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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ε 

έληαμή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ην 

αληηθείκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη λέεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαιιηέξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πςειήο 

δηαδξαζηηθφηεηαο. Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία “Γηαδξαζηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «παίδσ & καζαίλσ» γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο” επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ πξφηππνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην Ρεχκα» γηα ην Γεκνηηθφ ηεο ActionAid 

Διιάο θαη ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ. ηελ εξγαζία αλαιχνληαη αθφκε 

νη ηάζεηο ησλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ αλαπηπρζέλησλ δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, θφληξα ζην ξεχκα, παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο, βησκαηηθή κάζεζε, δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, παίδσ θαη καζαίλσ, 

δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, adobe flash, actionscript, 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ πνιχηηκε 

ζπλεηζθνξά θαη ππνζηήξημε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ. 

 

Πξσηίζησο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. πκεψλ Ρεηάιε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο, ν νπνίνο δελ 

ζηάζεθε  κφλν ζην ξφιν ηνπ Δπηβιέπνληα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά ππήξμε 

νπζηαζηηθφο κέληνξάο κνπ. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

ζπλεξγαζηνχκε θαη απνηέιεζε ηελ αηηία δηακφξθσζεο ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Γηδαθηηθή ηεο 

Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα». Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ 

δείρλεη θαζεκεξηλά θαη γηα ην δηθαίσκα πνπ κνπ έδσζε λα ηνλ ζεσξψ πξψηα απφ φια 

θίιν κνπ. 

 

Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηελ δηεζλή κε θπβεξλεηηθή αλαπηπμηαθή 

νξγάλσζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο 

ActionAid Διιάο, θαη ηδηαίηεξα ηηο θπξίεο Γήκεηξα Νηηξνγηάλλε θαη Υξπζνχια 

ηακαηνχθνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ «Κφληξα ζην 

Ρεχκα» θαη ηελ ρνξήγεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ, γξαθηζηηθνχ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο. 
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Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο κνπ επηηξνπήο, 

ηηο ζεβαζηέο επηζηήκνλεο θαη αμηφηηκεο θαζεγήηξηεο,  ηελ θα Φσηεηλή Παξαζθεπά, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Πεηξαηά. θαη ηελ θα Αλδξηάλα Πξέληδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο. 

 

Δπραξηζηίεο εθθξάδσ θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ θαη θίισλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ – CoSy LLab – ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ κνπ ραξίδνπλ, ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ δείρλνπλ θαη ηελ αμηνζαχκαζηε αλεθηηθφηεηά ηνπο ζην ραξαθηήξα κνπ… (Άθε, 

Γηάλλε, Μηράιε, Πέηξν ππνκνλή ζα βειηησζψ!). 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ιίγνπο, αιιά νπζηαζηηθνχο θίινπο θαη 

ζπλεξγάηεο ζηε κάζεζε πνπ απέθηεζα ζην πιαίζην ηεο θνίηεζήο κνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Δηζαγωγή 

 

 

«Ν’ αγαπάρ ηην εςθύνη. 

Να λερ: Εγώ, εγώ μονάσορ μος έσω σπέορ να ζώζω ηη γηρ.  

Αν δε ζωθεί, εγώ θηαίω.»  

Νίθνο Καδαληδάθεο, Αζθεηηθή, 1945 

 

 

 

3.1  Αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε απνηέιεζκα λα εληάζζνληαη 

θαη λα αμηνπνηνχληαη νινέλα θαη πην νπζηαζηηθά θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ηάζε (Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) πνπ δηαθαίλεηαη 

λα επηθξαηεί άιισζηε γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη ε κεηάβαζε ζε ζηξαηεγηθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ ηνπνζεηνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη αμηνπνηνχλ παξάιιεια ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Ο εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη θπξίσο ζε ζχκβνπιν θαη 
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θαζνδεγεηή, ελψ ζπλήζεο είλαη πιένλ θαη ε «κεηάπησζή» ηνπ ζε ηζφηηκν κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κέινο ηεο ηάμεο. 

 

Δπνκέλσο, απηνλφεηε πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ε έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ 

ζηελ δηδαζθαιία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή, θαζψο δχλαηαη λα απμήζεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, δεζκεχνληαο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δπλαηφηεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα αλαπαξαζηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνηε ε κεηάβαζε 

ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη εθηθηή, δεκηνπξγεί έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο πνπ θαζηζηά γεγνλφο ηε βησκαηηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε. Έηζη, νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο φπσο ν 

πεηξακαηηζκφο, ε παξαηήξεζε, ε κέηξεζε, ε θαηαγξαθή, ε κνληεινπνίεζε 

(Bowman, 1999). 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ηάμε σο έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ζε έλα 

αλνηθηφ πεξηβάιινλ ζηελ θνηλσλία. Καζίζηαηαη, δπλαηή ε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα (ηνπηθά, εζληθά, δηαθξαηηθά), ε νπνία πέξα απφ ηα πξνθαλή 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη ζηε δηδαζθαιία, φπσο ε θαηαλφεζε θαη δηαζαθήληζε 

πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ θαη πξνβιεκάησλ, θαιιηεξγεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
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αμίεο φπσο ν αιιεινζεβαζκφο θαη ε αιιειεγγχε, απνζαξξχλεη ηελ μελνθνβία θαη 

ηνλ ξαηζηζκφ. 

 

Οη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη αξθεηέο. Οη ηερλνινγίεο αθνξνχλ ηφζν ζε 

ινγηζκηθά γεληθνχ ζθνπνχ (θεηκελνγξάθνη, ινγηζηηθά θχιια) φζν θαη ζε πην 

εμεηδηθεπκέλα θαη πξνεγκέλα εξγαιεία, φπσο  εξγαιεία κνληεινπνίεζεο θαη 

πξνζνκνηψζεσλ, ηα πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά θαη ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Γεληθφηεξα, ην δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη νη ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε (Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) αλήθεη ζε: 

 Λνγηζκηθφ γεληθνχ ζθνπνχ 

 Λνγηζκηθφ πνιπκέζσλ 

 Ηζηφηνπνη, δηαδηθηπαθέο εγθπθινπαίδεηεο, απνζήθεο καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Δξγαιεία πξνζνκνηψζεσλ 

 Δξγαιεία κνληεινπνίεζεο 

 Πεξηβάιινληα θαη θφζκνη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

 Σερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 Ζιεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

 Σερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

 Δξγαιεία ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 



4 

 

 Δξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο 

 

Με ηελ έληαμε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζηνρεπκέλα, νξγαλσκέλα θαη νπζηαζηηθά, είλαη εθηθηή ε πξνζθνξά ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη δηαδξαζηηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο απαηηνχλ φκσο θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο 

πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε. Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθνληαη ζε 

επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γεληθφηεξα, πξφθεηηαη γηα παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην εκπινπηηζκέλν 

δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαη δίλνπλ πεξηζψξηα γηα κηα καζεηνλεθηξηθή 

ζεψξεζε ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, βνεζνχλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη 

πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα.  

 

 

3.2 Σν αληηθείκελν ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε 

πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δεκηνχξγεζε παξάιιεια θαη ηελ 

αλάγθε γηα ηελ χπαξμε δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ 

(Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010), πσο ε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

ειθπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πςειήο δηαδξαζηηθφηεηαο, απμάλεη ην 
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ελδηαθέξνλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο ελεξγνπνηεί λα 

ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηελ κάζεζε. 

 

Σα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαη γεληθφηεξα νη δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, έρεη απνδεηρζεί πσο έρνπλ εθπαηδεπηηθή αμία  αλ ζρεδηαζηνχλ θαη 

αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (McFarlane et al. 

2002). Οη εθπαηδεπφκελνη, πέξα απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αλαπηχζζνπλ θαη δεμηφηεηεο φπσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε ζπλεξγαζία, ε 

αλαδήηεζε θαη ε έξεπλα πιεξνθνξηψλ θ.α. 

 

Έηζη, εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

εθηφο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ, θξίλεηαη αξθεηά 

ζπρλά αλαγθαία θαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εμέιημε ηνπο. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζέκαηνο – πξνβιήκαηνο. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ 

πξνζνκνίσζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ή ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, 

δεκηνπξγψληαο έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη κάζεζεο. 

 

Σν «Κφληξα ζην Ρεχκα» απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο ActionAid Διιάο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα ζέκαηα ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηξνθή θαη 
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ην λεξφ. Σν «Κφληξα ζην Ρεχκα» είλαη κηα βησκαηηθή εκπεηξία θαηά ηελ νπνία φκσο 

νη εθπαηδεπφκελνη ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ ζηε θαηαλφεζε θάπνησλ ελλνηψλ θαη θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο είλαη 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα» γηα 

ην Γεκνηηθφ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ «παίδσ & 

καζαίλσ» πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ζελαξίνπ θαη ζα απνηειέζνπλ 

επράξηζηε ελαζρφιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, βνεζψληαο ηνπο παξάιιεια λα 

θαηαλνήζνπλ βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο. 

 

 

3.3 Η δνκή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δνκείηαη σο εμήο: 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εξγαζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

«Κφληξα ζην Ρεχκα» ηεο ActionAid Διιάο, ην νπνίν απνηέιεζε θαη ηνλ νπζηαζηηθφ 

ιφγν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππφ εμέηαζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε, 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε 
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ηελ παξάζεζε ησλ πιένλ γλσζηψλ θαη δεκνθηιέζηεξσλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ 

πνπ θηινμελνχλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «παίδσ & καζαίλσ». 

 

ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ «παίδσ & καζαίλσ» πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη θαη νη ηππηθνί 

δηεθπεξαησηέο θαζψο επίζεο θαη ε ξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ηερλνινγία ηεο 

πιαηθφξκαο Adobe Flash κε ηελ νπνία θαη πινπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο. ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη θαη έλα βήκα πξνο βήκα ελδεηθηηθφ ζελάξην 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ηέηαξην θεθάιαην, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, ελψ πξνηείλνληαη θαη άμνλεο γηα 

κειινληηθή εξεχλα. Σέινο, πξνηείλεηαη θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Θεωξεηηθό Πιαίζην 

 

 

«Ο μεγάλορ ζηόσορ ηηρ εκπαίδεςζηρ δεν είναι η γνώζη, αλλά η δπάζη.»  

Herbert Spencer 

 

 

 

2.1 Σν πξόγξακκα «Κόληξα ζην Ρεύκα» ηεο ActionAid Διιάο 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Κφληξα ζην Ρεχκα» ηεο ActionAid Διιάο απνηειεί κηα 

θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαπηπμηαθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηε θηψρεηα. Σν πξφγξακκα παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ην 

ζέκα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηνπο θαηνίθνπο 

νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ κε αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην «Κφληξα ζην Ρεχκα» παξέρεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ 

ηα δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα, ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο θηψρεηαο, θαη 

βησκαηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηδεψλ γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ. 
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Σν πξφγξακκα «Κφληξα ζην Ρεχκα» παξνπζηάζηεθε ην 2009 γηα ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Δηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ζε παηδηά 9 έσο 12 εηψλ, 

θαη επνκέλσο δηεθπεξαησηέο ηνπ ζεσξνχληαη νη καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ – 

Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ – ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην 

Γεκνηηθφ, φπσο απηφ πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Διιάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Κφληξα ζην Ρεχκα» ζπλδένληαη θαη 

κε ηνπο άμνλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Σν πεξηερφκελν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαιχπηεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ απφ καζήκαηα φπσο ε Γεσγξαθία, ε Κνηλσληθή 

θαη Πνιηηηθή Αγσγή, νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαπηπμηαθήο Δθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην 

Ρεχκα» ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 70% απφ ηελ Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο 

πλεξγαζίαο (ΤΓΑ 4) ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

Απφ ην 2010, ην «Κφληξα ζην Ρεχκα» δηακνξθψζεθε θαηάιιεια θαη εκπινπηίζηεθε 

αλάινγα, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλάζηνπ. 

