
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Γεωργία ∆ηµητρίου,  

Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Αναλυτικού Προγράµµατος  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

 

Το 2005, η UNESCO στοχεύοντας στην εφαρµογή ενός νέου οράµατος στον τοµέα της 

εκπαίδευσης,  διακήρυξε τη ∆εκαετία για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σύµφωνα µε 

την UNESCO (2003), το όραµα για την εκπαίδευση δίνει έµφαση σε µια ολιστική, διεπιστηµονική 

προσέγγιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

επίτευξη της αειφορίας και στην επίτευξη αλλαγών στις κυριαρχούσες αξίες, τη συµπεριφορά και 

τον τρόπο ζωής.  

Στα τέλη του 2006, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των Βασικών Ικανοτήτων για τη ∆ιά Βίου Μάθηση, το οποίο 

προσδιόριζε τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται ώστε τα άτοµα να επιτύχουν την προσωπική 

τους ολοκλήρωση, την ιδιότητα του πολίτη και την κοινωνική τους ένταξη στην όλο και 

περισσότερο επικεντρωµένη στη γνώση και τεχνολογία κοινωνία. Ένα από τα θέµατα που 

διέτρεχαν ολόκληρο το «Πλαίσιο Αναφοράς» ήταν και η ψηφιακή ικανότητα  η οποία 

περιλαµβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, 

την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, µε αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύµα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2007). 

Η «Άριστη, δόκιµη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας» αποτελούν 

και βασικό στόχο των Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων (ΝΑΠ) της Κύπρου, αφού θεωρούνται 

από τις κοµβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου 

αιώνα. Ο πολίτης του 21ου αιώνα θα πρέπει να διακατέχεται από προθυµία και ικανότητα για 

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να 

µπορεί να επιλύσει προβλήµατα αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις (ΥΠΠ, 2010). 



 Η έννοια της αειφορίας σηµατοδοτεί νέες εξελίξεις και αλλαγές στον επιστηµονικό χώρο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), αφού 

αποτελεί µια καινοτοµία στην εκπαιδευτική πρακτική (Φλογαΐτη, 2008; Φλογαΐτη, 2005). Η 

ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που χαρακτηρίζει 

την εποχή µας, επηρεάζει σηµαντικά τα κοινωνικά δεδοµένα και διαµορφώνει νέες τάσεις στην 

εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ΠΕ/ΕΑΑ. Τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής προγραµµάτων ΠΕ/ΕΑΑ είναι πολλά, αφού οι ΤΠΕ συµβάλλουν στη διερευνητική και 

συνεργατική µάθηση (Κασκαντάµη & Ιωαννίδης, 2001), καλύπτοντας έτσι στόχους της ΠΕ/ΕΑΑ. 

Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στη διεπιστηµονικότητα, την επικοινωνία, την ενεργό εµπλοκή 

των εκπαιδευόµενων στη µαθησιακή διαδικασία και στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

µαθητών/τριών για τα τοπικά και παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

 

Τεχνολογικός αλφαβητισµός 

Ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) προβάλει ιδιαίτερα 

αναβαθµισµένος µέσα από τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα (ΝΑΠ) του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού (ΥΠΠ, 2010). Για πρώτη φορά οι ΤΠΕ διαχέονται στο σύνολο της ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης µε την συµπερίληψη τους και στα δεκαπέντε γνωστικά αντικείµενα των ΝΑΠ. Η 

άριστη, δόκιµη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας καθορίζεται, 

σύµφωνα µε τα ΝΑΠ, σε συνάρτηση µε τις κοµβικές ιδιότητες, τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

που απαιτούνται να διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο οι µαθητές, στην κοινωνία του 21ου 

αιώνα.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ µπορεί να υποστηρίξει σηµαντικά, πέρα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, και την προσπάθεια για  ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών σε θέµατα 

περιβάλλοντος (Σταµούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008). Η επίδραση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ 

είναι σηµαντική, γιατί οι µαθητές/τριες δραστηριοποιούνται περισσότερο και εµπλέκονται πιο 

ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ενώ η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων 

διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εµπειρική έρευνα µέσα στην τάξη και στο πεδίο. 

Επίσης, οι ΤΠΕ βοηθούν και την κοινωνικοποίηση αλλά και την ενεργοποίηση και εµπλοκή όλων 

των µαθητών/τριών συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε ειδικές ικανότητες ή µαθησιακές 



δυσκολίες εξυπηρετώντας έτσι τους στόχους ένταξης και συµµετοχής  της ΕΑΑ (Pool, 1997, όπ. 

αναφ. στον Εξάρχου, 2010) 

Οι ΤΠΕ πέρα από τη µάθηση, και τη διδασκαλία µπορούν να διευκολύνουν το έργο του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος πλέον µπορεί να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ ως «γνωστικό και διερευνητικό 

εργαλείο (αλληλεπιδραστικά πολυµέσα, προσοµοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια), ως εποπτικό 

µέσο, ως εργαλείο επικοινωνίας (επικοινωνία µε διάφορους φορείς, µεταξύ µαθητών, ψηφιακές 

βιβλιοθήκες), ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών (on line βάσεις δεδοµένων) και ως εργαλείο 

τεχνολογικού αλφαβητισµού» (Ταστσίδης, Χατζηµιχαήλ, Αντωνίου, 2010).  

Πολλές από τις αλλαγές που πρεσβεύει η ΠΕ/ΕΑΑ θα µπορούσαν να υλοποιηθούν ευκολότερα µε 

την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο µαθησιακό περιβάλλον, µιας και ο καινοτόµος χαρακτήρας της 

πρώτης µπορεί να στηριχτεί στέρεα στο µοντέλο εκπαίδευσης που προωθούν οι ΤΠΕ και αφορά 

στην έµφαση στην εµπειρική γνώση (Κυνηγός, 2007 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 

2009; ∆ασκολιά κά, 2008 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). Οι ΤΠΕ εγγυώνται στην 

ΠΕ/ΕΑΑ αυτό που πραγµατικά απαιτεί και δεν είναι άλλο από ένα περιβάλλον βασισµένο στο 

πρόβληµα και προσανατολισµένο στη δράση, το οποίο παράλληλα, δίνει τις ευκαιρίες για 

αλληλεπίδραση και συνεργασία (Pass, 2008, όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τη «Χάρτα του Βελιγραδίου», θα πρέπει να εργαστεί 

προς τη δηµιουργία ατόµων τα οποία θα ενηµερώνονται και θα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον 

και τα προβλήµατά του αλλά ταυτόχρονα θα είναι  εξοπλισµένα µε τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις έτσι ώστε να µπορούν να εργαστούν για την επίλυση των τρεχόντων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, αλλά και την  πρόληψη νέων (UNESCO-UNEP, 1976). Για να 

µπορούν να το πράξουν οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή µε πληθώρα 

πληροφοριών και δεδοµένων που σχετίζονται µε ζητήµατα περιβάλλοντος και αειφόρου 

ανάπτυξης. Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οι µαθητές/τριες 

έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας, σύνθεσης και 

αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Σύµφωνα µε τους Paas & 

Creech (2008), οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ΕΑΑ µέσω της 

διευκόλυνσης της πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες πηγές και µέσω της 

διεύρυνσης των τρόπων αλληλεπίδρασης µεταξύ των εκπαιδευόµενων µε σκοπό την οικοδόµηση 

της γνώσης και την επίτευξη των στόχων της ΕΑΑ.  



Τα διαδραστικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός προσφέρουν ευκαιρίες για τη 

βελτίωση της µάθησης και την καλύτερη κατανόηση του θέµατος. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να 

προσφέρει νέες δυνατότητες για προώθηση αλλαγών στη µεθοδολογία της ΠΕ/ΕΑΑ (Paas & 

Creech, 2008). Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τόσο στην ΠΕ/ΕΑΑ όσο και στους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να διαµορφώσουν νέους τρόπους διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον 

Stiles (2000), ο κύριος σκοπός της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι να αναπτύξει ένα 

νέο µαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για την εκπαίδευση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της 

κριτικής σκέψης και της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης. 

Επιπλέον µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι ΤΠΕ, τα πανεπιστήµια δύνανται να προσφέρουν ηλεκτρονικές επιλογές και σε θέµατα  

ΠΕ/ΕΑΑ. Αρκετά Πανεπιστήµια προσφέρουν διαδικτυακά µαθήµατα ΠΕ/ΕΑΑ, ενθαρρύνοντας  τη 

συνεργατική και διαδραστική µάθηση και µετατοπίζοντας την παιδαγωγική εστίαση σε µια πιο 

συµµετοχική διαδικασία µάθησης. (Simon, 2002, όπ. αναφ. στη Whitehouse, 2008).  

 

Ικανότητες πού επιτυγχάνονται από την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ ΕΑΑ 

Κριτική σκέψη 

H βελτίωση της κριτικής σκέψης είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη δηµιουργία περιβαλλοντικά 

εγγράµµατων πολιτών (Ernst & Monroe, 2004). Η ΠΕ/ΕΑΑ δεν υπερασπίζεται µια συγκεκριµένη 

λύση ή δράση, αλλά, διευκολύνει την ικανότητα του/της µαθητή/τριας να αντλήσει γνώσεις και 

δεξιότητες από διάφορες θεµατικές ενότητες για την διεξαγωγή ερευνών, την επίλυση 

προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε ενηµερωµένες και υπεύθυνες δράσεις 

(UNESCO, 1978).  Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ), αφού αποτελεί βασική ικανότητα την οποία πρέπει να κατέχουν οι 

πολίτες για να µπορούν να συµµετέχουν και να συνεισφέρουν σε µια δηµοκρατική κοινωνία 

(Miedema & Wardekker, 1999 όπ. αναφ. στο Ten Dam & Volman, 2004; Ten Dam & Volman, 

2003).  

