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Πεπίλητη
Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απμάλνπλ κε ξαγδαίν ξπζκό, όπσο θαη
νη Νέεο Σερλνινγίεο (Ν. Σ.) νη νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο
ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π. Δ.). Η ηειεθπαίδεπζε έξρεηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηελ παξνύζα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα
πξνζθέξεη πεξηζζόηεξε, πην πιήξε θαη ζθαηξηθή γλώζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Οη Ν. Σ.
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εκπινπηίζνπλ ην κάζεκα θαη λα ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ.
ηελ εξγαζία απηή ζα παξνπζηαζηεί ην παηδαγσγηθό πιαίζην, ην ηερλνινγηθό πιαίζην ηεο
αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ Π. Δ. θαη ηελ Δθπαίδεπζε
γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε αμηνιόγεζε
από ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα ην Γαζηθό νηθνζύζηεκα ην νπνίν ζα
κπνξνύζε λα ήηαλ ελδεηθηηθά έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηελ πιαηθόξκα αζύγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο. Μέζα από ην νπνίν νη καζεηέο κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν ζα
καζαίλνπλ γηα ην δαζηθό νηθνζύζηεκα. Η δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη
ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ ζε πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ Π.Δ., ζα
ιεηηνπξγεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ θαηά ηξόπν απόιπηα καζεηνθεληξηθό. Η
θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ από ηα ζρνιεία, ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ππεύζπλσλ
πεξηβαιινληηθά πνιηηώλ.
Λέξειρ κλειδιά: Νέεο Σερλνινγίεο, Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό, Γάζνο.

Abstract:
The In the last few years, environmental problems have increased at a rapid pace and so have
ICTs that can be used to serve the aims and objectives of Environmental Education. Elearning comes to supplement the present educational process and help the teacher to offer a,
more complete and well rounded knowledge to the students. The ICTs should be used to
enrich the course and make it more interesting. This work will present the pedagogical frame,
the technological frame of asynchronous e-learning and the co-operative approach to the
environmental education and the Education for the Sustainable development. As wells, it will

present the characteristics and the evaluation from the application of a teaching programme on
the forestal ecosystem which could indicatively be used as educational software for the
platform of asynchronous e-learning, to help the students learn about the forestal ecosystem in
a pleasant and creative way. The creation of a web site and supporting material on an
asynchronous e- learning basis for environmental education will function in a completely
student-centered way. The development of educational software for various thematic units of
environmental education and its use by schools will help shape environmentally aware and
responsible citizens.
Keywords: ICTs, Asynchronous e-learning, Environmental Education and Education for the
Sustainable development, Educational Software, Forest.

1. ΔΙΣΑΓΩΓΗ
Οη Ν. Σ. αιιάδνπλ ξαγδαία ηνλ ηξόπν εξγαζίαο, δηαζθέδαζεο θαη επηθνηλσλίαο. ηηο
αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ε ξαγδαία εμέιημε ησλ Ν. Σ. θαη ε επξεία δηάρπζή ηνπο ζε όια
ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο δσήο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζε όιεο
ζρεδόλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δεκηνπξγνύλ κηα παγθόζκηα
Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, κε λέα δεδνκέλα θαη λέεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε,
ηελ απαζρόιεζε θαη ηε πνηόηεηα δσήο. Η ξαγδαία πξόνδνο ζηηο εθπαηδεπηηθέο
ηερλνινγίεο, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε λέσλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ, ζηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηνύλ πξνζνκνηώζεηο, απεηθνλίζεηο, εηθνληθά πεξηβάιινληα, δηαδξαζηηθά
παηρλίδηα, εηθνληθνί δάζθαινη, κε ζηόρν κηα νινθιεξσκέλε θαη δηαδξαζηηθή
εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Σν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
ηε πξόθιεζε απηή, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο. Οη ελζνπζηώδεηο
ππνζηεξηθηέο ηεο εηζαγσγήο ησλ Ν.Σ. ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξνύλ de facto απηήλ ηελ
εηζαγσγή, σο µαζεηνθεληξηθή αληί ηεο έσο ηώξα δαζθαινθεληξηθήο.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε έξεπλαο από ηε ζύγρξνλε
βηβιηνγξαθία γηα ηελ σθειηκόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ Π. Δ. θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, θαζώο θαη ε
παξνπζίαζε - αμηνιόγεζε κηαο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ
θαηαζθεπάζηεθε γηα ην δαζηθό νηθνζύζηεκα γηα καζεηέο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηα πιαίζηα Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Η αθνξκή γηα ηελ
αλάγθε πινπνίεζεο κηαο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ Π. Δ. θαη
ε θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ δόζεθε από ηε θαθή
θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όιν ην θόζκν θαη ηελ ώζεζε ηνπ ΟΗΔ θαη ηεο
UNESCO λα αθηεξώζεη ηε δεθαεηία 2005-2014 ζηελ «Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε» (Education for Sustainable Development), δίλνληαο έκθαζε ζε
δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή θάζε ρξόλν. Η ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008 πνπ έγηλε ε
θαηαζθεπή θαη ε έξεπλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ήηαλ αθηεξσκέλε ζην Γάζνο.
Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζέιακε λα πξνζζέζνπκε
έλα ιηζαξάθη ζηε πξνζηαζία ηνπ Γαζηθνύ νηθνζπζηήκαηόο καο, ην νπνίν είλαη
αλεθηίκεην, γηα εκάο θαη ηηο επόκελεο γεληέο. Ξέξνληαο, όηη θαιύηεξνο ηξόπνο ηεο
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πξνζηαζίαο, είλαη ε γλώζε, γη’ απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε ηελ
ζπκπιεξσκαηηθή γλώζε πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, έηζη
ώζηε κεγαιώλνληαο λα είλαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλα άηνκα θαη λα
ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηε
πξόιεςε λέσλ.