 



10 

 

 

2.2 Παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ «Κόληξα ζην Ρεύκα» 

γηα ην Γεκνηηθό ζρνιείν 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Αλαπηπμηαθήο Δθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην Ρεχκα» είλαη δηαζέζηκν, 

ππφ ηελ θαηάιιειε κνξθή, ηφζν γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν, φζν θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην Γπκλάζην. ηελ παξνχζα 

κειέηε αλαπηχρζεθαλ δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ 

ην καζεζηαθφ πιηθφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Χο εθ ηνχηνπ, ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ κφλν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

 

2.2.1 Σίηινο πξόηππνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

Ο ηίηινο ηνπ πξφηππνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη «Κφληξα ζην Ρεχκα». 

 

2.2.2 Δθπαηδεπηηθό πξόβιεκα 

Ζ κεηαβνιή ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο, πην γλσζηφ σο θιηκαηηθέο αιιαγέο, απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν αθνξά φινπο. Δίλαη έλα ζέκα φκσο πνιχπινθν θαη 

πνιππαξαγνληηθφ. Γηα ηηο πνιχπιεπξεο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ 

πιαλήηε θαη ζηνπο θαηνίθνπο φινπ ηνπ θφζκνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ άξξεθην δεζκφ 

ηνπο κε ην ζέκα ηεο θηψρεηαο, πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο σο κηθξνί πνιίηεο 
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ηνπ ζήκεξα θαη θπξίσο σο παγθφζκηνη ελήιηθεο ηνπ αχξην. Δίλαη ζεκαληηθφ, ην ζέκα 

λα παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο κε ηξφπν ψζηε λα κελ απνπξνζαλαηνιηζηνχλ απφ 

κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ αιιά θαη λα κελ απνηειεί απιά κηα αθφκε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ή έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

Σν ζέκα ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί κε ηξφπν πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ πσο πέξα απφ ηηο ζεσξίεο ππάξρεη θαη ε αλάγθε γηα πξάμε θαη δξάζε 

ζε φια ηα επίπεδα. 

 

2.2.3 ηόρνη ηνπ πξόηππνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ   

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα» είλαη επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα 

ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο, θαη θαη‟ επέθηαζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο, αιιά θαη λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν πνπ νη κεηαβνιέο ζην θιίκα ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα ηεο 

παγθφζκηαο θηψρεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ, θαηεγνξηνπνηεκέλνη ζε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

Γλώζεηο 

Οη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 λα νξίδνπλ ηνλ φξν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο αηηίεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 
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 λα πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα αίηηα 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 λα δηαρσξίδνπλ ηηο ρψξεο αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο 

 λα γλσξίδνπλ ζε πνηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο 

εθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (CO2) θαη λα εληνπίδνπλ ηη ηηο πξνθαιεί 

 λα δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

 λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ απμεκέλσλ εθπνκπψλ CO2 

 

Γεμηόηεηεο 

Οη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 λα ζπλδπάδνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο 

 λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

 λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο κε ηξφπν ζαθή θαη νξγαλσκέλν 

 λα παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο 

 λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νκάδσλ εξγαζίαο 

 λα εληνπίδνπλ ζηνλ παγθφζκην γεσγξαθηθφ/ πνιηηηθφ ράξηε ρψξεο θαη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 λα ρεηξίδνληαη εθπαηδεπηηθά θαη κε εξγαιεία 

 

ηάζεηο 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη: 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο 
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 λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη ηξνθήο 

 λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε 

 λα αλαπηχμνπλ αλαιπηηθή ζθέςε 

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο 

 λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απνηειεζκαηηθά 

 λα αλαπηχμνπλ νκαδνζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

2.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλωλ 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην αθνξά ηνπο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πξσηλψλ θαη νινήκεξσλ) θαη εηδηθφηεξα ηηο ηάμεηο Γ΄, Δ΄ θαη 

Σ΄. 

 

Γλωζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Οη καζεηέο  ζα πξέπεη λα: 

 λα γλσξίδνπλ ηηο ηέζζεξηο επνρέο θαη ηελ ελαιιαγή ηνπο 

 λα γλσξίδνπλ ηνλ παγθφζκην γεσγξαθηθφ ράξηε θαη ηε ζέζε δηάθνξσλ ρσξψλ 

ζε απηφλ 

 λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ιεθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ κνξθψλ κνξθψλ 

δεδνκέλσλ (θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο, ράξηεο) 

 

Φπρνθνηλωληθά ραξαθηεξηζηηθά 
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Δίλαη πηζαλφ καζεηέο κε πην ληξνπαιφ θαη ζπλεζηαικέλν ραξαθηήξα λα είλαη 

αξλεηηθνί σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. 

 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Οη καζεηέο είλαη θαη ησλ δχν θχισλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 10 έηε. 

 

2.2.5 Αλάγθεο εθπαηδεπόκελωλ 

Οη καζεηέο έρνπλ λα αλάγθε λα δεζκεπηνχλ ζε δξάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαη 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαζψο είλαη επθνιφηεξν γηα απηνχο 

λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα – ζέκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

 

2.2.6 Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα» ζπλδπάδνπλ ηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο  

 ηεο πξνζνκνίσζεο (simulation) 

 ηεο ηζηνξηνγξακκήο (storyline) 

 ηεο δηεθπεξαίσζεο πξνγξάκκαηνο (κέζνδνο project) 

 ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (problem solving) 

 ηνπ «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ» (brainstorming) 
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Οη θχξηεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ «Κφληξα ζην 

Ρεχκα» είλαη απηέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο 

(situated learning). Χο επέθηαζε ησλ δχν απηψλ ζεσξηψλ, ζπλππάξρνπλ θαη νη 

ζεσξίεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ηεο αλαθαιππηηθήο αιιά θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. 

 

2.2.7 Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Κφληξα ζην Ρεχκα» απνηειείηαη απφ έμη θχξηεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

θαη παξνπζηάδνληαη, είηε σο ζπλέρεηεο είηε απηφλνκα, κε ηε κνξθή παξακπζηνχ. 

ηνπο πίλαθεο (Πίλαθαο 2.1 έσο Πίλαθαο 2.6) πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη  θχξηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ.  

 

Σν βηβιίν δαζθάινπ – Κνζκνβηβιίν, ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ «Κφληξα ζην Ρεχκα» παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 

 

Πίλαθαο 2.1 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 1: Δλεξγνπνίεζε 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Δλεξγνπνίεζε 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

2. Γηάξθεηα 

 

1 δηδαθηηθή ψξα 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 αθχπληζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 θξεκάεη ηνλ ράξηε (Κνζκνράξηεο) ζηελ ηάμε 

 ρεηξίδεηαη ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο κηθξνχ 

κήθνπο 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε 

 κνηξάδεη ηα εηδηθά θαξηειάθηα-ηαπηφηεηεο 

 

Μαζεηήο 

 ζπδεηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ην ζέκα 

 

5. Δθηέιεζε 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο αθνχ θξεκάζεη ηνλ εηδηθφ ράξηε-

αθίζα (Κνζκνράξηε) ζηελ ηάμε, ζεκεηψλεη ζηνλ 

πίλαθα ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

1. Ση ζρέζε έρεη ν ηξφπνο δσήο καο κε ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο; 

2. Ση λνκίδεηε φηη είλαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο; 

3. Ση είδνπο θαηαζηξνθέο πξνθαινχλ; 

4. Ση πξνθαιεί ην CO2 ζηε Γε; 

5. Ση ιχζεηο πξνηείλνληαη ζηελ ηαηλία; 

 

Έπεηηα πξνρσξάεη ζηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο κηθξνχ 

κήθνπο. Αθνχ νινθιεξσζεί ην βίληεν ν 

εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ηα εξσηήκαηα 

πνπ έγξαςε πξνεγνπκέλσο ζηνλ πίλαθα. 

 

Με ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ηα εηδηθά θαξηειάθηα-

ηαπηφηεηεο θαη θαισζνξίδεη ηνπο καζεηέο ζην 

«Κφληξα ζην Ρεχκα», πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

6. Μέζα 
 

 χζηεκα αλαπαξαγσγήο DVD 

 Οζφλε πξνβνιήο / Σειεφξαζε 

 DVD «Κφληξα ζην Ρεχκα» 

 Κνζκνράξηεο «Κφληξα ζην Ρεχκα» 

 Καξηειάθηα – ηαπηφηεηεο «Κφληξα ζην Ρεχκα» 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.2 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 2: Κεθάιαην 1: 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Κεθάιαην 1: Κιηκαηηθέο αιιαγέο 

 

2. Γηάξθεηα 

 

3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 Καηαλφεζε ηνπ φξνπ θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη 

ησλ αηηηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ 

 χλδεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ 

έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Καηαλφεζε επζχλεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

γηα ην θαηλφκελν 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 Καηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηνπ θαηξνχ ζε 

νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα 

 Αλαγλψξηζε ησλ απμεκέλσλ εθπνκπψλ CO2 σο 

ηε βαζηθή αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

 Αλαγλψξηζε ρσξψλ κε πςειέο εθπνκπέο CO2 

 χλδεζε ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε ηηο 

πςειέο εθπνκπέο CO2 

 Καιιηέξγεηα ζηάζεσλ ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 αθεγείηαη ην παξακχζη 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο 

 ζπληνλίδεη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θνξκψλ εξγαζίαο 

 ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επνρήο ηεο νκάδα ηνπ 

 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ηεο 

νκάδαο ηνπ 

 

5. Δθηέιεζε 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη λα αθεγείηαη ην παξακχζη 

ηνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα». ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεη 

ηηο πξνηεηλφκελεο θφξκεο ηνπ Κνζκνβηβιίνπ ζηνλ 

πίλαθα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηηο 

ζπκπιεξψζνπλ. 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε. ην ηέινο 

ηεο ελφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξάεη ζηε 

κεηάβαζε απφ ην παξακχζη ζηα πξνζσπηθά 

βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

 

ηε ζπλέρεηα ρσξίδεη ηα παηδηά ζε 4 νκάδεο κε θάζε 

νκάδα λα θαηαιακβάλεη θαη απφ κηα γσληά ηεο 

ηάμεο. Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε επίπεδν 

νκάδαο ψζηε λα θαηαγξάςνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχζθεςεο ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη θαη 

ζρνιηάδεη ηε δηαηάξαμε ησλ επνρψλ ηεο άλνημεο θαη 

ηνπ θζηλνπψξνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θάλεη 

αλαθνξέο ζε παξάδνμα θαηξηθά θαηλφκελα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαζέηεη έλα καζεηή απφ ηελ νκάδα ηεο 

άλνημεο ή ηνπ θζηλνπψξνπ ζε απηήλ ηνπ ρεηκψλα ή 

ηνπ θαινθαηξηνχ αληίζηνηρα. ην ηέινο ηεο 

ζχζθεςεο ζα πξέπεη νη νκάδεο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη 

ηεο άλνημεο λα έρνπλ ζρεδφλ αδεηάζεη. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε. Έπεηηα ν 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά ην θαηλφκελνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ δσγξαθίδνληαο ζηαδηαθά ζηνλ πίλαθα 

ην πξνηεηλφκελν ζρεδηάγξακκα ηνπ Κνζκνβηβιίνπ 

αλά θάζε. Παξάιιεια ζπλδέεη ηελ παξνπζίαζε θαη 

κε ην DVD ππελζπκίδνληαο θαηάιιειεο ζθελέο ηεο 

ηαηλίαο. 