Στον ορισµό της κριτικής σκέψης αναδεικνύεται ο συνδυασµός δεξιοτήτων (ανάλυση των 

επιχειρηµάτων, κρίση αξιοπιστίας, απαίτηση διευκρινίσεων) και στάσεων (να είναι 



προετοιµασµένοι για να κάνουν ερωτήσεις, πρόθυµοι να λάβουν υπόψη τους τα όσα συµβαίνουν, 

να αναζητήσουν τις αιτίες, να είναι καλά ενηµερωµένοι, να ψάξουν για εναλλακτικές λύσεις, και να 

µην κρίνουν αν τα στοιχεία είναι ανεπαρκή) που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της ΑΑ. Οι 

περισσότεροι ορισµοί που υπάρχουν για την κριτική σκέψη εστιάζονται στην ικανότητα των 

ατόµων να αναπτύξουν και να αναλύσουν επιχειρήµατα στηριζόµενοι στη διαθέσιµη γνώση 

(Angelo, 1995 όπ. αναφ. στο Mazer, Hunt & Kuznekoff, 2007; Williams, Oliver, και Stockdale, 

2004 όπ. αναφ. στο Mazer, Hunt & Kuznekoff, 2007; Williams & Worth, 2001 όπ. αναφ. στο 

Mazer, Hunt & Kuznekoff, 2007), η οποία µπορεί πολλές φορές να προκύψει από τη διερεύνηση 

µέσω του διαδικτύου και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 

Ολιστική θεώρηση  

Όπως αναφέρουν οι Monga and John (2007), η ολιστική προσέγγιση προσανατολίζεται στην 

εξέταση της ολότητας ενός θέµατος, σε αντίθεση µε την αναλυτική σκέψη που αποσυνδέει το 

αντικείµενο από το πλαίσιό του και επικεντρώνεται στα επιµέρους χαρακτηριστικά του. Η ΠΕ/ΕΑΑ 

προωθεί µια ολιστική προσέγγιση τόσο της εκπαιδευτικής πράξης όσο και των εννοιών του 

περιβάλλοντος και της ΑΑ.  Αξιοποιεί και συνδυάζει, σύµφωνα µε τις Λιαράκου και Φλογαϊτη 

(2007), όλα τα πεδία της γνώσης και της ανθρώπινης εµπειρίας (κοινωνικό, αισθητικό, 

δηµιουργικό, γλωσσικό, λογοτεχνικό, µαθηµατικό, ηθικό, φυσικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό και 

πνευµατικό), ενώ παράλληλα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου (γνωστική, 

συναισθηµατική, ψυχοκινητική, κοινωνική και ηθική). 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να οδηγήσει  σε µια ευρεία αντίληψη του υπό µελέτη θέµατος αφού 

ο εκπαιδευόµενος µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και να έρθει σε επαφή µε διαφορετικές πηγές 

οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει σφαιρικά το ζήτηµά του. Όπως αναφέρουν οι 

Χαλκίδης, Σαριδάκη, Τσάκαλης (1998), για να επιτευχθεί η ολιστική θεώρηση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων τα 

οποία θα ενισχύσουν την ικανότητα του εκπαιδευόµενου να διερευνά, να συγκεντρώνει 

πληροφορίες, να τις αξιολογεί, να τις ερµηνεύει µε σκοπό την επιλογή της περιβαλλοντικά πιο 

υπεύθυνης λύσης. 

 



Μέθοδοι Μάθησης που αξιοποιούνται κατά την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην ΕΑΑ 

 Οι ΤΠΕ µπορούν να αξιοποιηθούν ως συµπλήρωµα στην τάξη για να προωθήσουν τη 

συνεργασία, τη σύνδεση µε τον «πραγµατικό κόσµο» και την εµπειρική µάθηση, οι οποίες 

αποτελούν βασικές παιδαγωγικές µεθόδους της ΠΕ/ΕΑΑ. 

 

Συνεργατική µάθηση 

Όταν αναφερόµαστε στη συνεργατική µάθηση εννοούµε τις δραστηριότητες ενεργητικής µάθησης, 

κατά τις οποίες οι µαθητές/τριες δουλεύουν µαζί σε µικρές οµάδες για την επίτευξη ενός 

συγκεκριµένου στόχου. Μέσω της οµαδικής εργασίας δίνονται ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση 

του περιεχοµένου και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των συµµετεχόντων (Manolas and Filho, 2011). 

Η συνεργατική µάθηση αποτελεί µια οµάδα τεχνικών ενεργητικής µάθησης, κατά την οποία 

ανατίθενται εργασίες σε οµάδες, όπως επίλυση προβληµάτων σε διαδοχικά στάδια, σύνθετα σχέδια 

εργασίας (projects) ή παρουσιάσεις (Knight & Wood, 2005).  

Η συνεργατική µέθοδος προωθεί την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών/τριών και µεταξύ 

µαθητών/τριών- δασκάλου. Οι µαθητές/τριες που εργάζονται στα πλαίσια της συγκεκριµένης 

µεθόδου παρουσιάζουν διαπολιτισµική κατανόηση και ανοχή (Slavin, 1990 όπ. αναφ. στο Baker 

and Clark, 2010), ψηλές διαπροσωπικές δεξιότητες (Johnson and Johnson, 1998) και είναι 

καλύτερα προετοιµασµένοι για τη συµµετοχή τους σε µια δηµοκρατική κοινωνία (Kagan, 1994 όπ. 

αναφ. στο Baker & Clark, 2010).  

Η χρήση τεχνικών συνεργατικής µάθησης µέσα στην τάξη είναι πολύ σηµαντική λόγω των θετικών 

επιδράσεων τους στη µάθηση των παιδιών. Η µάθηση που προκύπτει µέσα από ενεργητικές 

διαδικασίες στα πλαίσια µιας µικρής οµάδας οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης 

τάξης και στην ενίσχυση της ατοµικής ευθύνης έναντι των υπολοίπων µελών της οµάδας , οδηγεί 

στην ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης των προσωπικών υποθέσεων αλλά και της αξιολόγησης των 

σκέψεων των άλλων συµµετεχόντων, αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες των µελών, 

αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και οι ιδέες και οι απόψεις των µαθητών/τριών χρησιµοποιούνται 

στη διαδικασία της µάθησης ( Johnson, Johnson & Smith, 1991 όπ. αναφ.στο Manolas & Filho, 

2011; Lenning & Ebbers, 1999 όπ. αναφ.στο Manolas & Filho, 2011). Οι µαθητές/τριες δοµούν τη 



γνώση ενεργά εργαζόµενοι σε συνεργατικές οµάδες, ο δάσκαλος δεν δίνει καθοδηγητικές οδηγίες 

και οι µαθητές ενθαρρύνονται να επεξηγούν το σκεπτικό τους και να συνεισφέρουν γνωστικά στα 

υπόλοιπα µέλη της οµάδας (Hmelo-Silver, 2004). Οι µαθητές/τριες που έµαθαν να εργάζονται στα 

πλαίσια της συνεργατικής µάθησης είναι καλύτεροι στην επίλυση προβληµάτων γνωστικού 

περιεχοµένου, στην αυτόνοµη µάθηση και στην εφαρµογή των εννοιών που έχουν διδαχθεί  σε 

πρακτικά προβλήµατα και έχουν περισσότερα κίνητρα για µάθηση (Schmidt, 1998). 

Η εφαρµογή µεθόδων, όπως η στρατηγική της επίλυσης προβλήµατος - που στηρίζεται στη θεωρία 

του εποικοδοµητισµού, λόγω του ότι εφαρµόζεται σε ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο µαθητές/τριες και δάσκαλος συνδιαµορφώνουν το αντικείµενο µάθησης- σε συνεργατική 

βάση, οδηγεί σε επανακαθορισµό των αντιλήψεων των µαθητών/τριών σχετικά µε δύσκολες 

έννοιες και οδηγεί σε αύξηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Οι µαθητές µαθαίνουν διαµέσου 

της ανταλλαγής των εµπειριών τους (Barrows & Tamblyn, 1980). Οι µεταγνωστικές στρατηγικές 

που καλούνται να αναπτύξουν, βοηθούν στην αύξηση των λαµβανόµενων γνώσεων και βελτιώνουν 

την αυτοπεποίθησή τους (Orcajo & Aznar, 2005).  

Ο κύριος σκοπός των δραστηριοτήτων συνεργατικής µάθησης είναι η κατανόηση των απόψεων 

ενός άλλου ατόµου και των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Μέσω  των αλληλεπιδράσεων της 

οµάδας οδηγούµαστε στην αποκρυπτογράφηση ιδεών, στην επίλυση των προβληµάτων και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων (Taylor, 1983). 

Όταν η συνεργατική µάθηση υποστηρίζεται από τη χρήση των ΤΠΕ ο υπολογιστής λειτουργεί είτε 

ως διαµεσολαβητής µεταξύ των µελών της οµάδας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εργαλεία 

κοινωνικής δικτύωσης), είτε ως µέσο διερεύνησης πληροφοριών για αξιοποίησή τους από τα µέλη 

της οµάδας (Kaye, 1995). Οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και 

επιχειρήµατα επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή λύση για την επίλυση ενός προβλήµατος ή την 

αποπεράτωση µιας οµαδικής εργασίας (Κυριακίδης & Κασουλίδης, 2001). 

 Επιπλέον, οι µαθητές/τριες µέσω των Ψηφιακών Κοινοτήτων Μάθησης (Online Learning 

Communities) αναζητούν και αξιολογούν πληροφορίες, λαµβάνουν αποφάσεις, συνεργάζονται και 

µοιράζονται ιδέες (Cooper, 2002), αναπτύσσοντας παράλληλα την ικανότητα δράσης και 

υλοποιώντας στόχους της ΠΕ/ΕΑΑ. 

 

 



Ενεργητική µάθηση - Eποικοδοµητική προσέγγιση της γνώσης 

Η θεωρία του εποικοδοµητισµού επισηµαίνει  πως οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις 

αναπαραστάσεις για τον κόσµο γύρω τους, µέσα από την εµπειρία και τους αναλογισµούς  τους 

πάνω στην εµπειρία αυτή, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα την προϋπάρχουσα γνώση, για να 

ερµηνεύσουν τη νέα γνώση. Είναι εποµένως, ενεργοί δηµιουργοί της γνώσης τους.  H πιο 

σηµαντική θέση της θεωρίας του εποικοδοµητισµού είναι ότι η µάθηση δοµείται ενεργά από τον 

ίδιο τον µαθητή και δεν επιτυγχάνεται µε τον µαθητή ως παθητικό δέκτη (Barraket, 2005). 

Συνεπώς, δεν µπορεί να µεταδοθεί από τον κατέχοντα την γνώση- διδάσκοντα στον µη κατέχοντα -

µαθητευόµενο.  

 Στην ενεργητική µάθηση (active learning) οι µαθητές/τριες δεν είναι απλά αποδέκτες 

πληροφοριών, αλλά συµµετέχουν και πράττουν. Έχουν καθοριστικό ρόλο, σκέφτονται τι κάνουν 

και οδηγούνται στη µάθηση µε νόηµα (Bonwell, & Eison, 1991). Κατά την ενεργητική µάθηση 

εγκαταλείπεται η δασκαλοκεντρική διδασκαλία και υιοθετείται η µαθητοκεντρική, αφού οι 

µαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόµενων τίθενται στο επίκεντρο (Barr & Tagg; 1995). Η 

ενεργητική µάθηση αυξάνει την εννοιολογική κατανόηση (Fox & Ronkowski,1997 όπ. αναφ. στο 

Krain and Shadle, 2006) και βελτιώνει τη µακροπρόθεσµη µνήµη µε αποτέλεσµα οι γνώσεις και οι 

εµπειρίες να διατηρούνται περισσότερο αφού αξιοποιούνται πολλαπλές αισθήσεις και 

συναισθήµατα κατά τη µάθηση  (Krain and Shadle, 2006).  