2. Νέες ηετνολογίες και περιβαλλονηική εκπαίδεσζη
Ο Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο, σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, κπνξεί λα θαλεί πνιύ
ρξήζηκνο θπξίσο ζηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ. Σν ίδην ην πεξηβάιινλ
(θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο) απνηειεί έλα δσληαλό εξγαζηήξην. Δθόζνλ δελ είλαη
δπλαηό λα εθαξκνζηεί κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηα θαη ηόζα δηδαθηηθά κέζα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε
απνηειεζκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Με ηνπο
ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε εμεηάδνληαη δηάθνξα ζέκαηα όπσο, ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθώλ
πόξσλ, ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε ηξόπν εύθνιν θαη
θαηαλνεηό, ελώ ε πξνζέγγηζή ηνπο κε άιινπο ηξόπνπο παξνπζηάδεη πνιιέο θνξέο
αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο. ε νπνηαδήπνηε όκσο πεξίπησζε ν Η/ Τ θαη νπνηνδήπνηε
ινγηζκηθό ηνλ ζπλνδεύεη, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα απνηειεί ην θέληξν
ελδηαθέξνληνο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Π.Δ. θαη νύηε απηνζθνπό. Θα ιέγακε όηη
απαηηείηαη ρξήζε θαη όρη θαηάρξεζε, ζσζηά ζρεδηαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Γε
ζα πξέπεη λα μεθηλάκε θαη λα ηειεηώλνπκε κε απηόλ, αιιά λα ηνλ δνύκε απιά θαη
κόλν ζαλ έλα εθπαηδεπηηθό “βνεζό” ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, αθνύ άιισζηε ε
Π.Δ. είλαη δηαδηθαζία δξάζεο θαη όρη “κάζεκα”, όπσο όια ηα άιια ηνπ Αλαιπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα ην δνύκε εληαγκέλν κέζα ζηελ εμέιημε ησλ
πξνγξακκάησλ θαη σο ζπζηαηηθό ηνπο, έηζη ώζηε λα ζπκβάιιεη θαη απηό από ηε ζέζε
ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηεο Π.Δ. (Κηκησλήο, 1992) θαη
πάληα κε γλώκνλα όηη θάηη θαηλνύξην πξνζθέξεη θαη θάηη πεξηζζόηεξν, πέξα από ηηο
ζπκβαηηθέο δηαδηθαζίεο (Makrakis, 1988). Όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε ζπκβαηόηεηαο
αλάκεζα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ Ν.Σ. ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο Π.Δ.
θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο, ζεσξνύκε όηη «νη λέεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο
δπλαηόηεηεο», νη νπνίεο δεκηνπξγνύληαη κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ Ν.Σ. ζηελ
Π.Δ., ζπλάδνπλ κε ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο. Σν εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ηεο Διιάδαο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξόθιεζε απηή,
πξνεηνηκάδνληαο ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα θιεζνύλ λα δήζνπλ ζε κία
θνηλσλία δηαξθνύο αλαλέσζεο ηεο γλώζεο. Από ηα αλσηέξσ βιέπνπκε όηη
νδεγνύκαζηε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-Learning). Μεηά από ηηο απνθάζεηο πνπ
πάξζεθαλ ζηε Ληζζαβόλα ην 2000 έγηλε ζρέδην δξάζεο από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ην νπνίν νλνκάδεηαη eLearning: designing tomorrow's education (ηειεθπαίδεπζε:
ζρεδηάδνληαο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αύξην). Βαζηθόο ζθνπόο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
(Μάξηην 2001) ήηαλ ε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ όια ηα ζρνιεία πξόζβαζε ζην
Γηαδίθηπν θαη ζε πνιπκεζηθό ινγηζκηθό (multimedia software).
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3. Πλαηθόπμα Αζύγσπονηρ ηηλεκπαίδεςζηρ για ηην Π. Ε.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ. πξνηείλεηαη ε
δεκηνπξγία ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ Π.Δ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηώλ θαηά ηξόπν απόιπηα καζεηνθεληξηθό. Δίλαη ζαθέο όηη ρξεηάδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην ινγηζκηθό γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό. Σν ινγηζκηθό απηό
νλνκάδεηαη πιαηθόξκα Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ή ύζηεκα Γηαρείξηζεο
Μαζεζηαθνύ Τιηθνύ (Learning Management System LMS). Μία πιαηθόξκα γηα ηελ
αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ Π.Δ. ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ηθαλνπνηεί ηηο
παξαθάησ απαηηήζεηο:













Να ππνζηεξίδεη ρσξηζκό ησλ ρξεζηώλ ζε νκάδεο.
Να ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία forum ζπδήηεζεο.
Να πινπνηεί ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail).
Δύθνιν ηξόπν ηόζν γηα ηνπνζέηεζε θαη αλάθηεζε πιηθνύ είηε από
ηνλ θαζεγεηή είηε από ηνλ καζεηή.
Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο ηνπηθήο απνζήθεπζεο ηνπ
πιηθνύ.
Να ππάξρεη ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο θαη ζε εύθνια εθηππώζηκε
κνξθή.
Σν πεξηβάιινλ λα είλαη πξνζβάζηκν από απιό θπιινκεηξεηή (web
browser).
Να έρεη θηιηθό πεξηβάιινλ ηόζν γηα ην καζεηή όζν θαη γηα ην
θαζεγεηή.
Να έρεη εκεξνιόγην κε ηηο πξνζεζκίεο θαη άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα.
Να παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ.
Να ππνζηεξίδεη ηελ εύθνιε δεκηνπξγία αμηνιόγεζεο (online tests).
Να ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε θαη άιισλ πνιπκεζηθώλ πιηθώλ
όπσο βίληεν, ήρνπ, εηθόλσλ θιπ.

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πιαηθόξκεο πνπ πινπνηνύλ όια ηα
παξαπάλσ, π.ρ. WebCT, Blackboard, Moodle θ.α. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ
πξνγξακκάησλ Π.Δ. είλαη κέζα από ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε λα γλσξίζνπλ νη
καζεηέο ην πεξηβάιινλ, κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ, θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε
όηη ην αθόξα. Υσξίο λα μεθύγνπκε από ην ζθνπό απηό ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε
ρξήζε ηεο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο σο έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε
δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ εμνηθείσζε κε ζύγρξνλα
εξγαιεία κάζεζεο θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηεο γλώζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η
ηειεθπαίδεπζε έθεξε επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηώξα, ε
θιαζζηθή κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή» (ζρ.1), επηθεληξσλόηαλε
δειαδή ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπόκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα
πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο. Αλ ζθεθηνύκε όκσο ηνπο καζεηέο ζαλ πειάηεο ζα δνύκε
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όηη ε ζρέζε ζα έπξεπε λα είλαη αλάπνδε, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη
«καζεηνθεληξηθή» (ζρ. 2).
Μαθηηής