 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθηνχλ 

απφ θνηλνχ ηνπο ηξφπνπο πνπ ξππαίλεηαη ε 

αηκφζθαηξα. Έπεηηα ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη 

ην CO2 εκθαλίδνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ αθίζα ηνπ 

θ. Γηνμείδηνπ Άλζξαθα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη 

ζηνλ πίλαθα ηηο εθπνκπέο CO2 ησλ ρσξψλ αλάινγα 

κε ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο. 

 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα ρξσκαηίζνπλ ηνλ 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Κνζκνράξηε κε ηα θαηάιιεια ρξψκαηα ηελ θάζε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή αλάινγα κε ηηο εθπνκπέο CO2 

πνπ παξνπζηάδνπλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δίλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα 

παξαηεξήζνπλ ην ράξηε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πσο νη θησρφηεξεο θαη νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ζπλεηζθέξνπλ ιίγν έσο θαζφινπ ζην 

θαηλφκελν ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα 

ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2. 

Μεηά ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, νη καζεηέο πξέπεη λα 

θνιιήζνπλ ηα αληίζηνηρα ζχκβνια ζηνλ ήδε 

ρξσκαηηζκέλν Κνζκνράξηε. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε ηα πεξηζζφηεξα 

ζχκβνια κε ηηο εθπνκπέο CO2 λα βξίζθνληαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο (θφθθηλν ρξψκα). 

 

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο 

παξαηεξνχλ θαη πάιη ηνλ Κνζκνράξηε θαη 

εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

 

6. Μέζα 

 

 Κνζκνράξηεο 

 Πίλαθαο ηάμεο 

 Αθίζα CO2 

 Υξψκαηα (θφθθηλν, πνξηνθαιί, πξάζηλν) 

 ηέλζηι κε ζχκβνια αηηηψλ εθπνκπψλ CO2 

 

 

 

 

 



21 

 

Πίλαθαο 2.3 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 3: Κεθάιαην 2: 

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Κεθάιαην 2: Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

 

2. Γηάξθεηα 

 

1 δηδαθηηθή ψξα 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 αλαγλψξηζε ζρέζεο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνπο θαηνίθνπο φινπ 

ηνπ πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ 

 θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 εηνηκάδεη ην πιηθφ 

 αθεγείηαη ην παξακχζη 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 κνηξάδεη ηηο εηδήζεηο ζηνπο καζεηέο 

 ζπληνλίδεη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 

 δηαβάδεη ηηο εηδήζεηο / δειψζεηο  πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνχλ 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

Κνζκνράξηε 

 

5. Δθηέιεζε  
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεη ην πιηθφ πνπ ζα 

κνηξάζεη ζηνπο καζεηέο θαη μεθηλάεη λα αθεγείηαη 

ην παξακχζη ηνπ Κεθαιαίνπ 2 ηνπ Κνζκνβηβιίνπ. 

 

Έπεηηα κνηξάδεη απφ κηα είδεζε ζε θάζε καζεηή θαη 

ηνπ δεηά λα ηε δηαβάζεη. Οη καζεηέο αληηζηνηρίδνπλ 

ηελ είδεζε κε ην θαηάιιειν ζχκβνιν (ηπθψλαο, 

θσηηά, ζεξκνθξαζία, ιεπςπδξία, πιεκκχξα) θαη ην 

θνιιάλε ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ Κνζκνράξηε. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ. ηε ζπλέρεηα κνηξάδεη απφ κηα 

δήισζε παηδηνχ ζε θάζε καζεηή. Ο καζεηήο 

δηαβάδεη ηελ είδεζε θαη ηελ θνιιάεη ζηελ 

θαηάιιειε ήπεηξν ηνπ Κνζκνράξηε. 

 

6. Μέζα 

 

 Κνζκνράξηεο 

 Σίηινη εηδήζεσλ 

 Γειψζεηο παηδηψλ 

 ηέλζηι κε ζχκβνια αηηηψλ εθπνκπψλ CO2 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.4 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 4: Κεθάιαην 3: 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην δηθαίσκα ζην λεξφ 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 
 

Κεθάιαην 3: Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην δηθαίσκα 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

ζην λεξφ 

 

2. Γηάξθεηα 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κεξψλ ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ 

 θαηαλφεζε επηπηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ CO2 

ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

 αλαγλψξηζε ζχλδεζεο ηεο δηαηάξαμεο ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ κε ην πξφβιεκα ηεο 

ιεηςπδξίαο αλά ηνλ θφζκν 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 αθεγείηαη ην παξακχζη 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο 

 ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε 

 ζπληνλίδεη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θχθινπ 

ηνπ λεξνχ 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ σο κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ απφθαζε ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ 

 

5. Δθηέιεζε  
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη λα αθεγείηαη ην παξακχζη 

ηνπ Κεθαιαίνπ 3 ηνπ Κνζκνβηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα 

γξάθεη θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζηνλ 

πίλαθα θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηνλ 

ζρεδηάζνπλ φπσο ηνλ θαληάδνληαη. Παξάιιεια, ν 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο 

ππνζηεξίδεηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ ζηε θχζε. 

 

ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε 6 

καζεηέο ην ξφιν σο θάζε έλα ζηάδην ηνπ θχθινπ 

ηνπ λεξνχ. Οη καζεηέο ζεθψλνληαη φξζηνη θαη 

πξνζπαζνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ ζρεκαηίδνληαο έλαλ θχθιν κε ηε ζσζηή 

ζεηξά. Αθνχ ζρεκαηίζνπλ ηνλ θχθιν, ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο δίλεη λα θξαηήζνπλ έλα λήκα 

ζπλδένληαο έηζη ην θάζε ζηάδην κε ην επφκελν. 

Έπεηηα θάζε καζεηήο παξνπζηάδεη ην ζηάδην ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα παξνπζηάδνληαη ζε α‟ πξφζσπν. ην 

ηέινο ηεο παξνπζίαζεο θάζε καζεηήο θιείλεη κε ηε 

θξάζε «Μεηαηξέπνκαη ζε…» θαη δίλεη ην ιφγν 

ζηνλ επφκελν καζεηή. 

 

ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ην CO2 θαη 

πσο δηαηαξάζζεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ν θ. Γηνμείδηνο Άλζξαθαο θαη 

αθνχ αλαθέξεη πσο «ζπάεη» θάζε ζηάδην ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ θφβεη ην αληίζηνηρν λήκα πνπ 

ζπλδέεη ηνπο καζεηέο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηηο εηδήζεηο 

απφ ηνλ θφζκν γηα ην πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο θαη 

δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θνιιήζνπλ ην αληίζηνηρν 

ζχκβνιν ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ Κνζκνράξηε. 

Όζν πην έληνλν είλαη ην πξφβιεκα ζε κηα πεξηνρή, 

ν εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα 

θνιιήζνπλ πεξηζζφηεξα ζχκβνια. 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ. ηφρνο ηνπ είλαη λα πεξάζεη απφ ην 

γεληθφ ζην εηδηθφ ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο ηηο επηπηψζεηο ηεο ιεηςπδξίαο ζε ηνπηθφ 

θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 

 

Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηα παηδηά λα 

ζπλδέζνπλ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο λεξνχ κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί 

ηα παηδηά λα δξάζνπλ θαη λα ζπκπξάμνπλ ζε έλα 

ζπκβφιαην γηα ην λεξφ. Οη καζεηέο ζα 

απνθαζίζνπλ 5 θαλφλεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ αιιά θαη λα ηνπο 

ηεξήζνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο 

ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλεη 

ρξφλν λα ζπζθεθηνχλ. ην ηέινο, θάζε νκάδα 

παξνπζηάδεη ηα δηθά ηεο κέηξα, ελψ φινη καδί 

απνθαζίδνπλ πνηα ζα είλαη ηα 5 ηειηθά κέηξα. Σα 

κέηξα απηά ζπκθσλνχλ λα ηεξνχλ θαη ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζην ζπίηη ηνπο. 

 

6. Μέζα 

 

 Κνζκνράξηεο 

 Πίλαθαο ηάμεο 

 Αθίζα CO2 

 θίηζν θχθινπ ηνπ λεξνχ 

 ζπάγγνο 

 ηέλζηι κε ζχκβνιν ιεηςπδξίαο 

 θίηζν «Γεκίζηε ηελ Διιάδα κε λεξφ» 
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Πίλαθαο 2.5 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 5: Κεθάιαην 4: 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Κεθάιαην 4: Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ ηξνθή 

 

2. Γηάξθεηα 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ κε ηελ παγθφζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε 

 ζχλδεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηξνθήο κε 

θπζηθνχο πφξνπο 

 επαηζζεηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε αλάγθεο γηα 

άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επηζηηηζηηθήο θξίζεο 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 αθεγείηαη ην παξακχζη 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε 

 ζπληνλίδεη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζπλεηζθέξνληαο ηηο ηδέεο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπ 

 

5. Δθηέιεζε 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη λα αθεγείηαη ην παξακχζη 

ηνπ Κεθαιαίνπ 4 ηνπ Κνζκνβηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεη κηα ηπξφπηηα ζηα παηδηά θαη ηνπο δεηά 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

λα ηνπ πνπλ απφ ηη είλαη θηηαγκέλε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ηνπ 

Κνζκνβηβιίνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηε 

ζπδήηεζε εμεγψληαο ζηνπο καζεηέο ηηο επηπηψζεηο 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ηξνθψλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ. Έπεηηα κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ηηο 

εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθή. Αθνχ 

ζπδεηήζνπλ θαη αλαθέξνπλ νη καζεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη κεγαιχηεξε έιιεηςε 

ηξνθήο, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηά λα θνιιήζνπλ 

ηνλ αλάινγν αξηζκφ ζπκβφισλ ηεο ηξνθήο ζηνλ 

Κνζκνράξηε. 

 

ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο 

παξαηεξνχλ ηνλ Κνζκνράξηε πνπ είλαη πην έληνλν 

ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηξνθήο. 

 

6. Μέζα 

 

 Κνζκνράξηεο 

 Δηδήζεηο, καξηπξίεο παηδηψλ 

 ηέλζηι κε ζχκβνιν ηξνθήο 
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Πίλαθαο 2.6 «Κφληξα ζην Ρεχκα» - Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο 6: Κεθάιαην 5: 

Πεγαίλνπκε Κφληξα ζην Ρεχκα 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

1. Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Κεθάιαην 5: Πεγαίλνπκε Κφληξα ζην Ρεχκα  

 

2. Γηάξθεηα 

 

2 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 

 Αλαγλψξηζε δπλαηφηεηαο αιιαγήο ηεο 

θαηάζηαζεο κέζσ ηεο αλάιεςεο δξάζεο 

 Καιιηέξγεηα ζηάζεσλ ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

 

4. Ρόινη 

 

Δθπαηδεπηηθφο 

 αθεγείηαη ην παξακχζη 

 ζέηεη εξσηήκαηα 

 ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε 

 ζπληνλίδεη ηε ξνή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζπλεηζθέξνληαο ηηο ηδέεο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπ 

 

Μαζεηήο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

 ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα 

κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 

5. Δθηέιεζε 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη λα αθεγείηαη ην παξακχζη 

ηνπ Κεθαιαίνπ 5 ηνπ Κνζκνβηβιίνπ. ηε ζπλέρεηα 
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Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ην δηθφ ηνπο 

κήλπκα γηα ην πψο ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ ηνλ 

θφζκν κε ηε δξάζε ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο δεηάεη 

απφ ηα παηδηά λα «κπνπλ» ζπκβνιηθά ζηνλ 

Κνζκνράξηε θαη λα θνιιήζνπλ ηελ θνζκνθαξηέια 

ηνπο ζε φπνην ζεκείν ζέινπλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη ηελ αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ. ηε ζπλέρεηα, ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε 

νκάδεο θαη ηνπο δεηάεη λα απνθαζίζνπλ 5 κέηξα γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν θαη 5 κέηξα 

γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ηνπο. 

 

ην ηέινο θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα κέηξα πνπ 

απνθάζηζε θαη απφ θνηλνχ ζπλαπνθαζίδνπλ ζηελ 

ηειηθή ιίζηα. 