Η ενεργητική µάθηση είναι σύµφυτη µε τη διδασκαλία και την απόκτηση δεξιοτήτων της ΕΑΑ 

αφού πολλά από τα χαρακτηριστικά της είναι επίσης στοιχεία της ενεργητικής µάθησης. Η σύνδεση 

της θεωρίας µε την πραγµατικότητα, η εµπλοκή διαφόρων φορέων, η ανατροφοδότηση και ο 

αναστοχασµός, αλλά και η ενεργός πολιτότητα αποτελούν στοιχεία και των δύο (Roberts and 

Roberts, 2008).   

Η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών ενεργητικής µάθησης και η αξιοποίηση των ΤΠΕ αυξάνει τα 

κίνητρα των µαθητών για µάθηση, διευκολύνει τη συγκράτηση πληροφοριών, προωθεί την 

ανταλλαγή απόψεων, καλλιεργεί την κριτική και δηµιουργική ικανότητα και βελτιώνει τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα (Bennice, 1989; Χαραλαµπόπουλος, 1999). Οι ΤΠΕ προωθούν τη 

διαφοροποίηση, βοηθούν τους µαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, παρέχουν κίνητρα, προωθούν την 

ενεργητική και διερευνητική µάθηση, ενισχύουν τη συνεργατικότητα, και βοηθούν στην καλύτερη 



κατανόηση των εννοιών (Αντωνίου & ∆έρρη, 2003, όπ. αναφ. στο Ταστσίδης, Χατζηµιχαήλ, 

Αντωνίου,2010).  

 

Πώς ενσωµατώνονται οι ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΑΑ 

∆ιαδίκτυο 

Βασική αρχή ενός προγράµµατος ΕΑΑ είναι η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στη 

διαδικασία της µάθησης (Palmer, 1997, όπ. αναφ. στο Εξάρχου, 2010) και στη διαδικασία επίλυσης 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η σύνδεση των ΤΠΕ µε την ΕΑΑ, γίνεται συνήθως αντιληπτή 

µέσω εφαρµογών χρήσης του διαδικτύου (Coleman & Penuel 2000, Moore & Huber 2001) ως πηγή 

πληροφόρησης αλλά και ως πηγή εντοπισµού αλληλεπιδραστικών πολυµέσων εικονικού 

περιβάλλοντος. 

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και ειδικότερα του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για 

τον/την µαθητή/τρια. 

 Όσον αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, πηγές και 

εκπαιδευτικές πύλες ή πλατφόρµες όπου τους δίνεται η δυνατότητα για ανταλλαγή ιδεών, 

απόψεων, σχεδίων µαθήµατος, για πρόσβασή σε επιστηµονικά άρθρα, αλλά και εφαρµογές οι 

οποίες θα υποστηρίξουν τα µαθήµατά τους .  



Παράδειγµα εκπαιδευτικής πύλης που µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της ΠΕ/ΕΑΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πύλες Π.Ε. \ Ελληνικές  

• Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού ΠΕ  

• Περιβαλλοντική Γωνιά - ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ  

• Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Καστοριάς  

• Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη"  

 



  Πύλες Π.Ε. \ Ξενόγλωσσες  

• European Environment Agency  

• North American Association for Enironmental Education - EE Link  

• UNESCO - Connect  

• US Environmental Protection Agency  

• Wisconsin Department of Natural Resources - Environmental Education for Kids  

Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον/στην µαθητή/τρια να διερευνά, να εντοπίζει πληροφορίες, 

να τις παρουσιάζει και να τις αξιολογεί. Καθιστά τον/την µαθήτρια υπεύθυνο/η για την οικοδόµηση 

της γνώσης και του/της δίνει την δυνατότητα να  την προσεγγίζει ολιστικά µέσα σε ένα ελκυστικό 

περιβάλλον µάθησης. Οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις θέσεις των 

διάφορων κοινωνικών οµάδων, να προβάλουν τις δικές τους θέσεις και απόψεις και να 

δραστηριοποιηθούν από κοινού µε άλλες οµάδες. 

Οι σηµερινοί µαθητές/τριες είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο και συµµετέχουν µε 

ενθουσιασµό στη µαθησιακή διαδικασία, αφού βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικό αυτό το µαθησιακό 

πλαίσιο, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλά µαθησιακά αποτελέσµατα (Bruce, 2008). Αυτό δίνει την 

ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν σχέδια εργασίας προγραµµάτων ΠΕ 

αξιοποιώντας το διαδίκτυο. Μια τέτοια δυνατότητα αποτελούν οι Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης 

(ΨΚΜ) ( Online Learning Communities). Μια ΨΚΜ είναι µια οµάδα ατόµων που επικοινωνούν 

ηλεκτρονικά και µε το συντονισµό του/της εκπαιδευτικού, ανακαλύπτουν, διαχειρίζονται, 

αξιολογούν και ερµηνεύουν πληροφορίες, παρουσιάζουν τις ιδέες τους, προβληµατίζονται και 

καταλήγουν σε αποφάσεις, οικοδοµώντας συνάµα τη γνώση συνεργατικά (Cooper, 2002). Μέσω 

των ψηφιακών κοινοτήτων υλοποιούνται πολλοί από τους στόχους της ΕΑΑ, αφού συνεργαζόµενοι 

οι µαθητές/τριες αποκτούν πέρα από τις γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου, 

επικοινωνίας και συνεργασίας (Harasim, 1999).  

Η αξιοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείο µάθησης στηρίζεται στην θεωρία του 

εποικοδοµητισµού. Οι µαθητές/τριες έχουν πρόσβαση σε άπειρες πληροφορίες τις οποίες µπορούν 

να αξιοποιήσουν κατά τη µελέτη ενός ζητήµατος είτε σε ατοµικό ή συνεργατικό επίπεδο, 

επικοινωνούν µε άλλους µαθητές/τριες και ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, παρουσιάζουν και 



δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους (Ayala, 2009), εργαζόµενοι πάντοτε µε τους 

δικούς τους ρυθµούς και το προσωπικό τους στυλ. 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, και οι βιβλιοθήκες στην ψηφιακή τους µορφή προσφέρουν ποικίλες 

εκπαιδευτικές δυνατότητες στον εκπαιδευτικό κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση της 

µαθησιακής διαδικασίας. Επιτρέπουν την πλοήγηση και ευνοούν δραστηριότητες διερεύνησης και 

ανακάλυψης. Με τους µηχανισµούς αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωµατώνουν επιτρέπουν 

επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. 

 

 Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)  ή των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης 

(social networks) που στοχεύουν στη δηµιουργία on-line κοινοτήτων δίνουν την ευκαιρία στους 

µαθητές/τριες να αλληλεπιδράσουν και αποτελούν ισχυρό κίνητρο ενεργητικής εµπλοκής τους στη 

µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν να 

αποστείλουν µηνύµατα τα οποία µπορούν να συνοδεύονται από αρχεία κειµένων, ήχων ή εικόνων, 

έτσι ώστε να µπορούν να µελετηθούν και να αναλυθούν από όλα τα µέλη της οµάδας.  

Παράδειγµα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email)  

1) Ως µέσου συλλογής δεδοµένων 



Ετοιµάστε ένα ερωτηµατολόγιο στη word για να το αποστείλετε µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε όλες τις εταιρείες εισαγωγής και πώλησης καινούριών αυτοκινήτων της πόλης 

σας σχετικά µε τη διαθεσιµότητα µοντέλων υβριδικών αυτοκινήτων, τις τιµές πώλησης τους, τα 

χαρακτηριστικά τους και το ρυθµό και τον αριθµό πώλησης υβριδικών αυτοκινήτων στην Κύπρο.   

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των εταιριών και εντοπίστε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την 

επικοινωνία σας.  

 

 

 

 

 

2) Ως µέσου ενηµέρωσης και επικοινωνίας: 

Χρησιµοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) για να επικοινωνήσετε µε τους µαθητές των 

Γυµνασίων και Λυκείων της πόλης και να τους ενηµερώσετε για τα αποτελέσµατα της έρευνας σας. 

Καλό θα ήταν πέρα από το κείµενο να επισυνάψετε µια παρουσίαση η οποία θα περιλαµβάνει τα 

αποτελέσµατα σας υπό µορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων. 

Μια άλλη εφαρµογή του διαδικτύου είναι και τα ιστολόγια (Blog). Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές 

έχουν τη δυνατότητα της ανάπτυξης Ιστοσελίδων & Blog για ανάρτηση πληροφοριών. Στο 

ιστολόγιο καταγράφονται σκέψεις, εµπειρίες, γεγονότα  (posts), αναρτώνται εικόνες, µουσική, 

βίντεο, podcasts και προτείνονται λίστες ενδιαφερόντων δικτυακών τόπων. 

Ο επισκέπτης του ιστολογίου έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά µε τον ιδιοκτήτη του, αλλά και µε 

τους άλλους χρήστες, καθώς µπορεί να καταθέτει τις απόψεις του (comments), για τις απόψεις του 

συγγραφέα ή των άλλων  επισκεπτών σε πραγµατικό χρόνο. 

 

 

 

 

Εταιρείες Εισαγωγής Καινούριών Αυτοκινήτων 

Επικοινωνούµε µαζί σας …. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέσω του διαδικτύου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και σε ιστοχώρους µε βίντεο, 

όπως π.χ. στον ιστοχώρο YouTube. Ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε νέες εφαρµογές και µία 



ποικιλία νέων δυνατοτήτων και εργαλείων οι οποίες µετατρέπουν το YouTube σε ένα διαδικτυακό 

χώρο µε ποικίλες µαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

 

To WatchKnowLearn.org  είναι ένα νέο social media  µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα διαθέσιµο  στο 

διαδίκτυο. Πρόκειται για µια ιστοσελίδα που περιέχει 30 000 εκπαιδευτικά βίντεο. Όλα τα βίντεο 

δηµιουργούνται  ή µεταφορτώνονται από εκπαιδευτικούς και είναι διαθέσιµα για εκπαιδευτικούς 

και µαθητές δωρεάν. 

 

 

 

 

 

 

 



Με το πρόγραµµα Hot Potatoes, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο  οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να ετοιµάσουν ασκήσεις κλειστού τύπου που ανήκουν στα πιο κάτω είδη: α) ασκήσεις 

συµπλήρωσης κενών (cloze) β) ασκήσεις επιλογής σωστής απάντησης (quiz) γ) ασκήσεις 

σταυρόλεξων (cross) δ) ασκήσεις σειροθέτησης (mix) ε) ασκήσεις αντιστοίχισης (match). Οι 

ασκήσεις που δηµιουργεί ο/η εκπαιδευτικός αποθηκεύονται και σε αρχεία τύπου htm (ιστοσελίδες), 

πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να αναρτηθούν σε δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) και να είναι 

προσβάσιµες από οποιονδήποτε έχει σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το διαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να υποστηρίξει και να επεκτείνει δραστηριότητες 

βιωµατικής µάθησης (Moore & Huber, 2001), µε την αξιοποίηση εργαλείων όπως  οι βάσεις 

δεδοµένων, για τον εντοπισµό πληροφοριών και την καταχώρηση µετρήσεων που έχουν συλλέξει 

οι µαθητές /τριες κατά την εξερεύνηση του τοπικού περιβάλλοντος, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν 

από επιστήµονες, αλλά και από τους ίδιους τους µαθητές/τριες (De La Beaujardiere , Cavallo, 

Hasler, Mitchell, O'Handley, Shiri, et al. ,1997) . 