Μαθηηής

Υλι κό
Μαθήμαηος

Νέες
Τετνολογίες

Μαθηηής
Μαθηηής
Μαθηηής
Καθηγηηής

Μαθηηής

Μαθηηής

Ηλεκηρονικό
Τατσδρομείο

Καθηγηηής
Μαθηηής

Βιβλιοθήκες
Διαδίκησο

Μαθηηής

Μαθηηής
"Κοινόηηηες"
Chat

Μαθηηής

Μαθηηής

Μαθηηής
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Η αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε θέξλεη ην καζεηή ζην θέληξν. Αξλεηηθό κπνξεί λα
ζεσξεζεί όηη κε ηελ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε κεηώλεηαη αηζζεηά ε πξνζσπηθή
επηθνηλσλία θαη επαθή κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνπ θαζεγεηή. Η ζθέςε καο
γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη επηθνπξηθή κε
ην ζρνιείν άξα δελ θαηαξγείηαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Σν
κόλν πνπ δεκηνπξγεί θάπνηα ακεραλία θαη θάλεη ηηο ζρέζεηο πην «ηππηθέο» είλαη ε
έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία. Δλώ
νη ππνρξεώζεηο ηνπ εθπαηδεπηή απμάλνληαη. Ο εθπαηδεπηήο ππνρξεώλεηαη λα
αθηεξώλεη ρξόλν έθηνο από ηε ζσζηόηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, γηα ηε
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη γηα ηελ αζύγρξνλε
επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο πηζηεύνπκε όηη
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί αξθεηό εθπαηδεπηηθό πιηθό από νκάδεο εηδηθώλ επηζηεκόλσλ
ην νπνίν ζα είλαη ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (νη νπνίνη δελ είλαη
απζεληίεο ζε όια ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα).

4. Παιδαγωγική προζέγγιζη ηοσ εκπαιδεσηικού λογιζμικού.
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνο παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
ζεκειηώλεηαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύληαη
θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.
α) Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ν ξόινο ηνπ καζεηή είλαη ελεξγεηηθόο θαη
πξσηαγσληζηηθόο, αθνύ απηόο απνηειεί ηνλ θύξην ζπληειεζηή ηεο κάζεζεο.
β) Η εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ππεξεηείηαη θαηά απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν,
όηαλ ε ζρνιηθή ηάμε νξγαλώλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο ιίγσλ αηόκσλ, ώζηε λα
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζην θάζε κέινο ηεο νκάδαο δπλακηθήο θαη ζπλερνύο
αιιειεπίδξαζεο κε ην πξνο κάζεζε πιηθό.
γ) Η ζεκαζία ηεο επνπηείαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε κάζεζε απνηειεί βαζηθή
αξρή θαη ζέζε ηεο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε εθαξκνγή ηεο
αξρήο απηήο είλαη ην θπξίαξρν γλώξηζκα ηνπ παξόληνο εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ. Έηζη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από απνθιεηζηηθόο θνξέαο γλώζεο,
εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε ζύκβνπιν θαη ζπληνληζηή.
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Σα Υαξαθηεξηζηηθά θαη ε αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνπ ινγηζκηθνπ.
Πεξηγξάθνληαη ζε δπν ζηάδηα:
Α) ηο ζηάδιο παποςζίαζηρ ηηρ εθαπμογήρ απνηειείηαη από ηα παξαθάησ

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά:
α) Έλα δηαδξαζηηθό ζελάξην κε ζηόρν λα παξαζύξεη ηα παηδηά ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία θαη λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα γηα ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπο, όπνπ
δίλεηαη ην βαζηθό πιηθό κάζεζεο.
β) Πινύζηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πνηθηιία, γηαηί ιακβάλνπλ ηελ
κνξθή αληηζηνηρίζεσλ, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελώλ, αλαθάιπςεο
ελλνηώλ, κλήκεο, δεκηνπξγία puzzle θιπ.
γ) Γπλαηόηεηα επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξνζζήθε λέσλ αζθήζεσλ,
εηθόλσλ θαη άιινπ πιηθνύ.
δ) Πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνο κάζεζε πιηθνύ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
απηνηειώο ή ζε ζπλδπαζκό θεηκέλνπ, εηθόλαο, video πνπ βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε
θαηαλόεζε δηαθόξσλ ελλνηώλ ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο.
ε) Πινύζηα βηβιηνζήθε κε ςλικό για ηο δάζκαλο γηα ρξήζε ζηελ πξνεηνηκαζία
δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ςλικό για ηο μαθηηή κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο
θαη έλα βνεζεηηθό γισζζάξη όξσλ.
δ) Πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό, ήρνπο δώσλ, θαη video ηνπ δάζνπο θιπ.
ε) Τπάξρεη βνήζεηα θαη ε πινήγεζε είλαη έηζη ώζηε λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα
κεηαβαίλεη ν καζεηήο - ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε βαζηθή ελόηεηα επηζπκεί.
Παξαηίζεληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εηθόλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.