 

Οη καζεηέο θνιιάλε ηνλ ηειηθφ Κνζκνράξηε θαη ηα 

κέηξα πνπ απνθάζηζαλ ζηελ ηάμε. 

 

6. Μέζα 

 

 Κνζκνράξηεο 

 Κνζκνθαξηέιεο 

 

 

 

 

2.3 Παηδαγωγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία δελ πξνζβιέπεη ζηε 

κνλνδηάζηαηε ελεκέξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ θαηαλφεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα παξαδνζηαθά 
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αληηθείκελα. ηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη ε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε πεξηβαιινληηθφ 

ήζνο (UNESCO, 1978). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα, πέξα ησλ ηππηθψλ γλψζεσλ, θαη εθείλσλ ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνιίηεο κε πεξηβαιινληηθφ 

ήζνο, ηθαλνχο θαη κε δηάζεζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ αιιά ζηελ πξφιεςε λέσλ. Με απηά ηα δεδνκέλα, νη βαζηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) είλαη: 

 ε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ 

 ε ζεσξία ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο 

 ε ζεσξία ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο 

 ε ζεσξία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

 

ηηο πξναλαθεξζέληεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη επνκέλσο νη 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη κηα ζηξαηεγηθή 

δηδαζθαιίαο ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά θαη ζπλνςίδνληαη θπξίσο 

ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα απηελέξγεηα, ηελ θηλεηνπνίεζε, ηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ έξεπλαο θαη 

αλαδήηεζεο, ζχλζεζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ. Θεσξείηαη δεδνκέλε ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ καζεηή ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε πξνψζεζε 
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ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλάιπζεο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ε έληαμε ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο. Έηζη, απαξαίηεηνη άμνλεο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο 

πξέπεη λα είλαη (Φινγαΐηε, 1998): 

 ε χπαξμε θάζεων διεπεύνηζηρ, θαηά ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη 

θαηά νκάδεο γηα λα νξίζνπλ ην πξφβιεκα, λα αλαδεηήζνπλ, λα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ δεδνκέλα, λα ζπλζέζνπλ, λα νξγαλψζνπλ 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ πιεξνθνξίεο, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 ε χπαξμε θάζεων ζςνεπγαζίαρ και ζςγκπόηηζηρ, θαηά ηηο νπνίεο δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο, λα ζπδεηήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ κε 

ζθνπφ ηελ απηνξξχζκηζε. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεη θαλείο πσο ππάξρεη κεγάιν πιήζνο θαη πνηθηιία απφ 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δχλαληαη λα αθνινπζεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζηελ εμέιημε ελφο ζελαξίνπ. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Lahiri et al, UNESCO, 

1988) είλαη ηα εμήο: 

 ην πεξηερφκελν θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη 
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 ηα  γλσζηηθά, ςπρνθνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

 ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 νη πφξνη θαη ηα δηαζέζηκα κέζα 

 ε ππνζηήξημε ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ 

 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θαηάιιειεο ή ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

ζχλζεζε θαη  δηεμαγσγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) θαη ππάξρεη ελζάξξπλζε λα ζπλδπάδνληαη θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003) είλαη: 

 ε κέζνδνο Project (Project-based Learning) 

 ε Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο (Problem Solving) 

 ε Μειέηε Υαξαθηεξηζηηθήο Πεξίπησζεο (Case Study) 

 ε Μειέηε Πεδίνπ (Field Study) 

 ε Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ (Concept Mapping) 

 ν Καηαηγηζκφο Ηδεψλ (Brainstorming) 

 ε κέζνδνο ηνπ Πεηξακαηηζκνχ (Experimentation) 

 ε Πξνζνκνίσζε (Simulation) – Δθπαηδεπηηθά Παηρλίδηα 

 ε Ηζηνξηνγξακκή (Storyline) 
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2.3.1 Η κέζνδνο Project (Project-based Learning) 

Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο Project – ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο Αλάπηπμε ρεδίνπ 

Δξγαζίαο – δεζκεχεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηελ 

αλαδήηεζε απαληήζεσλ θαη ιχζεσλ ζε έλα ζχλζεην ζέκα ή πξφβιεκα. ηε κέζνδν 

απηή νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ είλαη ηζφηηκνη, κε ηνλ 

πξψην λα ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζχκβνπινο θαη δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη παξνηξχλεη – παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ηε κέζνδν project νη 

εθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη ζην πιαίζην νκάδαο θαη: 

 ζπδεηνχλ, απνθαζίδνπλ θαη νξίδνπλ ην πξφβιεκα (ζέκα) κε ην νπνίν ζα 

αζρνιεζνχλ δηεμνδηθά 

 ζπλαπνθαζίδνπλ ην ξφιν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ σο κέινο ηεο νκάδαο, 

θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη ηε κέζνδν 

εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

 αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο, ηδέεο θαη απφςεηο γηα φινπο άμνλεο ηηο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο 

 αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν νκάδαο αιιά θαη απηφ-

αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπλεηζθνξάο. 

 

Ζ κέζνδνο project βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

έλα ζέκα θαη απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κέζα ζε νκάδεο, 
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ε αλάιπζε θαη θξηηηθή ζθέςε, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ε 

παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ. 

 

ην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε κέζνδνο Project ζεσξείηαη ε πιένλ 

νινθιεξσκέλε θαη δηεπηζηεκνληθή παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή (Λνπκπαξδηά θαη 

Ρεηάιεο, 2010). 

 

2.3.2 Η κέζνδνο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο (Problem Solving) 

ηελ κέζνδν ηεο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

αλαδεηήζνπλ ή λα αλαθαιχςνπλ ηε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε ζε έλα ζχλζεην θαη 

αλνηρηφ πξφβιεκα. Έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ δπλαηψλ 

ιχζεσλ πνπ επηδέρεηαη έλα πξφβιεκα, κε φια ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπο. 

ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζε φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε θξηηηθή ζθέςε θαη αλάιπζε, ε αλάπηπμε 

δπλαηνηήησλ δφκεζεο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο (Κνιηάδεο, 1997). 

 

ην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα 

εμεηάζεη δηεμνδηθά φινπο ηνπο άμνλεο ελφο πξνβιήκαηνο. Πξέπεη, δειαδή, λα 

εξεπλήζεη πέξα απφ ηελ θαζαξά επηζηεκνληθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ιχζεο, 

θαη ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. 
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Οη θάζεηο (Bransford & Stein, 1984; Dewey, 1933; Polya, 1971) πνπ απαξηίδνπλ, 

ζπλήζσο, ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 αλαγλψξηζε θαη νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 δηεπξεχλεζε πηζαλψλ ιχζεσλ θαη επηινγή ηεο βέιηηζηεο 

 πινπνίεζε ηεο ιχζεο 

 αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε - ηξνπνπνίεζε ηεο ιχζεο 

 

 

2.3.3 Η κέζνδνο ηεο Μειέηεο Υαξαθηεξηζηηθήο Πεξίπηωζεο (Case Study) 

Ζ κέζνδνο ηεο κειέηεο κηαο Υαξαθηεξηζηηθήο Πεξίπησζεο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία: 

 Έλα πξαγκαηηθφ ζελάξην. Ζ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή  ζε θαηαζθεπαζκέλα γεγνλφηα ηα νπνία φκσο ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα έρνπλ ζπκβεί πξαγκαηηθά. 

 Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Μηα επηηπρεκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γηα λα αλαιχζνπλ 

θαη λα δηεξεπλήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

 Αλνηθηνχ ηχπνπ πξφβιεκα. πλήζσο ε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε έλα 

πξφβιεκα ην νπνίν επηδέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο θαη ηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα αλαθαιχςεη θαη λα εμεηάζεη. 
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Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε κέζνδνο κειέηεο Υαξαθηεξηζηηθήο Πεξίπησζεο 

είλαη πνιιαπιά γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε 

δεδνκέλα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηνπο βνεζάεη λα δεζκεπηνχλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ην αληηθείκελν, απμάλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπο θηλεηνπνηεί 

παξάιιεια ζε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηφο ηνπ εηζεγεηή θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ζπληνληζηή ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηφζν ζην πιαίζην νκάδαο φζν θαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. 

 

2.3.4 Η κέζνδνο ηεο Μειέηεο Πεδίνπ (Field Study) 

Ζ Μειέηε Πεδίνπ – ή θαη Δθδξνκή ζην Πεδίν (Field Trip) – απνηειεί απφ ηηο πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κεηαθνξά ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ ηφπν πξνβιεκαηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ ππφ δηεξεχλεζε 

πξνβιήκαηνο. θνπφο ηεο Μειέηεο Πεδίνπ είλαη  πέξα απφ ηελ δηαζαθήληζε 

πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε 

δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, αμηψλ θαη ζηάζεσλ (Howe θαη Disinger 1988). 

 

Σα ζηάδηα  πνπ αθνινπζνχληαη ζηε Μειέηε Πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2003): 

 Πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθνχ (πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε θαη εμνηθείσζε 

κε ην αληηθείκελν κειέηεο, αληηκεηψπηζε ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θηι) 
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 Πξνεηνηκαζία εθπαηδεπνκέλσλ (δηαηχπσζε ζηφρσλ, νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, πεγέο πιεξνθφξεζεο θηι) 

 Δξγαζία ζην πεδίν θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(παξαηήξεζε, θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, θσηνγξάθεζε, θαηαγξαθή απφςεσλ κε 

εξσηεκαηνιφγηα ή εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη, 

δεηγκαηνιεςία εθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη ζπάλην) 

 Δξγαζία ζηελ ηάμε (εθηέιεζε πεηξακάησλ γηα ηελ επαιήζεπζε θάπνησλ 

ζηνηρείσλ, ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, θνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ) 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε εμέιημε ηεο Μειέηεο Πεδίνπ 

απνηειεί ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν. 

 

2.3.5 Η κέζνδνο ηεο Υαξηνγξάθεζεο Δλλνηώλ (Concept Mapping) 

Ζ Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηδεψλ – ελλνηψλ θαη ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο. Απνηειεί έλα 

εξγαιείν γξαθηθήο νπηηθνπνίεζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. 

Ζ ηερληθή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Joseph Novak (1970) γηα 

λα αλαδείμεη ηηο απνθηνχκελεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη έλλνηεο ζπλήζσο 

αλαπαξηζηψληαη κε ηεηξάγσλα ή θχθινπο θαη απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο. Οη θφκβνη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κνλφδξνκα ή ακθίδξνκα ηφμα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  
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Ζ Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ κπνξεί λα είλαη: 

 ανοικηού ηύπος, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη είηε αηνκηθά είηε ζην πιαίζην 

νκάδαο, θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. 

 κλειζηού ηύπος, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα νινθιεξψζνπλ 

έλαλ εκη-δνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε 

 

Ζ Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη ηδεψλ 

νηθνδνκψληαο ζε πξνεγνπκέλσο απνθηεκέλεο γλψζεηο κε έλαλ ζαθή θαη νξγαλσκέλν 

ηξφπν (Novak, 1977). Υξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε παξαγσγήο 

ηδεψλ θαη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλνδεχεη ζπλήζσο ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ (Brainstorming).   

 

2.3.6 Η κέζνδνο ηνπ Καηαηγηζκνύ Ιδεώλ (Brainstorming) 

Ζ κέζνδνο ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Alex Obsorn ζαλ κηα 

ηερληθή δεκηνπξγηθήο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία κηα νκάδα εξγαζίαο πξνηείλεη ηδέεο – ιχζεηο γηα έλα δεδνκέλν 

πξφβιεκα, ηηο νπνίεο αμηνινγεί θαη δηεξεπλά ζε επφκελν ζηάδην. Απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα έλαλ επηηπρεκέλν Καηαηγηζκφ Ηδεψλ είλαη (Osborn, 1953): 

 Ύπαξμε θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα επηθξίλνληαη νη ηδέεο. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ ηδεψλ γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 
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 Πξφηαζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη θαηλνθαλψλ απφςεσλ 

 Οη ηδέεο κπνξνχλ λα ρηίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο ησλ κειψλ 

 

Ζ κέζνδνο ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ δείρλεη ηελ ηάζε γηα αχμεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο (Toubia, 2006) θαη απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

γξήγνξεο επεμεξγαζίαο, παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο απφςεσλ. 