Παραδείγµατα βάσης δεδοµένων: 

Το worlmapper είναι µια βάση δεδοµένων µε χαρτογράµµατα. Τα χαρτογράµµατα είναι µια  µορφή 

απεικόνισης ενός χάρτη που κάνει πιο ευδιάκριτα τα στοιχεία του µέσω της αυξοµείωσης του 

µεγέθους µιας χώρας ανάλογα µε τα ποσοστά της.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  CIA World Factbook είναι µια βάση δεδοµένων χρήσιµων πληροφοριών για τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές να συγκεντρώσουν στοιχεία και πληροφορίες 

σχετικά µε ξένες χώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Αυτή η βάση δεδοµένων µπορεί να συνδυαστεί µε το KML Factbook το οποίο χρησιµοποιεί τα 

διαθέσιµα στοιχεία από το CIA World Factbook και τα αναπαριστά σε δύο (2D) ή και τρεις (3D) 

διαστάσεις γραφικές παραστάσεις των στοιχείων ανά χώρα είτε σε 2D Google Map ή µέσω του 

Google Earth 3D plugin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth 

Το Google Earth είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για την κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά λήψης 

αποφάσεων για το περιβάλλον. Αποτελεί µια σχετικά νέα τεχνολογία που δείχνει πώς οι άνθρωποι 

µπορούν να αλληλεπιδράσουν αξιοποιώντας αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες. 

Πολλοί επιστήµονες χρησιµοποιούν το Google Earth για τη µελέτη δεδοµένων που αφορούν 

περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως η διασπορά του θαλάσσιου πάγου αλλά και η µελέτη τοπικών 

καιρικών φαινοµένων (Butler, 2006, όπ. αναφ. στο Bodzin,2008 ).  

Το λογισµικό αυτό παρέχει δορυφορικές εικόνες µεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη. Οι εικόνες 

αυτές συνδυάζονται µε χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες. Ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί 

σε όλο τον πλανήτη και να επιλέξει το ύψος από το οποίο θα κάνει την πλοήγηση αυτή. Το 

λογισµικό Google Earth µπορεί να συνδυαστεί µε το λογισµικό Google Maps 



(http://maps.google.com/), ώστε να συνδεθούν δορυφορικές εικόνες µε διαφόρων ειδών 

αλληλεπιδραστικούς χάρτες. 

Το Google Earth αποτελεί µια απεικόνιση του πραγµατικού κόσµου που προκύπτει από 

φωτογραφίες που λαµβάνονται από δορυφόρους και αεροσκάφη σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, 

δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο χρήστη να εντοπίσει τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε µια 

περιοχή µε την πάροδο του χρόνου, την αλλαγή της χρήσης της γης αλλά και τη δυνατότητα, 

αξιοποιώντας και άλλα τεχνολογικά εργαλεία, να σχεδιάσει και να πάρει αποφάσεις σχετικά µε τη 

διαµόρφωσή µιας περιοχής.  

 

Παράδειγµα 1: Αλλαγή χρήσης της γης  

Παρατηρήστε τους δύο χάρτες της περιοχής σας (χάρτης του 2011 και χάρτης του 2003). Εντοπίστε 

και καταγράψτε τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο περιβάλλον (δρόµοι, κτίρια, πράσινες 

εκτάσεις, πυκνότητα κτηρίων). 

Περιοχή Οµονοίας (Λεµεσός)  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Περιοχή Οµονοίας (Λεµεσός) 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 2: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος της UNEP 

Αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Google Earth (π.χ..  UNEP) οι µαθητές έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε δεδοµένα και φωτογραφίες από δορυφόρους που απεικονίζουν τις 

αλλαγές στα οικοσυστήµατα µε την πάροδο του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παράδειγµα 3: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος Explore Planet Earth 

Το  Explore Planet Earth  είναι µια εφαρµογή που αξιοποιεί το Google Earth και τα βίντεο του 

Discovery channel “Planet Earth”. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε επιλεγµένα σηµεία της υδρογείου 

και να παρακολουθήσετε βίντεο που έχουν κινηµατογραφηθεί για το Discovery channel. Ο 

εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να µεταφέρει στην τάξη οικοσυστήµατα, περιβάλλοντα, ζώα και 

φαινόµενα. Μπορεί, ακόµα. να αναθέσει σε οµάδες να παρουσιάσουν και να εµπλουτίσουν τις 

παρουσιάσεις τους µε στοιχεία της παραπάνω εφαρµογής και σε ψηφιακή µορφή να τις ανεβάσουν 

στο δικτυακό τόπο, blog ή wiki του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άλλα εκπαιδευτικά Προγράµµατα της Google Earth που µπορούν να αξιοποιηθούν στα 

πλαίσια της ΠΕ/ ΕΑΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογισµικά γενικής χρήσης- Πολυµεσικές εφαρµογές  

Τα λογισµικά γενικής χρήσης (π.χ. MS Word, Excel, PowerPoint) αξιοποιούνται από τους 

εκπαιδευόµενους για να καταγράψουν πληροφορίες ή να συνθέσουν κείµενα, να επεξεργαστούν 

δεδοµένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατά τους. 

Ο Επεξεργαστής Κειµένου (π.χ. Word) µπορεί να χρησιµοποιηθεί  για την παραγωγή, 

τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειµένων σε ψηφιακή µορφή. Ευνοεί την 

πολυτροπικότητα (δυνατότητα να ενσωµατώνει διαφορετικές µορφές π.χ. εικόνες). Οι µαθητές 

µπορούν να το αξιοποιήσουν για τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων, για την καταγραφή των 

συµπερασµάτων και των αποτελεσµάτων της έρευνάς τους αλλά και για την παρουσίαση της 

εργασίας τους.  



ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Β΄2 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                    

Πώς έρχομαι συνήθως κάθε πρωί στο σχολείο;  

Σημειώστε √ στο σωστό μέσο μεταφοράς. 

 

 

 

 

    

Πόδια Ποδήλατο Αυτοκίνητο Λεωφορείο Μοτοσυκλέτα 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Β΄2 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 

 

 

 

     

 

 

 Πόδια Ποδήλατο Αυτοκίνητο Λεωφορείο Μοτοσυκλέτα 

Α΄1 1 0 13 0 0 

Α΄2 0 0 14 0 0 

Β΄1 2 0 17 0 0 

Β΄2 2 0 14 0 1 

Γ΄1 2 0 13 0 0 

 



Τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) είναι λογισµικά που µπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης 

(εκπαιδευτικός ή µαθητής) για την οργάνωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθµητικών 

δεδοµένων. Ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί στην Excel τα δεδοµένα της έρευνας του, να 

ετοιµάσει πίνακες και γραφικές παραστάσεις, να βρει στατιστικά δεδοµένα και αφού καταλήξει σε 

συµπεράσµατα να πάρει αποφάσεις. 

Παράδειγµα αξιοποίησης της Word και της Excel: 

Οι µαθητές ετοιµάζουν ένα ερωτηµατολόγιο στη Word για την κατανάλωση νερού στο σπίτι. 

Αφότου συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια και επιστραφούν, ο/η κάθε µαθητής/τρια ενηµερώνει 

µε τα δεδοµένα του το δικό του λογιστικό φύλλο στην Excel. Ακολούθως, ο/η κάθε µαθητής/τρια 

υπολογίζει τη συνολική οικογενειακή κατανάλωση νερού  και το µέσο όρο για κάθε χρήση νερού 

πχ για πλύσιµο (µέσος όρος της οικογενειακής κατανάλωσης για κάθε χρήση ως προς τον αριθµό 

µελών της οικογένειας). Ετοιµάζει, στη συνέχεια, τις σχετικές γραφικές παραστάσεις . 

Τα Προγράµµατα Παρουσίασης (π.χ. PowerPoint) δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να 

αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασµού µιας παρουσίασης αλλά και δεξιότητες 

παρουσίασης. Μέσα από το PowerPoint οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ετοιµάσουν µια 

παρουσίαση σχετικά µε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας και να γνωστοποιήσουν τα συµπεράσµατα 

τους στο κοινό. 

 

 

 

 

 

 

Τα Προγράµµατα Ζωγραφικής (π.χ. Tux Paint, RNA) δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να 

συνθέσουν πρωτότυπες ιστορίες να ετοιµάσουν κινούµενα σχέδια ή να δηµιουργήσουν κινούµενες 

εικόνες για να παρουσιάσουν µια προβληµατική κατάσταση ή φαινόµενο .  



π.χ. Ο κύκλος του νερού µε τη χρήση του Tux Paint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πολυµεσικές εφαρµογές σχεδιάζονται µε σκοπό: α) να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό κατά τη 

διδασκαλία του/της παρέχοντας ολοκληρωµένο υλικό έτοιµο για χρήση µε σκοπό να το αξιοποιήσει 

ως έχει ή να το τροποποιήσει ανάλογα µε τις ανάγκες του/της (Γεωργιάδου & Σπυρέλλης 2005) και 

β) να εµπλουτίσουν µε ψηφιακό υλικό την ΠΕ έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήµατα απόστασης ή 

µετακίνησης όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει ή το σχολείο βρίσκεται µακριά από το υπό µελέτη 

πεδίο, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις µαθητές/τριες να «επισκέπτονται» εικονικά το χώρο 

(Γκράσσος, 2003).  

Παραδείγµατα πολυµεσικών εφαρµογών: 

http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/poverty/drastiriotites.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.env-edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια  Μάθησης - Προσοµοιώσεις 

Η «θεωρητικοποίηση» αντί της βιωµατικής µάθησης και της έρευνας στο πεδίο, όπως επίσης και η 

χρήση αφαιρετικών περιβαλλοντικών εννοιών σε µαθητές/τριες πολύ µικρής ηλικίας είναι τα δύο 

κύρια προβλήµατα της επιτυχούς εφαρµογής της ΠΕ/ΕΑΑ στο σχολείο. Για το λόγο αυτό η χρήση 

των ΤΠΕ καθίσταται απαραίτητη αφού ενισχύουν την αντίληψη και βοηθούν τους µαθητές/τριες να 

ερµηνεύσουν δεδοµένα και συνεπώς να τα κατανοήσουν (Cox, 2000).  

Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνονται ευκολότερα κατανοητά τα φυσικά φαινόµενα (όπως 

π.χ. το φαινόµενο  του θερµοκηπίου) και αντιµετωπίζονται οι παρανοήσεις των µαθητών/τριών 

σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Τα παιχνίδια µάθησης (Serious Games) υπόσχονται την ανάπτυξη, διαισθητικά και µε 

περιορισµένα οικονοµικά µέσα, προσιτών και οικείων περιβαλλόντων µάθησης για ένα ευρύ φάσµα 

εφαρµογών, τόσο εκπαιδευτικών όσο και κατάρτισης. Μπορούν να οριστούν ευρέως ως παιχνίδια 

στον υπολογιστή ή video games στα οποία πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση και όχι η 

ψυχαγωγία (Michael & Chen, 2005). Είναι παρόµοια µε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά 

επικεντρώνονται κυρίως σε ένα ακροατήριο εκτός της εκπαίδευσης. Πολλά από αυτά µπορεί να 

θεωρηθούν ως ένα είδος «edutainment», (από τη σύνθεση των λέξεων: «education»-εκπαίδευση και 

«entertainment»-ψυχαγωγία), αλλά ο κύριος στόχος τους δεν είναι να διασκεδάσουν, αν και αυτό 



το χαρακτηριστικό τους είναι µια σηµαντική πτυχή για την επιλογή τους να χρησιµοποιηθούν στη 

διδασκαλία. Ένα παιχνίδι µάθησης έχει την εµφάνιση και την αίσθηση του παιχνιδιού, αλλά στην 

πραγµατικότητα είναι µια «προσοµοίωση του πραγµατικού κόσµου, των γεγονότων ή των 

διαδικασιών» (en.wikipedia.org, όπ. αναφ. στο Susi, Johannesson and Backlund, 2007). Η 

διαφοροποίηση των παιχνιδιών µάθησης από τα ψυχαγωγικά παιχνίδια φαίνεται από τον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 1: ∆ιαφορές των παιχνιδιών µάθησης από τα ψυχαγωγικά παιχνίδια*  

 Παιχνίδια µάθησης Ψυχαγωγικά Παιχνίδια 

Σκοπός έναντι εµπειρίας Στο επίκεντρο η επίλυση 

προβλήµατος 

Στο επίκεντρο οι πλούσιες 

εµπειρίες 

Εστίαση Σηµαντικά στοιχεία της 

µάθησης 

Η διασκέδαση 

Προσοµοιώσεις Απαιτούνται παραδοχές για 

λειτουργικές προσοµοιώσεις 

Απλουστευµένες διαδικασίες 

προσοµοίωσης 

Επικοινωνία Αντικατοπτρίζουν τη φυσική 

(ατελή) επικοινωνία 

Η επικοινωνία είναι συνήθως 

άψογη 

*
Βλ. Σχετικά Susi et al., 2007 

Τα Serious Games έχουν ποικίλες εφαρµογές στην εκπαιδευτική διαδικασία  και αυτό οφείλεται 

στην ταυτόχρονη ενσωµάτωση των πτυχών της προσοµοίωσης, του παιχνιδιού και των 

παιδαγωγικών στοιχείων (Anolli, Mantovani, Confalonieri, Ascolese & Peveri, 2010). Ένα καλό 

παιχνίδι µάθησης θα πρέπει, αφενός να χαρακτηρίζεται από ένα δυνατό παιδαγωγικό υπόβαθρο, 

αφετέρου όµως το παιχνίδι και οι προσοµοιώσεις δεν θα πρέπει να είναι ανιαρές για τους/τις 

µαθητές/τριες. Η συνδυασµένη αυτή στρατηγική παιδαγωγικής, παιχνιδιών και προσοµοιώσεων 

µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, προσδίδοντας στην 

ΠΕ/ΕΑΑ µια νέα διάσταση, ενισχύοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της (Βλαστάρης 

Σκαναβή, και Πετρενίτη, 2008).  



Η σηµερινή γενιά αποτελεί τη γενιά της τεχνολογίας. Οι µαθητές/τριες πλέον, αρέσκονται 

περισσότερο σε µαθησιακά περιβάλλοντα όπου ασκούνται µε διδακτικά παιχνίδια παρά σε 

περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης µε τους/τις συµµαθητές/τριες ή τον καθηγητή τους (Annetta, 

Murray, Laird, Bohr & Park, 2006).  

Οι ΤΠΕ και τα παιχνίδια µάθησης µπορούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή µορφή της 

τάξης, µε τις διαλέξεις, τα διαγωνίσµατα και τη καταγραφή σηµειώσεων, µε ένα διαδραστικό 

διασκεδαστικό και ευχάριστο µαθησιακό περιβάλλον (Prensky, 2001). Είναι πλέον φανερό ότι, η 

οργάνωση και η παράδοση της µαθησιακής διαδικασίας απαιτείται να αλλάξει και να 

προσαρµοστεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των σύγχρονων µαθητών/τριών (Reeves, 2008). 

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα παιχνίδια µάθησης εκµεταλλεύονται συχνά τις αφηγήσεις, τις 

ιστορίες, τις εικονικές παραστάσεις και άλλα χαρακτηριστικά των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, όπως 

η βαθµολογία και η κοινωνική δικτύωση, προκειµένου να παρακινήσουν τους/τις µαθητές/τριες να 

συµµετάσχουν σε µια µαθησιακή δραστηριότητα. Τα παιχνίδια µάθησης έχουν µαθησιακούς 

στόχους και δοµή, αλλά επιπλέον προσαρµόζονται στις ανάγκες των παικτών. Είναι διαδραστικά 

και το πιο σηµαντικό προσφέρουν απόλαυση, χαρά, κίνητρα, ικανοποίηση και συναίσθηµα, 

προκειµένου να επιτευχθεί η ενεργητική εµπλοκή και συµµετοχή του/της µαθητή/τριας 

(Protopsaltis, Pannese, Hetzner, Pappa & De Freitas, 2010). Τα παιχνίδια µάθησης είναι στην 

κορωνίδα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αφού αξιοποιώντας τη δύναµη τους αιχµαλωτίζουν τους 

χρήστες και τους καθιστούν συµµετέχοντες σε ένα συγκεκριµένο σκοπό που είναι η απόκτηση νέας 

γνώσης και δεξιοτήτων (Corti, 2006, όπ. αναφ. στο Susi et al. 2007). 

Τα παιχνίδια µάθησης και οι προσοµοιώσεις αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο στην ΠΕ/ΕΑΑ όχι 

τόσο για την απόκτηση περιβαλλοντικής γνώσης όσο για την ανάδειξη του πολυδιάστατου 

χαρακτήρα των περιβαλλοντικών θεµάτων, παρέχοντας συνάµα την δυνατότητα στον/στην 

µαθητή/τρια για εµπλοκή στη διερεύνηση ποικίλων επιλογών και αποφάσεων που σχετίζονται µε 

αυτά (∆ηµητρίου, 2009). 

Τα παιχνίδια µάθησης έχουν δυναµικό χαρακτήρα, περιέχουν εµπειρίες καταστάσεων µέσα από τις 

οποίες οι παίκτες έρχονται σε επαφή µε σύνθετα προβλήµατα και στοχεύουν στην επίλυσή τους. 

Προµηθεύουν τους χρήστες µε τρόπους ώστε να βλέπουν και να κατανοούν τα προβλήµατα κριτικά 

και δίνουν σε αυτούς ευκαιρίες να διαµορφώνουν στάσεις και συµπεριφορές (Squire, 2005). Ένας 



τέτοιος τύπος ανθρώπου -ενεργός, ευέλικτος, δηµοκρατικός, κριτικά σκεπτόµενος, δυναµικός- είναι 

η βασική επιδίωξη και της ΠΕ/ΕΕΑ. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται µέσα από ένα κατάλληλα 

σχεδιασµένο, ασφαλές, βιωµατικό περιβάλλον όπου το λάθος αναγνωρίζεται αλλά δεν έχει 

πραγµατικό κόστος (Raybourn, 2003 όπ. αναφ. στο Raybourn & Bos, 2005). Η συνεισφορά των 

παιχνιδιών µάθησης στην επίτευξη των στόχων της ΠΕ/ΕΑΑ αποδεικνύεται και µέσα από τα 

αποτελέσµατα ερευνών. Σύνθετα παιχνίδια µάθησης απέδειξαν ότι µπορούν να συνεισφέρουν στην 

αλλαγή στάσεων των µαθητών/τριών, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης προβλήµατος και λήψης απόφασης. Μπορούν ακόµη να 

χρησιµοποιηθούν ως µέσο για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης στην 

οµάδα. (Mitchell and Savill-Smith, 2004). 

Τα παιχνίδια µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εκτός από το ότι θέτουν πρωταγωνιστή της µάθησης τα 

ίδια τα παιδιά, µπορούν να δώσουν έµφαση στις ποικίλες πτυχές του περιβάλλοντος µε το 

σχεδιασµό ολιστικών προσεγγίσεων (Lahiry, Sihna, Gill, Mallik & Mishra, 1988), συνδέουν τη 

µάθηση µε τη διαδικασία λήψης απόφασης (Volsk, 1975), ενισχύουν εσωτερικές διαδικασίες 

ανάπτυξης του ατόµου όπως η ιεράρχηση των αξιών (Ηewitt, 1997).  

Παραδείγµατα παιχνιδιών: 

Food Force (http://www.wfp.org/how-to-help/individuals/food-force 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EnerCities http://www.enercities.eu/game.php 

 

 

 

 

 

 

 

 Άλλες ιστοσελίδες µε παιχνίδια µάθησης: 

1.  Plan it green (http://www.doublegames.gr/play/plan-it-green.html) 

2. Stop Disasters! (http://www.stopdisastersgame.org/en/playgame.html) 

3. Trouble Shooter (http://makesyouthink.net/games/trouble-shooter/flash/) 

4. Water Alert (http://www.unicef.org/voy/wes/)  

5. Darfur is Dying (http://www.darfurisdying.com/)  

6. Climate Challenge (http://makesyouthink.net/games/climate-challenge/flash/)  

7. Eco Saviors (http://www.whosegame.com/gamecard.php?game=2278) 

8. Electrocity (http://www.electrocity.co.nz/) 

9. Clim Way (http://climcity.cap-sciences.net/us/climcity.php) 

10. Energuy (http://www.aee.gouv.qc.ca/en/energuy/game/)  

11. EnergyVille (http://www.willyoujoinus.com/energyville/) 

12. Barrel Blaster (http://www.barrelblaster.net/)  

13. Honoloko (http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html)  

14. Mission Lighting  

(http://www.connect2climate.org/src/enLighten/Mission_enLighten.html) 

15. Operation Climate Control (http://www.operationclimatecontrol.co.uk/content/)  



16. Operation Resilient Planet  

(http://www.jason.org/public/WhatIs/CurrORPGames.aspx) 

17. Errand Run  

(http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/environmental/errandRun/play_errandrun.cfm) 

18. Transform it! 

(http://www.jason.org/gated/digital_labs/transformit/transformit.html) 

19. Energy city (http://www.jason.org/gated/digital_labs/EnergyCity/popup.html)  

20. Garbage King (http://www.whosegame.com/gamecard.php?game=2149) 

21. Power Up (http://www.powerupthegame.org/) 

22. 3rd World farmer (http://www.3rdworldfarmer.com/index.html) 

23. Toxic Blaster (http://assets.panda.org/custom/games/toxicblaster/)  

24. Earth hour (http://www.earthhour.org/kids/Game.aspx)  

25. Age of Ecology (http://www.gootproductions.com/play/age_of_ecology/) 

26. Ενεργειακό αποτύπωµα (http://www.wwf.gr/footprint/) 

27. Ayiti: The cost of life (http://ayiti.newzcrew.org/globalkids/) 

28. Go goat go  

(http://www.christianaid.org.uk/resources/games/gogoatgo/game.html) 

29. Disaster Watch 

(http://www.christianaid.org.uk/resources/games/disastergame/index.html) 

30. Copenhagen Challenge  

(http://www.copenhagenchallenge.org/COP15_English.htm) 

31. Green Planet (http://www.thegreenplanet.co.uk/game/game1b.htm) 

Catchment Detox (http://catchmentdetox.net.au/play-game/ 

 



Προσοµοιώσεις: 

 

Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm 

 

Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm 



 

Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική χαρτογράφηση 

Η χρήση εννοιολογικών χαρτών στην ΠΕ/ΕΑΑ δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές/τριες να µάθουν 

αποτελεσµατικότερα βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να οργανώσουν το διδακτικό 

αντικείµενο, να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες και να ανατρέχουν σ’ αυτές ευκολότερα.  

