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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα χρήσης της πληροφορικής 
σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
διαδραστικές ασκήσεις και παραδείγματα χρήσης του διαδικτύου για εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση και  διανομή εκπαιδευτικού υλικού. 
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Abstract 
The purpose of this paper is to present applications of Information Technology in 
Environmental Education. This is demonstrated through the presentation of educational 
computer games, interactive quizzes and the use of world wide web for distance learning, 
production and distribution of educational material. 
Keywords: environmental education, educational games 

 

Τι είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) είναι οργανισμοί που 
αναπτύσσουν δράσεις σχετικές με τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  

Πρακτικές εφαρμογές της Πληροφορικής στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ομηρούπολης 
Η πληροφορική αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Ενισχύουν τη μαθησιακή διδασκαλία μέσα από την ποικιλία μέσων αναπαράστασης 
και μεθόδων μετάδοσης της πληροφορίας. Επίσης επηρεάζουν θετικά τους 
ψυχολογικούς παράγοντες της μάθησης κάνοντας τη γνώση πιο ελκυστική. 



Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και forum για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας και την παροχή εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Στα θεματικά δίκτυα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ζωτικής 
σημασίας η τακτική επικοινωνία μεταξύ των περιβαλλοντικών ομάδων και των 
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο συντονισμός των περιβαλλοντικών 
ομάδων, η δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών, η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, η προβολή και η διάδοση των 
προγραμμάτων τους προϋποθέτουν συνεχή επικοινωνία μεταξύ όλων των 
συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και μαθητών. Ειδικά στα δίκτυα περιφερειακής και 
εθνικής εμβέλειας η τακτική φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων είναι πρακτικά 
αδύνατη λόγω οικονομικών και γεωγραφικών παραγόντων. Για τους ίδιους λόγους 
καθίσταται και πολύ δύσκολη η διανομή εκπαιδευτικού υλικού. Για τη λύση αυτών 
των προβλημάτων δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα βασισμένη σε σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (content management system) και μια πλατφόρμα επικοινωνίας και εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης που στηρίζεται στην τεχνολογία forum. 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της 
παιδαγωγικής ομάδας, να δημοσιεύουν άρθρα, ειδήσεις και εκπαιδευτικό υλικό μέσα 
από μια σχετικά απλή διεπαφή χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις 
προγραμματισμού. 

 
Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ομηρούπολης 



Το forum είναι μια ιστοσελίδα που είναι οργανωμένη σε θεματικές συζητήσεις. Όλοι 
οι χρήστες του αφού πρώτα συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής μπορούν να 
δημοσιεύουν θέματα προς συζήτηση και μηνύματα τα οποία τα μπορούν να βλέπουν 
οι άλλοι χρήστες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων 
τα οποία βλέπει μόνο ο παραλήπτης τους και δημοσίευσης, φωτογραφιών κειμένων, 
λογιστικών φύλλων και πληθώρας άλλων αρχείων τα οποία μπορούν να τα 
κατεβάζουν οι χρήστες. 

 
Εικόνα 2: Το forum του θεματικού δικτύου του ΚΠΕ Ομηρούπολης 

 

Έτσι για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός που υλοποιεί ένα πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορεί να ανοίξει ένα θέμα, στο οποίο ζητάει 
βιβλιογραφία ή εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα του και να λάβει αυτό το υλικό 
από κάποιον άλλο συνάδελφο του η κάποιο μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Η χρήση της ιστοσελίδας είναι πολύ εύκολη, και το περιβάλλον δημιουργίας, 
θεμάτων και μηνυμάτων είναι απλό όσο η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι τα μηνύματα και το υλικό 
που δημοσιεύεται παραμένουν στην ιστοσελίδα για πάντα και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από μελλοντικούς χρήστες.  