 

2.3.7 Η κέζνδνο ηνπ Πεηξακαηηζκνύ (Experimentation) 

ηε κέζνδν ηνπ Πεηξακαηηζκνχ νη εθπαηδεπφκελνη ιεηηνπξγνχλ ζε έλα θιεηζηφ 

πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ κηα θαηάζηαζε γηα ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ ππνζέζεηο θαη λα ειερζνχλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο θαη παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Πεηξακαηηζκνχ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 αλαδήηεζε ηξφπσλ πξφθιεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

 θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη ηελ 

θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ 

 θαζνδήγεζε κέζσ ζπδήηεζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 δηαζθάιηζε θαηαλφεζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
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2.3.8 Η κέζνδνο ηεο Πξνζνκνίωζεο (Simulation) 

Ζ Πξνζνκνίσζε ζηνρεχεη λα εμνκνηψζεη έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα ή θαηάζηαζε γηα 

ηελ εμεξεχλεζή ηνπ, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ αξγφηεξα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ 

πξνζνκνίσζε κπνξεί λα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή 

εκπεηξία θαζψο κπνξνχλ λα ειερζνχλ αξθεηνί παξάγνληεο θαη λα κεησζνχλ 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δχλαληαη λα απνζπάζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν απφ ην ζηφρν. 

Μηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη αξθεηά δεκνθηιήο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

(Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) κνξθή πξνζνκνίσζεο είλαη ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη 

ζηξαηεγηθήο. Σα παηρλίδηα ξφισλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επέιηθηα θαη 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο ζπλδένληαο ηελ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη κε ηελ 

νξγάλσζε ελλνηψλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. 

 

2.3.9 Η κέζνδνο ηεο Ιζηνξηνγξακκήο (Storyline) 

Ζ κέζνδνο ηεο Ηζηνξηνγξακκήο πξνηείλεη ηελ ζεηξηαθή θαη πξννδεπηηθή παξνπζίαζε 

ελλνηψλ κε ηε κνξθή κηθξψλ ηζηνξηψλ – επεηζνδίσλ κέζσ ηεο αθήγεζεο.  Ζ ηζηνξία 

πνπ παξνπζηάδεηαη, δαλείδεηαη ραξαθηήξεο θαη γεγνλφηα απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή, 

είλαη ζαθψο ηνπνζεηεκέλε ρξνληθά θαη ρσξηθά θαη αθεγείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα. Κάζε επεηζφδην θαηαιήγεη ζε εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε λα νηθνδνκήζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα ζπλερηζηεί ε ηζηνξία. 
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Ο ηξφπνο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα είλαη είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε 

ζην πιαίζην νκάδαο, ελψ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφο 

θαη ιεηηνπξγεί σο ζπλεξγάηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο Ηζηνξηνγξακκήο πξνηείλεηαη (Λνπκπαξδηά θαη Ρεηάιεο, 2010) 

ηδηαίηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ καζεκάησλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

2.4 Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελεο Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

«παίδω & καζαίλω» 

 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα,  ε αλάπηπμε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 2.0 (Web 2.0) θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, αιιά θαη ε είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, έρεη 

κεηαμχ άιισλ σο απνηέιεζκα θαη ηελ εκθάληζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ 

δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα παηδηά ηφζν ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (K-12) φζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πξφθεηηαη γηα θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε είηε 

ειεχζεξα θαη δσξεάλ είηε θαηαβάιινληαο θάπνην αληίηηκν, ζπλήζσο κε ηε κνξθή 

ζπλδξνκήο. 
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Οη δηαδηθηπαθέο απηέο θνηλφηεηεο, επί ην πιείζηνλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζε φια ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηνπλ 

ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ηα ειιεληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ αμηφινγσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην ειιεληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο θνηλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ «παίδσ & 

καζαίλσ» παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

2.4.1 Κνηλόηεηα BBC Schools 

Σν γλσζηφ ίδξπκα ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλακεηαδφζεσλ BBC έρεη 

αλαπηχμεη θαη ζπληεξεί έλαλ απφ ηνπο πην γλσζηνχο δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο κε 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κε ηελ νλνκαζία BBC Schools (ρήκα 2.1). Πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα 

παηρλίδηα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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ρήκα 2.1 BBC Schools - http://www.bbc.co.uk/schools/games 

 

 

 

2.4.2 Κνηλόηεηα Disney Games 

H εηαηξεία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ Disney (ρήκα 2.2) παξέρεη κηα ζεηξά απφ 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ 
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ηεο ρψξν. Πξφθεηηαη γηα παηρλίδηα εκπλεπζκέλα απφ ηνπο γλσζηνχο ήξσεο ησλ 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηεο, γη‟ απηφ θαη είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά ζηα παηδηά. 

 

 

 

ρήκα 2.2 Disney Games - http://disney.go.com/games/ 
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2.4.3 Κνηλόηεηα National Geographic Kids 

Σν γλσζηφ πεξηνδηθφ National Geographic δεκηνχξγεζε κηα μερσξηζηή θνηλφηεηα γηα 

παηδηά ζηελ νπνία πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηε θχζε. Ζ θνηλφηεηα 

νλνκάδεηαη National Geographic Kids. 

 

 

ρήκα 2.3 National Geographic Kids - http://kids.nationalgeographic.com/kids/ 
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2.4.4 Κνηλόηεηα Scholastic 

Ζ θνηλφηεηα ηνπ Scholastic (ρήκα 2.4) ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ζα βνεζήζεη θαη ζα εκπλεχζεη ηα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ γλψζεηο ηνπο, 

αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο, λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπο ζε θπζηθφ θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Πέξα απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα ηα παηδηά, ην Scholastic πξνζθέξεη αξθεηφ πιηθφ ηφζν γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο γνλείο. 
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ρήκα 2.4 Scholastic - http://www.scholastic.com/ 

 

 

 

2.4.5 Κνηλόηεηα iKnowThat 

Ζ θνηλφηεηα ηνπ iKnowThat (ρήκα 2.5) πξνζθέξεη ηδηαίηεξα πινχζην θαη ειθπζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ δηαδξαζηηθφ πιηθφ γηα παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (PreK-6). 

Φηινμελεί πεξηζζφηεξα απφ 650 εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη θαιχπηεη πνιιέο 
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ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σν πιηθφ δελ δηαηίζεηαη θαη απαηηείηαη ζπλδξνκή γηα ηε ρξήζε 

ηνπ. 

 

 

ρήκα 2.5 iKnowThat - http://www.iknowthat.com/ 

 

 

 

2.4.6 Η θνηλόηεηα Academic Skill Builders 

Ζ θνηλφηεηα Academic Skill Builders (ρήκα 2.5) απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα γηα ηα καζεκαηηθά, ηε γιψζζα, ηελ νξζνγξαθία αιιά θαη ηελ αλάπηπμε 
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θξηηηθήο ζθέςεο. Ξεθίλεζε αξρηθά σο εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ University of Kansas 

School of Education θαη πνιχ γξήγνξα βξήθε ζεκαληηθνχο ζπλεξγάηεο θαη 

ππνζηεξηθηέο φπσο ην National Science Foundation ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο θαη ηνπ International Society for Technology in Education (iste). 

 

 

ρήκα 2.6 Academic Skills Builder - http://www.arcademicskillbuilders.com/ 

 

 



50 

 

 

 

2.4.7 Η θνηλόηεηα Funbrain 

H θνηλφηεηα Funbrain (ρήκα 2.7) απνηειεί έλαλ δηαδηθηπαθφ παηδφηνπν γηα καζεηέο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (preK-8) θαη πεξηέρεη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απφ 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, εθπαηδεπηηθά βηβιία θαη θφκηθο. Πξνζθέξεη αθφκε 

μερσξηζηή ελφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε νδεγίεο πψο λα εληάμνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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ρήκα 2.7 Funbrain - http://www.funbrain.com/ 

 

 

2.4.8 Η θνηλόηεηα Kaboose Funschool 

Αθφκε κηα θνηλφηεηα κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

ζρνιηθήο ειηθίαο (PreK-6) είλαη απηή ηνπ Kaboose Funschool (ρήκα 2.8). Καιχπηεη 
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αξθεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ελψ δηαηεξεί θαη μερσξηζηή ελφηεηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. 

 

 

ρήκα 2.8 Kaboose Funschool - http://funschool.kaboose.com/ 
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2.4.9 Η θνηλόηεηα UpToTen 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θνηλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ είλαη απηή ηνπ 

UpToTen (ρήκα 2.9). Βξαβεπκέλε  απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, έρεη απνθηήζεη 

ζεκαληηθνχο ζπλεξγάηεο (AOL, Disney, Ferrero, Nintendo, θ.α.). Όπσο δειψλεη θαη 

ε νλνκαζία ηεο, ζηνρεχεη ζε παηδηά έσο θαη 10 εηψλ θαη πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα γηα ηα καζεκαηηθά, ηε γιψζζα, ηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή θ.α. 

 

 

 

ρήκα 2.9 UpToTen - http://www.uptoten.com/ 
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2.4.10 Κνηλόηεηα ramkid 

Απφ ηηο πξψηεο θαη πιένλ γλσζηέο ειιεληθέο δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο πνπ θηινμελεί 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είλαη ε ramkid (ρήκα 2.10). Ξεθίλεζε σο πεξηνδηθφ γηα 

κηθξά παηδηά θαη πνιχ γξήγνξα άξρηζε λα δηαζέηεη θαη ηηο έλζεηεο ειεθηξνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ. 

 

 

 

ρήκα 2.10 ramkid - http://www.4pi.gr/ramkid/ 
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2.4.11 Η θνηλόηεηα jele 

Σν jele (ρήκα 2.11) είλαη έλα νινθιεξσκέλν δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηελ χιε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Δίλαη έλα εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

γηα λα βνεζήζεη ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, 

κέζσ ελφο πεξηβάιινληνο πξνζεθηηθά κειεηεκέλνπ γηα παηδηά. Ζ πξφζβαζε ζηα 

παηρλίδηα δελ είλαη δσξεάλ αιιά απαηηεί ζπλδξνκή. 

 

 

ρήκα 2.11 jele - http://www.jele.gr/ 
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2.4.12 Η θνηλόηεηα Παηρληδάθηα.gr 

Ζ θνηλφεηα Παηρληδάθηα.gr (ρήκα 2.12) πεξηιακβάλεη έλα αξθεηά κεγάιν πιήζνο 

απφ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα θαη δηαηεξεί κηα μερσξηζηή θαηεγνξία γηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα. Καιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ αιιά πνιιά απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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ρήκα 2.12 Παηρληδάθηα.gr - http://www.paixnidakia.gr/ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

ρεδίαζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ «παίδω & καζαίλω» γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 

«Κάθε δάζκαλορ πος μποπεί να ανηικαηαζηαθεί από έναν ςπολογιζηή, αξίζει 

να ανηικαηαζηαθεί.»  

David Thornburg 

 

 

 

3.1  Οη ζηόρνη ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη ζε πνηνπο απεπζύλνληαη 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο αθνξνχλ ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ 

θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο ζηνπο 

καζεηέο παξνπζηάδνληαο ην ζέκα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην 

παγθφζκην ζέκα ηεο θηψρεηαο. Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζέκα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ θπξίσο ζηε δσή ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζε ηξνθή θαη λεξφ. 