Yπάρχουν διαθέσιµα αρκετά εργαλεία χαρτογράφησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα οποία 

βοηθούν στη διαδικασία κατασκευής, επεξεργασίας και διαµοιρασµού ενός εννοιολογικού χάρτη. 

Το βασικό πλεονέκτηµα της εννοιολογικής χαρτογράφησης που συνίσταται στην εργαλειακή τους 

χρήση, αποκτά νέα δυναµική αποτελεσµατικότητα όταν γίνεται µε την χρήση υπολογιστών (Jegede, 

Alaiyemola & Okebukola,  1990). Σήµερα µε τα διάφορα λογισµικά προγράµµατα επιτρέπεται στο 

µαθητή να κατασκευάσει ένα χάρτη, να τον αποθηκεύσει και να τον τυπώσει. Επιπρόσθετα,  µπορεί 

να ενσωµατώσει συνδέσµους µε άλλες πηγές όπως: εικόνες, ταινίες, ήχους, κείµενα, ιστοσελίδες, 

παρουσιάσεις και άλλους νοητικούς χάρτες τα οποία επεξηγούν και συµπληρώνουν τις 

πληροφορίες του χάρτη (Cañas, Carff, Hill, Carvalho, Arguedas, Eskridge, Lott & Carvajal, 2005). 

Όλες οι παραπάνω ενσωµατώσεις γραφικών και ήχου στην αναπαράσταση του περιεχοµένου και 

των γνωστικών πηγών κάνουν πιο ολοκληρωµένη την έκφραση της γνώσης (Φορτούνη & 

Φραγκάκη, 2005).  



Το βασικό πλεονεκτήµατα στη διαδικασία σχεδιασµού ενός εννοιολογικού χάρτη ηλεκτρονικά 

είναι η δυνατότητα εµπλoυτισµoύ τoυ µε γραφικά (χρώµατα, εικόνες, σχήµατα), η ευκολία 

δόµησης, η ευκολία επανεξέτασης και η ικανότητα προσαρµογής του µε διαφορετικούς τρόπους 

(Bruillard & Baron, 2000). Η ευκολία αναδιoργάνωσης κόµβων, ετικετών και δεσµών µέσα από τη 

χρήση λoγισµικoύ ενθαρρύνει τις αναθεωρήσεις στo χάρτη, αφού oι διαγραφές, oι πρoσθήκες, και 

oι αλλαγές oλoκληρώνoνται γρήγoρα και µε ευκολία (Anderson-Inman &  Zeitz,1993). 

Σύµφωνα µε τους Cañas, Hill, & Lott (2003), τέτοια λογισµικά επιτρέπουν στο χρήστη τη 

συνένωση δυο ή περισσότερων εννοιολογικών χαρτών και άλλων σχετικών πηγών δηµιουργώντας 

«γνωστικά µοντέλα» (Knowledge models) για την περιγραφή σύνθετων ή συσχετιζόµενων 

εννοιολογικών συστηµάτων. Η δυνατότητα αποθήκευσης και επαναφοράς των εννοιολογικών 

χαρτών είναι ένα επιπλέον πλεονέκτηµα. Η έλλειψη αυτής της δυνατότητας ήταν ιδιαίτερα 

ανασταλτική στην αναθεώρηση των χαρτών, η οποία είναι µια διαδικασία απαραίτητη, αφού ο 

εννοιολογικός χάρτης αναπτύσσεται καθώς η γνώση του/της µαθητή/τριας αυξάνεται σε µια 

περιοχή µάθησης (Chang, Sung, & Chen,  2001). Η ανάδραση των µαθητών/τριών µε το 

περιεχόµενο του εννοιολογικού χάρτη είναι πιο ουσιαστική, γιατί τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 

αυτής µπορούν να τύχουν διαπραγµάτευσης όλη την οµάδα και το διδάσκοντα (Τζιµογιάννης & 

Σιορέντα, 2007). Πέρα από το ότι η εργασία στον υπολογιστή ευνοεί τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση σε µικρές οµάδες, οι δυνατότητες σήµερα που παρέχει το διαδίκτυο επεκτείνουν τη 

σηµασία των εννοιολογικών χαρτών ως εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Λογισµικά προγράµµατα εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap Tools) δίνουν τη δυνατότητα πλέον 

στους χρήστες να διαµοιράζουν την εργασία τους είτε σε τοπικό δίκτυο είτε στο διαδίκτυο (Cañas, 

Hill, Carff, Suri, Lott, Eskridge, Gómez, Arroyo & Carvajal, 2004 ·  Cañas, Hill, Granados, Pérez, 

& Pérez, 2003).  

Έρευνες της Anderson-Inman et al. (1998) έδειξαν ότι η δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών µε τη 

χρήση των κατάλληλων λογισµικών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για µαθητές/τριες που είναι 

προσανατολισµένοι στην οπτική µάθηση ή έχουν δυσκολίες στο να γράφουν και να διαβάζουν 

κείµενα. Η χαρτογράφηση σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον διευκολύνει την οπτική σκέψη που 

κρύβεται κάτω από αυτήν την µορφή αντιπροσώπευσης γνώσης, καθιστώντας την πιο προσιτή 

(Maas, & Leauby, 2005).  

Παράδειγµατα εννοιολογικών χαρτών  



Παράδειγµα 1: Αυτοκίνητο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρδειγµα 2: Αυτοκίνητο και Περιβάλλον 

Nα συµπληρώσετε τον χάρτη µε κατάλληλη τοποθέτηση των εννοιών και των συνδετικών 

λέξεων στις προετοιµασµένες θέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://blogs.sch.gr/aantoniou 



Παράδειγµα 3: Μέσα Μεταφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράδειγµα 4: Ενέργεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία Κατασκευής Εννοιολογικών Χαρτών 

• γενικά εργαλεία διαγραµµατικής αναπαράστασης,  

όπως το  SmartDraw (http://www.smartdraw.com)  

• εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης, όπως το 

Visual Mind (http://www.visual-mind.com) 

• εργαλεία αποφάσεων, όπως το  

Decision Explorer http://www.banxia.com/demain.html)  

CMapTools: http://cmap.ihmc.us/  

COMPASS: http://hermes.di.uoa.gr/compass/  

Mindomo: http://www.mindomo.com  

Mindmeister: http://www.mindmeister.com  

Webspiration: http://mywebspiration.com  

 

 



ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τον Ματσαγγούρα (2001), οι ιστοεξερευνήσεις είναι σενάρια κατευθυνόµενης 

διερεύνησης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευόµενοι αντλούν και επεξεργάζονται 

πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο. Περιλαµβάνουν µια αποστολή η οποία κινητοποιεί τους/τις 

µαθητές/τριες να διερευνήσουν συγκεκριµένα ζητήµατα (Dodge, 1995;· Dodge,1997).  Όπως 

αναφέρει ο Οικονόµου (2011), η ιστοεξερεύνηση είναι «µια µαθησιακή δραστηριότητα που 

στοχεύει στην ενεργοποίηση των µαθητών/τριών και είναι προσανατολισµένη στην έρευνα». 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των ιστοεξερευνήσεων είναι η αξιοποίηση του διαδικτύου για την 

άντληση και επεξεργασία πληροφοριών. Το διαδίκτυο κυρίως, αποτελεί µέσο οργάνωσης του 

υλικού του µαθήµατος αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το µαθησιακό περιβάλλον αφού µέσω αυτού 

γίνεται η διερεύνηση. 

Αξιοποιώντας τις ιστοεξερευνήσεις (webquest) για τη µελέτη των διάφορων περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να οικοδοµήσουν γνώσεις και να εξοικειωθούν µε 

επιθυµητές δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ και στις προσδοκούµενες δεξιότητες που 

αποσκοπεί να αναπτύξει η  ΕΑΑ. Οι ιστοεξερευνήσεις προάγουν την ενεργό συµµετοχή των 

µαθητών, θέτουν το µαθητή στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας και δίνουν στον εκπαιδευτικό 

καθοδηγητικό και κυρίως υποστηρικτικό ρόλο. Τόσο ο εποικοδοµητισµός, όσο και η συνεργατική 

µάθηση, επιτυγχάνονται µέσω των ιστοεξερευνήσεων που κυρίως είναι η εφαρµογή της µεθόδου 

project µε την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα  του διαδικτύου. Ενθαρρύνει 

τους/τις µαθητές/τριες να σχεδιάσουν και να οικοδοµήσουν οι ίδιοι τη γνώση, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες, να επιλύσουν προβλήµατα και να πάρουν αποφάσεις (Howard, 2002, όπ. αναφ. στο 

Papastergiou , Antoniou & Apostolou, 2011).  

Οι µαθητές συνεργαζόµενοι για να φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους έχει ανατεθεί 

αλληλεπιδρούν, µοιράζονται  ιδέες και απόψεις, οικοδοµούν γνώσεις και προσεγγίζουν τη γνώση 

σε βάθος. Λόγω του υπερβολικού όγκου πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, πολλές από τις 

οποίες είναι ακατάλληλες ή ανακριβείς για χρήση από παιδιά, οι ιστοεξερευνήσεις επικεντρώνονται 

στην αναζήτηση/διερεύνηση πληροφοριών από συγκεκριµένες ιστοσελίδες, εστιάζοντας στην 

αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών για την επίλυση προβλήµατος. Προάγουν την κριτική σκέψη 

µέσω της ενεργοποίησης των γνωστικών δεξιοτήτων και των µεταγνωστικών στρατηγικών που την 



αποτελούν (π.χ. ανάλυση, σύνθεση, µετασχηµατισµός, οργάνωση και αξιολόγηση πληροφοριών, 

εµβάθυνση και εφαρµογή γνώσεων, εξαγωγή συµπερασµάτων κ.λπ.). Παράλληλα, ενισχύουν τη 

δηµιουργικότητα των µαθητών/τριών οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν µε ευρηµατικούς 

τρόπους τα αποτελέσµατα της εργασίας τους. Οι δραστηριότητες  σε µια ιστοεξερεύνηση θα πρέπει 

να  αφορούν σε προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου και να προσεγγίζονται διαθεµατικά  για να 

βοηθήσουν τους/τις µαθητές/τριες να αποκτήσουν ολιστική θεώρηση του ζητήµατος. 

