρώστε µε x την κατάλληλη επιλογή) 
 Άριστη � Μέτρια � Πολύ Καλή � Κακή � Καλή � 
 



 173

7. Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού (Ταχύτητα, Χρήση Πολυµέσων, 
ροή, επεκτασιµότητα, απαιτήσεις σε εξοπλισµό)(συµπληρώστε µε x την κατάλληλη 
επιλογή) 
Άριστη � Μέτρια �Πολύ Καλή � Κακή � Καλή � 
 
8. Ποια είναι η συνολική αποτίµηση σας για τη χρησιµότητα και εκπαιδευτική αξία 
του εκπαιδευτικού υλικού; 
 Άριστη � Μέτρια � Πολύ Καλή � Κακή � Καλή � 
 
9. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόµενο και το 
βαθµό κάλυψης των θεµατικών ενοτήτων που πραγµατεύεται (αναφέρατε 
ενότητες και αντικείµενα); 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
10. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται 
(αλληλεπίδραση, Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες, ∆ηµιουργικότητα, κλπ); 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
11. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον τρόπο επικοινωνίας µε 
τον εκπαιδευόµενο (φιλικότητα, ευχρηστία) 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
12. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για την βελτίωση 
του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην τεχνική του αρτιότητα; 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 
Σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο εκφράζοντας 
τις απόψεις σας για το εκπαιδευτικό υλικό 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 
Α. Θέση(εις) Εργασίας που κατέχετε ή θέλετε να απασχοληθείτε; 
……………………………………….......................................................... 
……………………………………….......................................................... 
 
Β. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: 
Τεχνική Εκπαίδευση � 
Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ � 
 
Γ. Ηλικία: 
∆. Φύλο: Άνδρας � Γυναίκα � 
 
Ζ. Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης: ………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Σε ποιο βαθµό θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό κατά τη 
διαδικασία εκπαίδευσή σας ; 
 Πάρα Πολύ �Λίγο � Πολύ � Πολύ λίγο �Αρκετά � 
 
2. Πόσο σας ήταν χρήσιµο το εκπαιδευτικό υλικό κατά την εκπαίδευσή σας; 
Πάρα Πολύ � Λίγο �Πολύ � Πολύ λίγο � Αρκετά � 
 
3. Έχει ελλείψεις το εκπαιδευτικό υλικό (σε αντικείµενα, εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, ασκήσεις, κλπ.; 
Ναι � Όχι � 
 
3α. Αν Ναι τότε ποιες είναι οι ελλείψεις (αντικείµενο, εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
κλπ) 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
4. Πόσο φιλικό και εύχρηστο ήταν το εκπαιδευτικό υλικό; 
 Πάρα Πολύ � Λίγο � Πολύ � Πολύ λίγο �Αρκετά � 
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5. Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού (Ταχύτητα, Χρήση Πολυµέσων, 
ροή, απαιτήσεις σε εξοπλισµό) (συµπληρώστε µε x την κατάλληλη επιλογή) 
 Άριστη � Μέτρια �Πολύ Καλή � Κακή � Καλή � 
 
6. Σε ποιες ενότητες ή θεµατικά αντικείµενα αντιµετωπίσατε δυσκολίες και ποιες 
ήταν αυτές κατά τη µελέτη και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού; 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
7. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόµενο και το βαθµό κάλυψης των 
θεµατικών ενοτήτων που διδαχθήκατε (αναφέρατε ενότητες, αντικείµενα); 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
8. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον τρόπο επικοινωνίας µε 
τον εκπαιδευόµενο (φιλικότητα, ευχρηστία); 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 