 

Οη βαζηθνί δηεθπεξαησηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη παηδηά ειηθίαο 9 

έσο 12 εηψλ θαη επνκέλσο πξφθεηηαη γηα καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 
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Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Γ‟, Δ‟ θαη Σ‟ Γεκνηηθνχ). Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο κειέηεο ζπλδένληαη κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θαη ηελ Δπέιηθηε Εψλε Γηαζεκαηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Γεκνηηθφ. Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη ηα καζήκαηα κε ηα νπνία ζπλδένληαη είλαη:  

 Θέκαηα Πεξηβάιινληνο (θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ) 

 Σερλνινγία 

 Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 Γεσγξαθία 

 Μειέηε Πεξηβάιινληνο 

 Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή 

 Πιεξνθνξηθή 

 Αγγιηθά 

 Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

 

ηνλ Πίλαθα 3.1 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 3.1 Δλδεηθηηθή ξνή δξαζηεξηνηήησλ 

 Γξαζηεξηόηεηα Πεξηγξαθή 

Ρνή 

Γξαζηεξηνηήηωλ 

 

1ε δξαζηεξηόηεηα 
(1/2 δηδαθηηθή ψξα) 

 

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Αλάπηπμε λνεηηθψλ 
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 Γξαζηεξηόηεηα Πεξηγξαθή 

 

Κεθάιαην 1 

Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

«Ση είλαη νη Κιηκαηηθέο 

Αιιαγέο» 

 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Γλσξηκία ηεο 

πεξηβαιινληηθήο κέζα απφ 

ηηο ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν 

 Δμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία 

 

Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Καηαλφεζε ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 χλδεζε ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ κε ηελ έμαξζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Καιιηέξγεηα ζηάζεσλ ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

 

Πεξηερόκελν 

Φεθηαθφ πιηθφ (βίληεν) 

 

 

2ε δξαζηεξηόηεηα 

(1/2 δηδαθηηθή ψξα) 

 

Κεθάιαην 2 

Αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα 

«Φωλέο» 

 

 

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Αλάπηπμε λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ σο 

πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

 Δμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία 

 

Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Καηαλφεζε ηεο άκεζεο 

ζρέζεο ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο 
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 Γξαζηεξηόηεηα Πεξηγξαθή 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο πσο νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο πιήηηνπλ δσέο ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη 

θπξίσο ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο 

 

Πεξηερόκελν 

Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

 

 

3ε δξαζηεξηόηεηα 

(1/2 δηδαθηηθή ψξα) 

 

Κεθάιαην 3 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη 

ην δηθαίσκα ζην λεξφ 

«Ο θύθινο ηνπ λεξνύ» 

 

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Αλάπηπμε λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ σο 

πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

 Δμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία 

 

Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Καηαλφεζε ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ 

 Καηαλφεζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ λεξνχ 

 Καηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο 

δηαηάξαμεο ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ (εθπνκπέο CO2 θαη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο) 

 χλδεζε ηεο δηαηάξαμεο ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ κε ην 

πξφβιεκα ιεηςπδξίαο αλά 

ηνλ θφζκν 

 

Πεξηερόκελν 

Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ηνλ 
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 Γξαζηεξηόηεηα Πεξηγξαθή 

θχθιν ηνπ λεξνχ 

 

4ε δξαζηεξηόηεηα 

(1 δηδαθηηθή ψξα) 

 

Κεθάιαην 4 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη 

εθπνκπέο CO2 

«Ο θ. Γηνμείδηνο 

Άλζξαθαο ζηνλ θόζκν» 

 

 

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Αλάπηπμε λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ σο 

πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

 Δμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία 

 Γλσξηκία ηεο 

πεξηβαιινληηθήο κέζα απφ 

ηηο ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν 

 

Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 Αλαγλψξηζε ρσξψλ κε 

πςειέο εθπνκπέο CO2 

 χλδεζε ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ κε ηηο πςειέο 

εθπνκπέο CO2 

 Καιιηέξγεηα ζηάζεσλ ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηεο 

 

Πεξηερόκελν 

Γηαδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ηηο 

εθπνκπέο CO2 αλά ηνλ θφζκν 

Πεγέο πιεξνθνξηψλ: ςεθηαθφ 

πιηθφ, ππεξζχλδεζκνη πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα, θείκελα θαη εηθφλεο  
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3.2 Αξρηηεθηνληθή θαη ηερλνινγίεο πινπνίεζεο 

 

Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

πνπ αθνινπζεί ηελ θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server 

architecture) θαη ην κνληέιν ηεο πνιιαπιήο δηαζηξσκάησζεο (n-tier architecture). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα πηνζεηεί ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 3 επηπέδσλ (3-tier 

architecture, ρήκα 3.1). 

 

Σν 3-tier κνληέιν απνηειείηαη απφ ην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο (presentation layer), 

ην επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (application layer) θαη ην επίπεδν 

απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (data layer). ην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο παξέρεηαη 

ζην ρξήζηε ε εθαξκνγή-πειάηεο κέζσ ελφο thin-client – ηνπ πινεγνχ δηαδηθηχνπ 

(browser) – θαη απνηειεί ηε δηεπαθή γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην ζχζηεκα. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο ζπκβαίλνπλ ζην επίπεδν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Σν 

επίπεδν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απαξηίδεηαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή HTTP. Σα 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη θαη αλαθηψληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αξρείσλ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηειεί ην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ. Σα επίπεδα 

επηθνηλσλνχλ θαη αληαιιάζνπλ ηα δεδνκέλα κε ην θαηάιιειν ελδηάκεζν ινγηζκηθφ 

(middleware). 
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ρήκα 3.1 Αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ, 3-tier architecture 

 

Οη θχξηεο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο είλαη ε πιαηθφξκα Adobe Flash θαη ε ηερλνινγία XML. Ζ πιαηθφξκα 

Adobe Flash θαζψο θαη άιια δεηήκαηα αλάπηπμεο πεξηγξάθνληαη κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 3.3 (Ζ πιαηθφξκα αλάπηπμεο θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξακκαηηζηηθά ζέκαηα) ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία εμαγσγήο 
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εηθφλαο (screenshot), πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP.  

 

3.2.1 Μνληέιν αξρηηεθηνληθήο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ζχζηεκα αθνινπζεί ην θαηαλεκεκέλν κνληέιν 

αξρηηεθηνληθήο πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server architecture). ην ρήκα 3.2 

θαίλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλάιπζε πςεινχ επηπέδνπ. 

 

Ο ρξήζηεο επηθνηλσλεί κε ηνλ εμππεξεηεηή HTTP κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP θαη 

θαιεί ηελ εθαξκνγή-πειάηε, ε νπνία είλαη έλα αξρείν SWF, ην νπνίν αλαπαξάγεη 

ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ν Adobe Flash Player κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή. 

 

Ζ εθαξκνγή-πειάηεο επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη αλαθηά 

δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα κε ηε κνξθή XML. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή πειάηεο 

επηθνηλσλεί κε ηνλ εμππεξεηεηή HTTP κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP γηα λα 

εθηειέζεη θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ πνπ είλαη γξακκέλεο ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

PHP. Αθνχ εθηειεζηεί ην θαηάιιειν θνκκάηη θψδηθα, ην απνηέιεζκα επηζηξέθεηαη 

ζηελ είηε ζηελ εθαξκνγή-πειάηε είηε ζηνλ πειάηε κε ηελ θαηάιιειε κνξθή 

δεδνκέλσλ. 
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ρήκα 3.2 Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγήο 

 

 

3.3 Η πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξακκαηηζηηθά 

ζέκαηα 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα Adobe Flash (Adobe Flash Platform) γηα ηνλ Adobe 

Flash Player 10. Σν Adobe Flash επηιέρζεθε θαζψο απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε 

πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο θαη παξάδνζεο πνιπκέζσλ θαη ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

πςειήο αιιειεπίδξαζεο πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο βειηησκέλε εκπεηξία ρξήζεο. 

 

 Σν πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε είλαη απηφ ηνπ 

αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (Object-Oriented Programming, OOP) θαη 
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πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ActionScript 3.0 (AS3.0). Ζ αληηθεηκελνζηξεθήο πξνζέγγηζε 

πηνζεηήζεθε γηαηί απηνκάησο ε εθαξκνγή θαζίζηαηαη εχθνια ζπληεξήζηκε θαη 

επεθηάζηκε. Απηφ ζεκαίλεη πσο εχθνια θαη γξήγνξα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν επαλαπξνγξακκαηηζκφο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ. 

 

Σν πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Adobe Flash CS5 Professional. 

 

ηηο επφκελεο δχν παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηφζν ηεο πιαηθφξκαο Adobe Flash 

φζν θαη ηεο ActionScript 3.0. 

 

3.3.1 Adobe Flash Platform 

Ζ πιαηθφξκα Adobe Flash απνηειεί ηελ θνξπθαία πιαηθφξκα ζρεδίαζεο θαη 

δεκηνπξγίαο πινχζησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (Rich Internet Applications, RIAs) 

θαη πεξηερνκέλνπ κε απμεκέλε αιιειεπίδξαζε, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο κηα 

βειηησκέλε εκπεηξία ρξήζεο πνπ νδεγεί ζηε δέζκεπζε, ηελ ππνθεηκεληθή 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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Αλαπηχρζεθε ην 1996, αξρηθά απφ ηελ Macromedia, θαη απνηεινχζε απιά έλα κέζν 

αλαπαξαγσγήο θηλνχκελσλ γξαθηθψλ γηα ην δηαδίθηπν. Έθηνηε, θαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ εμαγνξά ηεο Macromedia απφ ηελ Adobe Systems Inc, ε πιαηθφξκα Flash 

εμειίρζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ αλαπαξαγσγήο θαη εθηέιεζεο εθαξκνγψλ θαη 

πνιπκέζσλ.  

 

Ζ Flash platform (ρήκα 3.3) πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ηερλνινγηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πιαηζίσλ εξγαζίαο αλνηρηνχ θψδηθα (open source frameworks) 

θαη ππεξεζηψλ κεηψλνληαο ηηο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο. Δκπεξηέρεη ηα εθηειέζηκα ρξφλνπ 

πεξηβάιινληα (runtime environments) Adobe Flash Player θαη Adobe Flash AIR. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ Adobe Flash Player απνηειεί ην κέζν αλαπαξαγσγήο ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην δηαδίθηπν. Αληίζηνηρα, ην 

Adobe Flash AIR αλαιακβάλεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ εθαξκνγψλ ππνινγηζηή. 
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ρήκα 3.3 Ζ πιαηθφξκα Adobe Flash θαη ε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο κε δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο (The Adobe Flash platform Evangelist kit, 2010) 

 

 

Ζ δεκνηηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ 

Adobe Systems Inc (Adobe Flash Platform Evangelism Kit, 2010) o Flash Player 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην 98% ησλ ππνινγηζηψλ κε ελεξγή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

ελψ αλαιακβάλεη λα αλαπαξάγεη ην 80% ησλ βίληεν ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, ην 

70% ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Adobe Flash Platform. 
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ρήκα 3.4 Γπλαηφηεηα ηεο πιαηθφξκα Adobe Flash λα ελζσκαησζεί ζε ππάξρνπζεο 

ππεξεζίεο (O‟Reilly, 2010) 

 

 

Οη εθαξκνγέο θαη ην πεξηερφκελν πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Flash Platform κπνξνχλ 

λα αλαπαξαρζνχλ ζε φια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο ην Mac OS X, 

Microsoft Windows θαη Linux.  Απφ ην 2011, ν Adobe Flash Player 10.3 είλαη 

δηαζέζηκνο θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θηλεηψλ ζπζθεπψλ Android 2.3. 