Κατά το σχεδιασµό µιας ιστοεξερευνησης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το επίπεδο, τα 

ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες των µαθητών/τριών, οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Αναλυτικού 

Προγράµµατος που θα επιτευχθούν, η καταλληλότητα των πηγών και η σαφής περιγραφή της 

διαδικασίας εκτέλεσης του έργου. Ο σχεδιασµός θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

παρακινεί τους µαθητές/τριες να επιλύσουν µια προβληµατική κατάσταση και όχι απλά να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες, να προάγει την οργάνωση, ανάλυση και υπέρβαση των δεδοµένων, 

να προωθεί τη συνεργατικότητα,  και να αξιοποιεί  ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ (Τζιµογιάννης & 

Σιόρεντα, 2007). 

Μια ιστοεξερεύνηση περιλαµβάνει έξι διακριτές φάσεις: 

1. Εισαγωγή :  Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου µε έναν πρωτότυπο 

τρόπο. Οι µαθητές/τριες  καλούνται να προβληµατιστούν και να διεξαγάγουν κάποια έρευνα για να 

δώσουν απαντήσεις στα ερωτήµατα του σεναρίου. Το σενάριο θα πρέπει να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών/τριών και να τους/τις ενθαρρύνει να εµπλακούν µε ενθουσιασµό στη 

µαθησιακή διαδικασία. 

2. Εργασία ή Αποστολή: Στην εργασία ή  αποστολή αναφέρεται ο ρόλος που καλούνται οι 

µαθητές/τριες να αναλάβουν σύµφωνα µε το σενάριο  και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να 

αποπερατώσουν . Επίσης, αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, οι µαθησιακοί στόχοι που θέτει ο/η 

εκπαιδευτικός, δίνεται µια σαφής περιγραφή του τελικού µαθησιακού προϊόντος και αναφέρονται 

τα διαθέσιµα εργαλεία/πηγές για την επίτευξη του σκοπού. Ο/η εκπαιδευτικός που ετοιµάζει µια 

ιστοεξερεύνηση θα πρέπει να θέτει ερωτήµατα που απαιτούν από τους/τις µαθητές/τριες  να 

προτείνουν λύσεις, να αναλύσουν, να συγκρίνουν, να συνθέσουν πληροφορίες, να κάνουν 

υποθέσεις, να πάρουν αποφάσεις,  και να αναπτύξουν τη δική τους άποψη. 



3. ∆ιαδικασία:  Στη διαδικασία περιγράφονται βήµα προς βήµα οι δραστηριότητες που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι µαθητές/τριες προκειµένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους,  ο τρόπος 

οργάνωσης (ατοµική- οµαδική εργασία) και οι στόχοι τους. Πολλές φορές στη διαδικασία µπορούν 

να περιγράφονται οι ρόλοι που θα αναλάβει κάθε µαθητής/τρια ή οµάδα καθώς και στρατηγικές 

διαχωρισµού του τελικού έργου σε υποέργα. Ακόµη προτείνονται πηγές προς διερεύνηση 

υποστηρίζοντας έτσι κάθε βήµα της εργασίας των µαθητών/τριών.  

Σε κάποιες ιστοεξερευνήσεις οι πηγές αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο. Η επιλογή των 

προτεινόµενων πηγών πρέπει να γίνεται µε βάση το περιεχόµενο τους  και να  έχουν άµεση σχέση 

µε τη δραστηριότητα των µαθητών/τριών, να ανταποκρίνονται στο µαθησιακό επίπεδο, στις 

γνώσεις αλλά και στις δεξιότητες πλοήγησης  και την ηλικία των µαθητών/τριων. Η παρουσίασή 

τους επίσης είναι σηµαντικό να είναι σε ελκυστική µορφή. 

4. Αξιολόγηση : Στην αξιολόγηση παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης των µαθησιακών στόχων 

της ιστοεξερεύνησης και τα κριτήρια αξιολόγησης µε βάση τα οποία οι µαθητές/τριες 

αυτοαξιολογούν την εργασία τους µετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση  

κανόνων αξιολόγησης (rubrics) στους οποίους αναγράφονται τα κριτήρια και οι δείκτες επιτυχίας 

για κάθε κατηγορία.  

5. Συµπέρασµα : Στο συµπέρασµα συνοψίζονται οι στόχοι της ιστοεξερεύνησης και  οι τρόποι µε 

τους οποίους επιτεύχθηκαν, ενώ τίθενται και πιθανά ερωτήµατα για µελλοντικές διερευνήσεις.   

6. Σελίδα καθηγητή (teacher page): Μια ιστοεξερεύνηση η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο 

προορίζεται για ευρεία εκπαιδευτική χρήση. Η σελίδα  του καθηγητή απευθύνεται στους/στις 

εκπαιδευτικούς που πρόκειται να εφαρµόσουν την ιστοεξερεύνηση και περιλαµβάνει θέµατα, 

συµβουλές και οδηγίες για οργάνωση και εφαρµογή της, αλλά και συσχετίζει την ιστοεξερεύνηση 

µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. 

Παράδειγµα ιστοεξερεύνησης: Η χρήση αυτοκινήτου στην πόλη  

Εισαγωγή: 

Το αυτοκίνητο αποτελεί το κύριο µέσο µετακίνησης στην Κύπρο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το 
αυτοκίνητο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον άνθρωπο αφού χάρη σ’ αυτό κινείται µε 
µεγαλύτερη άνεση. Από την άλλη κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αυτοκίνητο αποτελεί αιτία 



προβληµάτων λόγω των θυµάτων των τροχαίων ατυχηµάτων, της ρύπανσης  και της  
κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

Το πρόβληµα της αύξησης των αυτοκινήτων απασχολεί πολλές οµάδες κατοίκων του δήµου σας. Η 
κάθε µια έχει τις δικές της λύσεις να προτείνει. Εσείς, ως δήµαρχος της περιοχής , πρέπει να 
µελετήσετε προσεκτικά τις λύσεις αυτές και να πάρετε µια απόφαση:  

Τι θα κάνετε µε τα αυτοκίνητα που ολοένα αυξάνονται;  

Αφού πάρετε την απόφασή σας, πρέπει να την κοινοποιήσετε µε µια παρουσίαση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Ξεκινήστε λοιπόν! 

Εργασία: 

Για την εργασία σας, θα χωριστείτε αρχικά στις ακόλουθες  3 οµάδες: 
 
Ειδικοί   
Οι ειδικοί θα πρέπει να διερευνήσουν στις κατάλληλες διαδικτυακές πηγές για τα θετικά και 
αρνητικά του συγκεκριµένου µέσου µεταφοράς  
Ερευνητές 
Ο ρόλος των ερευνητών θα είναι να διερευνήσουν  για τα µέτρα και τακτικές που υιοθετήθηκαν 
από διάφορες χώρες για το περιορισµό της χρήσης του αυτοκινήτου 
Περιβαλλοντολόγοι 
Η οµάδα των περιβαλλοντολόγων θα ενηµερώσει για και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (φυσικό 
και ανθρωπογενές) από τη χρήση του αυτοκινήτου . 

• Οι οµάδες θα εργαστούν αρχικά ανεξάρτητα και αφότου ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές 
τους, η κάθε µία θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες τα αποτελέσµατά της.  

• Στο τέλος, όλες µαζί οι οµάδες θα δουλέψουν για να παράξουν ένα τελικό προϊόν που θα 
αποτελεί σύνθεση όλων των επιµέρους.  

∆ιαδικασία: 

Στο σηµείο αυτό ήρθε η ώρα να λάβετε δράση «οδηγώντας» την οµάδα σας στο χώρο του 
∆ιαδικτύου! 
Κάθε οµάδα θα δουλέψει ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες και πρέπει να ακολουθήσει τα βήµατα που 
περιγράφονται παρακάτω προκειµένου να φτάσει στον τελικό της στόχο.  

1η οµάδα: Ειδικοί 

Θα πρέπει να ετοιµάσετε µια  παρουσίαση υπό µορφή ταινίας στο οποίο θα παρουσιάζονται 
φωτογραφίες και λεζάντες που περιγράφουν την υφιστάµενη κατάσταση στην πόλη σας. Η 
παρουσίασή σας µπορεί να γίνει power point  ή στο movie maker .Μπορείτε να παρεµβάλετε βίντεο 
(δικά σας ή έτοιµα) 



Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο κάτω πηγές όσον αφορά τη διερεύνησή σας: 

• Πηγές στο διαδίκτυο (δίνονται ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορούν οι µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν κατά τη µελέτη του ζητήµατος) 

2η οµάδα: Ερευνητές 

Η αποστολή σας θα είναι να ετοιµάσετε µία παρουσίαση στο Powerpoint, ή σε χαρτόνια  εργασίας 
στην οποία θα παρουσιαστούν τα µέτρα και οι τακτικές που υιοθετήθηκαν από διάφορες χώρες για 
το περιορισµό της χρήσης του αυτοκινήτου.  

Η παρουσίασή σας µπορεί να έχει τη µορφή κειµένου, σηµείων ή εννοιολογικού χάρτη ή και 
συνδυασµό των πιο πάνω.  

Μπορείτε να εµπλουτίσετε την παρουσίασή σας µε ένα άλµπουµ από σκίτσα / ζωγραφιές σχετικά 
µε τα θετικά / αρνητικά της χρήσης αυτοκινήτου. Το άλµπουµ µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή 
θέλετε (π.χ. ένα έγγραφο Word ή µία παρουσίαση Powerpoint ή απλά ένας φάκελος µε τις εικόνες). 
Τα εργαλεία που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είναι τα εξής: 
1) TuxPaint 
2) Revelation Natural Art 
3) M.S. Paint (Ζωγραφική των Windows) 
4) Drawing for Children 

Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο κάτω πηγές όσον αφορά τη διερεύνησή σας: 

• Πηγές στο διαδίκτυο (δίνονται ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορούν οι µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν κατά τη µελέτη του ζητήµατος) 

3η οµάδα: Περιβαλλοντολόγοι 

Το τελικό προϊόν που πρέπει να παρουσιάσετε θα έχει τη µορφή εννοιολογικού χάρτη, τον οποίο 
µπορείτε να ετοιµάσετε στο χαρτί ή αξιοποιώντας ένα λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 
στον ΗΥ (π.χ. Kidspiration) . Μπορείτε πέρα από τους κόµβους µε τις έννοιες να εµπλουτίσετε  το 
χάρτη σας µε εικόνες που θα τις επεξηγούν.  Αν επιλέξετε να φτιάξετε το χάρτη σας στο χαρτί 
µπορείτε να εντοπίσετε εικόνες από τον ΗΥ ή και να τις ζωγραφίσετε.  

 Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο κάτω πηγές όσον αφορά τη διερεύνησή σας: 

• Πηγές στο διαδίκτυο(δίνονται ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορούν οι µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν κατά τη µελέτη του ζητήµατος) 

Συνένωση Οµάδων 



Τα αποτελέσµατα κάθε οµάδας έχουν παρουσιαστεί στις υπόλοιπες οµάδες. Τώρα θα δουλέψετε 
όλοι µαζί για τη δηµιουργία µιας συνολικής τελικής παρουσίασης. Στο σηµείο αυτό όλες µαζί οι 
οµάδες ενώνεστε και δηµιουργείτε µία νέα µεγάλη οµάδα αποτελούµενη από όλους τους µαθητές. 

Σκοπός σας είναι: 
1) να ενώσετε όλες τις εργασίες σας σε µία ενιαία παρουσίαση τοποθετώντας όλα τα στοιχεία που 
συλλέξατε σε µία λογική σειρά, έτσι ώστε να πείσετε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανάγκη 
µείωσης των αυτοκινήτων και να τους παρουσιάσετε πιθανές λύσεις που θα µπορούσε να 
υιοθετήσει ο ∆ήµος σας για την επίλυση αυτού του προβλήµατος 
2) να την εγγράψετε σε έναν ψηφιακό οπτικό δίσκο και 
3) να δηµιουργήσετε αντίγραφα του δίσκου για τον καθένα σας προκειµένου να διαθέτετε στο 
αρχείο σας τις δουλειές όλων σας. 

4)Τώρα µπορούµε όλοι µαζί να ανεβάσουµε το προϊόν που φτιάξατε στο δικτυακό τόπο του 
σχολείου µας για ενηµέρωση των συµµαθητών σας και της κοινότητας. 

 

 

Αξιολόγηση  

 1  2  3  4   

Περιεχόµενο - 
Στόχοι  

Οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν 
ήταν ανεπαρκείς 
και ασύµφωνες µε 
τους στόχους.  

Οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν 
ήταν ελάχιστα 
επαρκείς και εν 
µέρει σύµφωνες µε 
τους στόχους.  

Οι συλλεγόµενες 
πληροφορίες ήταν 
ικανοποιητικά 
επαρκείς και 
σύµφωνες µε τους 
στόχους.  

Οι συλλεγόµενες 
πληροφορίες 
συµφωνούσαν 
απόλυτα µε τους 
στόχους και σαφώς 
επαρκούσαν.  

25%  

Οργάνωση 
εργασίας  

Η δοµή της 
εργασίας περιείχε 
ανεξάρτητες 
πληροφορίες, 
χωρίς λογική 
συνοχή.  

Η εργασία ήταν 
δοµηµένη µερικώς 
και η λογική 
ακολουθία των 
πληροφοριών δεν 
ήταν πάντα 
επιτυχής.  

Η εργασία ήταν 
ικανοποιητικά 
δοµηµένη και στις 
περισσότερες 
περιπτώσεις 
υπήρχε λογική 
συνοχή των 
πληροφοριών.  

Η εργασία ήταν 
πλήρως δοµηµένη 
και όλες οι 
πληροφορίες 
διακρίνονταν από 
λογική συνοχή.  

25%  



Παρουσίαση 
εργασίας  

Ο παρουσιαστής 
δεν ήταν 
εξοικειωµένος µε 
το θέµα και ο 
τρόπος 
παρουσίασης δεν 
προκάλεσε το 
ενδιαφέρον.  

Ο παρουσιαστής 
ήταν εν µέρει 
εξοικειωµένος µε 
το θέµα και ο 
τρόπος 
παρουσίασης δεν 
προκαλούσε πάντα 
το ενδιαφέρον.  

Η εξοικείωση του 
παρουσιαστή µε το 
θέµα ήταν 
ικανοποιητική και 
ο τρόπος 
παρουσίασης 
προκάλεσε πολλές 
φορές το 
ενδιαφέρον.  

Ο παρουσιαστής 
ήταν απόλυτα 
ενηµερωµένος µε 
το θέµα και η 
παρουσίασή του 
προκαλούσε 
συνέχεια το 
ενδιαφέρον.  

25%  

Συνεργασία 
µελών οµάδας  

Μερικά µέλη της 
οµάδας δε 
συνεργάστηκαν, 
πιστεύοντας ότι 
µόνοι τους 
µπορούν να τα 
καταφέρουν 
καλύτερα.  

Υπήρξε µερική και 
επιλεκτική 
συνεργασία των 
µελών της οµάδας, 
ενώ έλειπε η 
ανάπτυξη 
δηµιουργικού 
διαλόγου.  

Τα περισσότερα 
µέλη της οµάδας 
συνεργάστηκαν 
αρκετά οµαλά 
µέσα από έναν 
ικανοποιητικό 
διάλογο.  

Όλα τα µέλη της 
οµάδας 
συνεργάστηκαν 
άψογα και συνεπώς 
µεταξύ τους, µέσα 
από γόνιµους 
διαλόγους.  

25%  

 

Συµπέρασµα: 

 Συγχαρητήρια σε όλους σας!!! Φτάσατε στο τέλος της αποστολής σας! 

Καταφέρατε να δουλέψετε σε οµάδες και να συνεργαστείτε, «οδηγώντας» στο χώρο του 
∆ιαδικτύου, και µέσα από τις αποστολές που αναλάβατε µπορείτε τώρα να απαντήσετε στα 
ερωτήµατα: 

• Χρησιµοποιώντας τη γνώση που αποκτήσατε σε συνδυασµό µε τις δικές σας εµπειρίες 
µπορείτε να εξηγήσετε πώς ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οι επιλογές του σε 
ό,τι αφορά στα µέσα µεταφοράς έχουν επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο; 

• Σύµφωνα µε αυτά που µάθατε κατά την ιστοεξερεύνησή σας µπορείτε να ενηµερώσετε τους 
συµµαθητές και τους φίλους σας για την ανάγκη περιορισµού της χρήσης του αυτοκινήτου; 

• Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που συλλέξατε πώς οι άλλες χώρες έχουν κατορθώσει να 
πετύχουν τον περιορισµό της χρήσης του αυτοκινήτου;  

 

Σελίδα εκπαιδευτικού: 

 Ο τρόπος ζωής των σύγχρονων κοινωνιών και οι ανάγκες των παιδιών απαιτούν από αυτά 
καθηµερινές µετακινήσεις. Η αποκλειστική χρήση του αυτοκινήτου  στις µετακινήσεις µας αυτές 
έχει το δικό της οικολογικό αποτύπωµα και συνεπακόλουθο οικονοµικές, πολιτιστικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  



Υιοθετώντας αυτό τον τρόπο ζωής  και το αυτοκίνητο ως το µόνο µέσο στις µετακινήσεις µας, 
όποιες και αν είναι αυτές, οδηγούµαστε σε εξάντληση των φυσικών πόρων, σε σπατάλη ενέργειας, 
σε αυξηµένους ρύπους στην ατµόσφαιρα, στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, στην τρύπα του 
όζοντος και στις κλιµατικές αλλαγές µε δυσµενείς συνέπειες για τον πλανήτη µας.  

• Το µάθηµα αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί σε µαθητές Ε’ και Στ’ τάξης που µελετούν το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα αξιοποιώντας τις θεµατικές ενότητες «Μέσα Μεταφοράς» και 
«Αστική Ανάπτυξη».  

Αναλυτικό πρόγραµµα  

• Επιδιωκόµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:  

- Μελέτη αναπτυξιακών έργων που έγιναν ή γίνονται σε µια πόλη και εξέταση των θετικών και των 
αρνητικών συνεπειών στον τρόπο ζωής των κατοίκων και στο περιβάλλον της πόλης.  

- Μελέτη άλλων πόλεων του κόσµου και σύγκριση µε τη δική τους πόλη.  

- Κατανόηση και ερµηνεία προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.  

- Συνειδητοποίηση της επίδρασης του ανθρώπου και του σύγχρονου τρόπου ζωής στην βελτίωση ή 
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής µιας πόλης.  

- Σύγκριση του τρόπου διαβίωσης ανθρώπων που κατοικούν σε διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα, σε 
τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο.  

- Εντοπισµός κοινών προβληµάτων της πόλης τους µε άλλες πόλεις του κόσµου.  

- Συγκριτική µελέτη τρόπων αντιµετώπισης προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.  

- Απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών, συζήτησης, επικοινωνίας, κριτικής διερεύνησης, 
επιχειρηµατολογίας, ανάλυσης δεδοµένων και πληροφοριών, διατύπωσης συµπερασµάτων και 
εισηγήσεων που αφορούν σε ζητήµατα σχετικά µε την ποιοτική αναβάθµιση της γειτονιάς τους, της 
κοινότητας, της πόλης  

- Προβληµατισµός και εισηγήσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων στην περιοχή τους µε στόχο την 
ποιοτική αναβάθµισή της  

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:  

- Εξέταση της χρήσης εναλλακτικών µέσων µεταφοράς ως µέτρου απάµβλυνσης του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος  

- Μελέτη µέτρων και τακτικών που υιοθετήθηκαν από διάφορες χώρες για την αντιµετώπιση της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης  

- Μελέτη των επιπτώσεων της αυξηµένης χρήσης µηχανοκίνητων µέσων στο περιβάλλον (ατµοσφαιρική 
ρύπανση, ηχορύπανση, κλιµατική αλλαγή, κατανάλωση ενέργειας) σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο  



- ∆ιερεύνηση των συνεπειών του κυκλοφοριακού προβλήµατος στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον ενός τόπου και εισήγηση µέτρων αντιµετώπισης τους.  

- Εξέταση περιπτώσεων περιβαλλοντικής υποβάθµισης, ως αποτέλεσµα αυξηµένης χρήσης 
µηχανοκίνητων µέσων µεταφοράς, σε παγκόσµιο επίπεδο.  

- Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οι επιλογές του σε 
ό,τι αφορά στα µέσα µεταφοράς έχουν επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές κοινότητες εκπαιδευτικών στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 

ετοιµάσει ιστοεξερευνήσεις ή να αξιοποιήσει ιστοεξερευνήσεις που ετοίµασαν άλλοι 

εκπαιδευτικοί:  

� WebQuest.org http://webquest.org  

� QuestGarden http://questgarden.com/  

� Zunal.com http://zunal.com  

� WebQuest Locator για Επιστήµη και τεχνολογία (Science and Technology) 

http://www.gecdsb.on.ca/d&g/DP/locatori.asp  

� WebQuest.com, celebrating the best in WebQuests http://www.bestwebquests.com/  

� Help teachers use the Internet effectively: http://www.internet4classrooms.com/on-

line_quest.htm  
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