Διαδραστικό CD-ROM υποστηρικτικό του προγράμματος: «Κάμπος Χίου - 
Περιδιαβαίνοντας το Μυροβόλο Δάσος των Εσπεριδοειδών»   
Πρόκειται για μια εικονική περιήγηση με ποδήλατο στον Κάμπο της Χίου. Ο χρήστης 
πλοηγείται με το ποδήλατο του στον ισομετρικό χάρτη του κάμπου της Χίου. Ο 
χάρτης είναι ζωγραφισμένος στο χέρι και είναι πολύχρωμος για να είναι ελκυστικός 
στους μαθητές. 

 
Εικόνα 3: Ο χάρτης πάνω στον οποίο γίνεται η πλοήγηση και τα εικονίδια 

 

Ο έλεγχος του προγράμματος γίνεται με το ποντίκι και 5 εικονίδια μεγάλου μεγέθους, 
τα οποία βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία της εφαρμογής. Όταν το ποντίκι 
αιωρείται πάνω από ένα εικονίδιο, εμφανίζεται κείμενο με επεξήγηση για αυτό. Η 
εφαρμογή συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση. Για να δοθεί περισσότερη ζωντάνια 
στην εφαρμογή, εμφανίζονται πουλιά και σύννεφα τα οποία κινούνται πάνω στο 
χάρτη, το ποτάμι που τρέχει και όλα αυτά μέσα από την αυλόπορτα του περιβολιού 
που ανοίγει για να μας υποδεχτεί. Ο χρήστης μπορεί να σταματήσει το ποδήλατο του 
κάνοντας κλικ πάνω στα αρχοντικά που βρίσκονται στη διαδρομή στην οποία 
κινείται. Εκεί με τη βοήθεια του ποντικιού μπορεί να δει φωτογραφίες και να 



διαβάσει σχετικά κείμενα. Η εμφάνιση των πληροφοριών γίνεται με χρήση της 
μεταφοράς του βιβλίου. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε μορφή thumbnail στην 
αριστερή σελίδα στου βιβλίου. Με κλικ του ποντικιού μεγεθύνονται. Η διαδρομή 
αποτελείται από πολλές διαδοχικές οθόνες.  

 
Εικόνα 4: Εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από το πρόγραμμα 

 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του λογισμικού έγινε μελέτη αξιολόγησης της 
ευχρηστίας του. Ο στόχος ήταν το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο ακόμη και από 
παιδιά του Δημοτικού, χωρίς να γίνεται βαρετό από παιδιά του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. Για αυτό έγινε προσπάθεια να υπάρχει χρήσιμη πληροφορία σε πολλά 
επίπεδα. 

Το πρόγραμμα κατασκευάστηκε με βάση την τεχνολογία Adobe Flash. 
Δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα SwishMax καθώς και με χρήση της γλώσσας 
προγραμματισμού (Action Script). Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την εφαρμογή 
απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Flash Player. Τα σκίτσα σχεδιάστηκαν στο χέρι, 
σαρώθηκαν και χρωματίστηκαν από υπολογιστή με χρήση του Adobe Photoshop. Για 
τα κείμενα και τις πληροφορίες που περιέχει το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μια 
συλλογή από αρχεία κειμένου τα οποία εισάγονται δυναμικά κατά την εκτέλεση του 
προγράμματος. Η μουσική περιλαμβάνει ήχους & μελωδίες από φυσικά όργανα 
(κιθάρα-μπάσο) καθώς και χρήση ήχων δειγμάτων (samples) από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Η σύνθεση της έγινε με τα Steinberg Nuendo και FL Studio. 



Διαδραστικά κουίζ με το πρόγραμμα «hot potatoes» 
Για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. 
Ομηρούπολης, δημιουργήθηκαν online κουίζ και σταυρόλεξα χρησιμοποιώντας το 
ελεύθερο λογισμικό «hot potatoes». Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του κέντρου και η θεματολογία τους  είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα 
αντίστοιχα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέχθηκε γιατί 
είναι δωρεάν, απλό στη χρήση του και ενσωματώνεται εύκολα σε ιστοσελίδες. 

 

 
Εικόνα 5: Άσκηση συμπλήρωσης κενών με το hot potatoes 
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