 

3.3.2 Αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκόο θαη ActionScript 3.0 

H ActionScript είλαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηα πεξηβάιινληα Adobe Flash 

Player θαη Adobe AIR. Κπθινθφξεζε ην 1996, σο ε γιψζζα ζελαξίσλ (scripting 

language) γηα ηνλ Flash Player. Δμειίρζεθε παξάιιεια κε ηνλ Flash Player θαη πιένλ 
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ζηελ ηξίηε ηεο έθδνζε, ActionScript 3.0 (AS3.0) απνηειεί κηα ηζρπξή θαη 

νινθιεξσκέλε γιψζζα αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Δλζσκαηψλνληαο φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ 

(OOP principles), κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη εθηεηακέλσλ 

εθαξκνγψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ κεγάια 

θνκκάηηα θψδηθα. 

 

Πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξα εθηεηακέλν API (application programming interface) ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, ην νπνίν απινπνηεί θαη επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια, έρεη βειηησζεί ε δηαδηθαζία αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θψδηθα βνεζψληαο 

ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δηνξζψζνπλ ζε αξρηθφ αθφκε ζηάδην ηα πηζαλά ζθάικαηα 

αλαπαξαγσγήο. εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζζήθε ηνπ λένπ XML API ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή ECMAScript for XML (E4X, ECMA-357 edition 2) θαη 

ελεξγνπνηεί ηα δεδνκέλα ηχπνπ XML σο θπζηθφ θνκκάηη ηεο ActionScript. 

 

Οη επηδφζεηο ηεο ActionScript έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά απφ ηελ αξρηθή εκθάληζή 

ηεο θαη πιένλ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο θαη απνδνηηθφηεξα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο πφξνπο ζπζηήκαηνο. Απηφ νθείιεηαη θαη ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηεο κεραλήο ActionScript Virtual Machine (AVM2, ρήκα 3.5) κέζσ 

ηεο νπνίαο εθηειείηαη ν θψδηθαο ActionScript θαη ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν 

ζην πεξηβάιινλ Adobe Flash Player φζν θαη ζην Adobe AIR. 
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ρήκα 3.5 Γνκή ηεο ActionScript Virtual Machine (AVM2) 

 

 

3.4 Δλδεηθηηθό ζελάξην ρξήζεο 

 

Έλα ηππηθφ ζελάξην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 
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Ζ πξψηε νζφλε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.6, πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη 

ην φλνκά ηνπ ψζηε λα πξνρσξήζεη ζην θεληξηθή νζφλε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

ρήκα 3.6 Ζ αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο – Δηζαγσγή νλφκαηνο ρξήζηε 

 

 

Οη ειάρηζηνη επηηξεπηνί ραξαθηήξεο γηα έλα φλνκα ζεσξήζεθαλ νη δχν (2) θαη 

επνκέλσο επηζηξέθεηαη ζην ρξήζηε ην αλάινγν κήλπκα ιάζνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη εηζάγεη απνδεθηφ φλνκα (ρήκα 3.7). 
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ρήκα 3.7 Μήλπκα κε απνδεθηνχ νλφκαηνο ρξήζηε 

 

 

 

Αθνχ εηζάγεη απνδεθηφ φλνκα, έλα κήλπκα θαισζνξίζκαηνο εκθαλίδεηαη ζην 

ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.8. 
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ρήκα 3.8 Μήλπκα θαισζνξίζκαηνο 

 

 

 

Ζ θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο (ρήκα 3.9) πεξηιακβάλεη ηηο δηαζέζηκεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ρξήζηεο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη φπνηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επηζπκεί λα πξνβάιεη ρσξίο λα ππάξρεη απζηεξή ηήξεζε ηεο ξνήο. 

Παξ‟ φια απηά γηα ηελ ζπλέπεηα κε ην ζελάξην ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ «Κφληξα ζην 

Ρεχκα» θάζε δξαζηεξηφηεηα θέξεη θαη έλαλ αξηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην Κεθάιαην 

ζην νπνίν αλήθεη. 
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ρήκα 3.9 Ζ θεληξηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο 

 

 

 

ην ρήκα 3.10 δηαθξίλεηαη θαη ν agent πνπ αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη 

ζπκβνπιέο ζην ρξήζηε είηε απηφκαηα είηε χζηεξα απφ επηινγή ηνπ ρξήζηε. Ζ 

βνήζεηα θαη νη ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη o agent είλαη πξνζσπνπνηεκέλεο θαη 

δπλακηθέο. Δμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία 

εθηειεί ν ρξήζηεο αιιά θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζε απηή. 
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ρήκα 3.10 Agent – Πξάθηνξαο 

 

 

 

Ο ρξήζηεο πιεξνθνξείηαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 

επηζθεθζεί κε ηε βνήζεηα επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ (tooltip), φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ρήκα 3.11. Ζ ιεηηνπξγία ησλ tooltips ζε απηφ ην ζεκείν πηνζεηήζεθε γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζηε δηαζέζηκε νζφλε ηνπ ρξήζηε. 
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ρήκα 3.11 Δπεμεγεκαηηθά θείκελα (tooltips) αλαιακβάλνπλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θνπκπηψλ ηεο εθαξκνγήο 

 

 

 

Δπηιέγνληαο ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλα 

ζχληνκν βίληεν (ρήκα 3.12), ην νπνίν αθνξά ζηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθφ, ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα 

αθππλίζεη ην ρξήζηε θαη νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγήζεη σο αθφξκεζε γηα ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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ρήκα 3.12 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 1: Ση είλαη νη Κιηκαηηθέο Αιιαγέο – 

εηζαγσγηθφ βίληεν 

 

 

 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα αλαδεηήζεη απφ πην ζεκείν ηνπ 

πιαλήηε πξνέξρεηαη ε θάζε Φσλή – πξνζσπηθή ηζηνξία ησλ παηδηψλ. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζχξεη ηελ θάζε θσλή θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηα θαηάιιεια ζεκεία πνπ 

εκθαλίδνληαη (ρήκα 3.13). Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε, ν agent 
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αλαιακβάλεη λα ηνλ ζπκβνπιεχζεη ή λα ηνλ επηβξαβεχζεη, επηζηξέθνληαο ην 

θαηάιιειν κήλπκα (ρήκα 3.14). 

 

 

 

ρήκα 3.13 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 2: Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα – Φσλέο 
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ρήκα 3.14 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 2: Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα – Ο agent 

παξέρεη ζπκβνπιέο ζην ρξήζηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ην αληίζηνηρν 

κήλπκα επηηπρνχο (ρήκα 3.15) ή κε επηηπρνχο νινθιήξσζεο (ρήκα 3.16). 
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ρήκα 3.15 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 2: Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα – 

Δπηηπρεκέλε νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 
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ρήκα 3.16 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 2: Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα – Με 

επηηπρεκέλε νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηα βαζηθά 

κέξε ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ. Καη ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ν agent ζπκβνπιεχεη 

κε θαηάιιεια κελχκαηα ην ρξήζηε γηα ηηο επηινγέο ηνπ (ρήκα 3.17). ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζην ρξήζηε ην αληίζηνηρν κήλπκα 

νινθιήξσζεο (ρήκα 3.18, ρήκα 3.19). 
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ρήκα 3.17 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 3: Ο θχθινο ηνπ λεξνχ – Ο agent παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζην ρξήζηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
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ρήκα 3.18 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 3: Ο θχθινο ηνπ λεξνχ – Δπηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 



86 

 

 

ρήκα 3.19 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 3: Ο θχθινο ηνπ λεξνχ – Με επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

 

Δπηιέγνληαο ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ θεληξηθή νζφλε, ν ρξήζηεο 

θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο ηξεηο βαζηθέο γεσγξαθηθέο δψλεο ησλ ρσξψλ αλάινγα 

κε ηηο εθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (CO2) πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζχξεη ην θάζε ρξψκα – δψλε θαη λα ρξσκαηίζεη ηηο δηαρσξηζκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (ρήκα 3.20). 
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ρήκα 3.20 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4: Δθπνκπέο CO2 – ρξσκαηηζκφο 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

 

 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή επηιέγνληαο ην 

θνπκπί κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηελ θάζε κία (ρήκα 3.21). 

Απηφκαηα εκθαλίδεηαη έλα θαηάιιειν θείκελν ην νπνίν ζηνρεχεη λα θηλεηνπνηήζεη 

ην ρξήζηε λα αλαινγηζηεί ζε πνηα δψλε αλήθεη ε πεξηνρή (ρήκα 3.22). 
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ρήκα 3.21 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4: Δθπνκπέο CO2 – Κνπκπί εκθάληζεο 

πιεξνθνξηψλ 
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ρήκα 3.22 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4: Δθπνκπέο CO2 – Πιεξνθνξίεο γηα ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αθξηθήο 

 

 

 

Όπσο θαη ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη ζπλερψο απφ ηνλ 

agent γηα ηελ νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπ. ην ηέινο εκθαλίδεηαη θαη πάιη ην 

αληίζηνηρν κήλπκα  νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (ρήκα 3.23, ρήκα 3.24). 
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ρήκα 3.23 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4: Δθπνκπέο CO2 – Δπηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 
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ρήκα 3.24 Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4: Δθπνκπέο CO2 – Με επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

Ο ρξήζηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο – αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

– κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηελ πξφνδν ηνπ ζε αξρείν εηθφλαο επηιέγνληαο ην 

αληίζηνηρν θνπκπί απφ ην κελνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

Αμηνιόγεζε, ζπκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

 

 

«Αν δεν έσειρ ηη θέληζη να αλλάξειρ κάηι, ηόηε δεν έσειρ ηο δικαίωμα να ηο 

κπίνειρ.» 

 

 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππφ κειέηε δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο θαη 

αλάπηπμήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζα ειερζεί, 

πέξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή θάιπςε ησλ νξηζζέλησλ ζηφρσλ, ε θαηαιιειφηεηα, ε 

αμηνπηζηία θαη ε επρξεζηία ησλ δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί έηζη ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

 

Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηα 

αξρηθά ζηάδηα παξαγσγήο ησλ ππφ κειέηε δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ «παίδσ & καζαίλσ» είλαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ιίζηα 

αμηνιφγεζεο (checklist). 
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4.2 Η δηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε 

 

Ζ δηακνξθσηηθή ή ζηαδηαθή αμηνιφγεζε (formative evaluation) ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ή ηε βειηίσζε ηνπ ππφ εμέηαζε πιηθνχ ή πξνγξάκκαηνο, εμεηάδνληαο 

κεηαμχ άιισλ ηελ πνηφηεηα πινπνίεζεο, ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, ηηο δνκέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ 

εμέιημε ελφο πξνγξάκκαηνο - ζπζηήκαηνο γηα λα αλαγλσξίζεη ηπρφλ απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Αθφκε, βνεζάεη ζηελ αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ππφ εμέηαζε πξνγξάκκαηνο θαη 

ζηελ πξφηαζε ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή θαη 

ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ απνθάζεσλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζπρλά απνηειείηαη απφ επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη έρνληαο ζαλ ζηφρνπο: 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ψζηε ην ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. 
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 Σελ αληηζηνηρία πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη βαζκνχ πινπνίεζήο ηνπο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα (Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Πηεξξαθέαο, Υ. & Πηληέιαο, Π., 

2003). 

  

 

4.3 Οη ιίζηεο αμηνιόγεζεο 

 

Οη ιίζηεο αμηνιφγεζεο (checklists) είλαη θαηάινγνη απφ θξηηήξηα ή εξσηήζεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Σα θξηηήξηα εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη νη αμηνινγεηέο θαινχληαη λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα θάζε έλα απφ απηά. 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ιίζηαο αμηνιφγεζεο αλαπηχρζεθε κε ηελ εκθάληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη ηελ αλάγθε πνπ δηακφξθσζαλ γηα γξήγνξε, ζαθή θαη αμηφπηζηε 

αμηνιφγεζε απηψλ. Παξ‟ φιν φκσο πνπ απνηεινχλ ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο ε εμαγσγή 

αληηθεηκεληθψλ θαη νπζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ειεγρφκελε (Squires, 1997; 

Squires and McDougall, 1994). 

 

 

4.4 Αμηνιόγεζε ηωλ δηαδξαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ «παίδω & καζαίλω» 
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4.3.1 Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππφ εμέηαζε δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ιήθζεθαλ ππφςε νη κειέηεο θαη νη πξνηεηλφκελνη θαηάινγνη θξηηεξίσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ, 2008) θαη ηνπ . Μαξθάδα 

(Μαξθάδαο, 2002). Ο θαηάινγνο ησλ θξηηεξίσλ εκπινπηίζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηηο ππφ κειέηε  δηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Έηζη, ε ιίζηα αμηνιφγεζεο πνπ πξνέθπςε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1. 

 

 

Πίλαθαο 4.1 Λίζηα αμηνιφγεζεο δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Λίζηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

 

Σίηινο ινγηζκηθνύ 

Γηαδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο «παίδσ 

& καζαίλσ» γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

«Κφληξα ζην Ρεχκα» 

Θεκαηηθή πεξηνρή 
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: θιηκαηηθέο αιιαγέο 

θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή 

ρνιηθό επίπεδν Γεκνηηθφ 

 

Α. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

 

1. σζηέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ιάζε 

2. χγρξνλεο πιεξνθνξίεο θαη φρη παξσρεκέλεο 
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3. Αληηθεηκεληθή, ηζνξξνπεκέλε παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

4. Με πξνθαηαιεηκέλεο απφςεηο θαη εηθφλεο. Πεξηερφκελν απαιιαγκέλν απφ 

θπιεηηθέο θαη εζληθέο πξνθαηαιήςεηο 

5. σζηή ρξήζε νξζνγξαθίαο, γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ 

6. Έλλνηεο θαη ιεμηιφγην πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

7. Αιιειεπίδξαζε ζπκβαηή κε ηε θπζηθή θαη δηαλνεηηθή σξηκφηεηα ησλ καζεηψλ 

γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα 

8. Λνγηθή πξφνδνο ησλ ζεκάησλ 

9. Πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ κε επηινγέο γηα αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

δπζθνιίαο 

10. Πεξίιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ. Δλφηεηεο απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο 

11. Διθπζηηθφ θαη πςειήο αηζζεηηθήο πεξηερφκελν 

 

Β. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

1. Σν πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ "αληαπνθξίλεηαη" ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Κφληξα ζην Ρεχκα» γηα ην Γεκνηηθφ θαη πξνσζεί ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ 

2. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα 

3. Οη θαζνξηζκέλνη δηδαθηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

4. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή 

5. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλεπήο κε κηα ζεσξία κάζεζεο ή έλα 

κνληέιν δηδαζθαιίαο 

6. Ο καζεηήο είλαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

7. Δληζρχεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην 

πξφγξακκα 

8. Πξνηεηλφκελε ρξήζε ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, πξνηεηλφκελα ζρέδηα δηδαζθαιίαο 

9. Ζ δηδαζθαιία ελζσκαηψλεη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ καζεηψλ 
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10. Ζ κάζεζε γεληθεχεηαη γηα έλα ζχλνιν παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ 

11. Ο καζεηήο ειέγρεη ηνλ ξπζκφ θαη ηελ ζεηξά ηεο παξνπζίαζεο 

12. Πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

13. Οη εξσηήζεηο είλαη εχζηνρεο, θαηάιιειεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ζπκβάιινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ κάζεζε 

14. Παξέρεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο 

16. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνθαιεί θαη ππνθηλεί ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

17. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηαθέξλνπλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο 

18. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ δξάζε 

19. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο θαη αμίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ λεξνχ 

20. Οη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ αθνξκή γηα κεηαγελέζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

21. Υξήζε θαηάιιειεο θαη ελζαξξπληηθήο αμηνιφγεζεο 

22. Βνεζεηηθά πιηθά γηα ηνπο καζεηέο, φπσο θχιια εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ 

23. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

1. Πεξηγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ hardware γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ινγηζκηθνχ 

2. Δχθνιε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

3. Ζ εθκάζεζε ρξήζεο απφ ηνπο δαζθάινπο θαη καζεηέο είλαη εχθνιε θαη 

γξήγνξε. Δγρεηξίδην νδεγηψλ 

4. Δχθνιε πινήγεζε ρσξίο λα απαηηείηαη θαζνδήγεζε 

5. Δπαλάγλσζην κέγεζνο θεηκέλσλ, θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα 

6. Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηάθνξα κέζα (θηλεηέο 
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ζπζθεπέο, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θηι) 

7. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ζε εηθφλα 

8. Ο καζεηήο κπνξεί λα απνζεθεχεη ην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο βγαίλεη 

απφ απηφ έηζη ψζηε φηαλ ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη λα μεθηλά απφ ην ίδην ζεκείν 

9. Γπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζε πξνεγνχκελεο "νζφλεο" 

10. Γπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη ιήςεο βνήζεηαο 

11. Τςειήο πνηφηεηαο νπηηθά, γξαθηθά θαη ήρνο. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

12. Πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε λα θεληξίζνπλ ηελ θαληαζία θαη 

ηελ πεξηέξγεηα 

13. Γπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ 

14. Σν πξφγξακκα δελ "πέθηεη" νχηε "θνιιάεη" 

 

 

 

4.3.2 Η κεζνδνινγία θαη ην δείγκα 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη δηακνξθσηηθή θαη δηελεξγήζεθε φπσο επηηάζζεη ε κέζνδνο θαηά 

ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δξγαιείν ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο απνηέιεζε, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ιίζηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ Πίλαθα 4.1. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.1 κε ηνλ θαηάινγν 

θξηηεξίσλ, νη άμνλεο πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηήζεθε, ηελ παηδαγσγηθή αμία θαη ρξεζηκφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ηερληθή αξηηφηεηά ηνπο. 
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Ζ ιίζηα αμηνιφγεζεο κνηξάζηεθε ζε άηνκα πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη άηνκα πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα-

πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αμηνιφγεζε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πέληε 

άηνκα. Οη ηξεηο εμ απηψλ είλαη εηδηθνί ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη 

παξάιιεια εθπαηδεπηηθνί. Οη ππφινηπνη δχν είλαη νη ππεχζπλνη ζπγγξαθήο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην Ρεχκα» 

ηεο ActionAid Διιάο. Οη εηδηθνί, αθνχ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο δηαδξαζηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηεο ιίζηα αμηνιφγεζεο. 

 

 

4.3.3 Σα επξήκαηα ηεο αμηνιόγεζεο 

Οη απφςεηο ησλ εηδηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππφ 

κειέηε δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. πλνιηθά νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άθεζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο αμηνινγεηέο σο πξνο θαη ηνπο ηξεηο άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ επηζεκάλζεθαλ ήηαλ ηα αλακελφκελα, ελψ 

αλαγλσξίζηεθαλ θαη κεξηθά αθφκε ηα νπνία δελ είραλ πξνβιεθζεί. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν πνπ αμηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ αλαθέξζεθε θαλέλα πξφβιεκα, ελψ απνηηκήζεθε σο 

θαηάιιειν γηα ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκεληθψλ δηεθπεξαησηψλ ηνπ, 
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δειαδή ηνπο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν 

πεξηερφκελν είλαη εππαξνπζίαζην θαη ηα γξαθηθά πνπ αλαπηχρζεθαλ θξίζεθαλ σο 

πςειήο αηζζεηηθήο. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα θηλνχκελα γξαθηθά 

πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο θαίλεηαη λα ειθχνπλ ηνπο ρξήζηεο.  

 

ρεηηθά κε ην ηερληθφ κέξνο δελ αλαθέξζεθαλ θξίζηκα πξνβιήκαηα ή ζθάικαηα ζηε 

ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. εκαληηθή παξαηήξεζε φκσο απνηειεί ε 

έιιεηςε θεληξηθήο βνήζεηαο γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε ε ηνπνζέηεζε ηνπ θνπκπηνχ επηζηξνθήο 

ζηελ θεληξηθή νζφλε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέζε πνπ λα ην εληνπίδεηαη άκεζα απφ 

ην ρξήζηε, ψζηε λα βειηησζεί θαη ε επρξεζηία. Μηα ιεηηνπξγία πνπ εμέθξαζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη αμηνινγεηέο πσο επηζπκνχλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκε ε χπαξμή ηεο είλαη ε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ ρξήζηε γηα κεηαγελέζηεξε ζπλέρεηα. 

Αθφκε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θεηκέλσλ αλαθέξζεθε πσο απαηηείηαη ε ρξήζε 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο  ζηε γξακκαηνζεηξά. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

αμηνινγεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο θαηαθέξλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπο. 

Καηαθέξλνπλ αθφκε ζε επαξθή βαζκφ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ρξήζηε γηα ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη ζηελ ππφινηπε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα». 

 



101 

 

Σέινο, σο ε πιένλ ζεκαληηθή παξαηήξεζε ησλ αμηνινγεηψλ ζεσξείηαη ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαζψο θαη ην 

επίπεδν δπζθνιίαο πνπ θξίζεθαλ σο εχθνιν. 

 

 

4.4 Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιήζεθε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ δηαδξαζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ «παίδσ & 

καζαίλσ» γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην Ρεχκα». Απφ ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςαλ αξθεηά ζεκεία βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζπλφινπ κε 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ «Κφληξα ζην Ρεχκα». Ζ αλάπηπμε επηπιένλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε απνζήθεπζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα 

βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε απφ 

ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Πηζαλφ ζεκείν έξεπλαο απνηειεί θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ρξήζηεο ηνπ. 
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Δπηπξφζζεηα,  ζα κπνξνχζε λα ειερζεί θαηά πφζν ην αλαπηπρζέλ πιηθφ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί εχθνια, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί θαη ζην αληίζηνηρν ζελάξην «Κφληξα 

ζην Ρεχκα» γηα ην Γπκλάζην. 

 

Σέινο, κηα αξθεηά ζεκαληηθή πηπρή πνπ δχλαηαη λα εξεπλεζεί είλαη ε δηακφξθσζε 

ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή επέθηαζε κε λέεο, ψζηε λα 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζηελ νινθιήξσζή ηνπο. 
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Δξγαζηήξην Λφγνπ & Πνιηηηζκνχ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Όκηινο Φίισλ 

Αθήγεζεο, ΚΠΔ Αλαη. Οιχκπνπ, ζει. 17-26, Παιαηφο Παληειεήκνλαο Πηεξίαο, 

Έθδνζε ΚΠΔ Αλαη. Οιχκπνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

«Κόληξα ζην Ρεύκα» 

 

 

 

 
www.actionaid.gr 

  

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ «Κφληξα ζην Ρεχκα» απνηειεί έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα 

Αλαπηπμηαθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηε θηψρεηα. Παξνπζηάδεη 

ζηνπο καζεηέο ην ζέκα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε δσή 

ησλ θαηνίθσλ ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην παξέρεη 
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βαζηθέο γλψζεηο γηα ηα δχν απηά δεηήκαηα, βησκαηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ 

ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδέεο γηα αλάιεςε δξάζεο. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην πεξηιακβάλεη έλα βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζψο θαη δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, φπσο 

ράξηεο, θσηνγξαθίεο, βίληεν θ.α. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαπηπμηαθήο Δθπαίδεπζεο «Κφληξα ζην 

Ρεχκα» ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 70% απφ ηελ Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο 

πλεξγαζίαο (ΤΓΑ 4) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην «Κφληξα ζην Ρεχκα» θαη ζχλδεζκνη πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ππάξρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

 http://education.actionaid.gr/kontra 
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