Αξρηθή ζειίδα Δθαξκνγήο

ειίδα δηαδξαζηηθνύ ζελαξίνπ εθαξκνγήο

ελίδα διαδπαζηικού ζεναπίος εθαπμογήρ

ελίδα διαδπαζηικού ζεναπίος εθαπμογήρ
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Σπόπορ παποςζίαζηρ ηηρ πανίδαρ ζηην εθαπμογή

Σπόπορ παποςζίαζηρ ηηρ σλυπίδαρ ζηην εθαπμογή

Σπόπορ παποςζίαζηρ ηηρ σλυπίδαρ ζηην εθαπμογή

Σπόπορ παποςζίαζηρ ςλικού ηηρ εθαπμογή

Β) ηο ζηάδιο αξιολόγηζηρ ηηρ εθαπμογήρ γίλεηαη έρνληαο σο εξεπλεηηθό εξγαιείν

εξσηεκαηνιόγην.
Σν πξώην βήκα ηεο αμηνιόγεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηεο θαη ν
ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηελ παξνύζα αμηνιόγεζε πξνζπαζνύκε λα
δηεξεπλήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζώο
θαη ην γλσζηηθό ηνπο ππόβαζξν ζρεηηθά κε ην δαζηθό νηθνζύζηεκα, κέζα από ην
αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη κεηά από ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ καο. Αλ θαη ε κειέηε δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί, θαη έρνληαο ππ’ όςε καο
ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηάκε, ηνλ ηξόπν ζπιινγήο ηνπο ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ
εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ, ην ρξόλν θαη ην ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, (Cohen, &
Manion, 1997). Δθαξκόζακε ηελ έξεπλα καο ζηνπο καζεηέο ηεο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο ηνπ
5νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιακαξηάο ηνπ 2νπ Γξαθείνπ Πξσηνβάζκηαο Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε κηα αζηηθή
πεξηνρή θαη πξνζθεξόηαλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο έξεπλαο. Σν δείγκα ηεο
έξεπλαο καο θαη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα (1) θαη ζην
δηάγξακκα (1).
Πίνακας 1: Καηαλνκή Μαζεηώλ Ε’ θαη Ση’ ηάμεο ωο πξνο ην θύιιν.
ΦΤΛΛΟ

Δ’ ΣΑΞΗ

Σ’ ΣΑΞΗ

ΠΟΟΣΟ Δ’

ΠΟΟΣΟ Σ’
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1
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1

1

1
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%
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%
1

1
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Γιάγραμμα1: Καηαλνκή Μαζεηώλ Ε’ θαη Ση’ ηάμεο ωο πξνο ην θύιιν.
Ε’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
44%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
48%

ΑΓΟΡΙΑ
52%

ΑΓΟΡΙΑ
56%

Επμηνεία αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ ηηρ εθαπμογήρ
Ο πίλαθαο (2) πνπ αθνινπζεί καο δείρλεη ηε γλώζε θαη αληίιεςε ησλ καζεηώλ πξηλ
ηελ παξέκβαζε καο θαη ηελ αιιαγή γλώζεο θαη αληίιεςεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν πίλαθαο νλνκάζακε σο «σζηή
απάληεζε» – ηε γλώζε ή αληίιεςε πνπ ζπκβαδίδεη κε ην ζεηηθό ζηόρν. Ολνκάζακε
«Λαλζαζκέλε απάληεζε» – ηε γλώζε ή αληίιεςε απηή πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνλ
αξλεηηθό ζηόρν.
Πίνακας 2: Καηαλνκή ζπρλνηήηωλ όιωλ ηωλ εξωηήζεωλ κε ζωζηέο απαληήζεηο θαη
ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «νη θίινη
ηνπ Δάζνπο».
Μαθηηέρ Ε' Σάξηρ

ΠΡΙΝ

ΜΕΣΑ

F

%

F

%

υζηή απάνηηζη

9

56%

13

82%

Λανθαζμένη απάνηηζη

7

44%

3

18%

ΤΝΟΛΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ

16

100%

16

100%

Μαθηηέρ Σ' Σάξηρ

ΠΡΙΝ

ΜΕΣΑ

8

F

%

F

%

υζηή απάνηηζη

10

63%

14

88%

Λανθαζμένη απάνηηζη

6

38%

2

12%

ΤΝΟΛΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ

16

100%

16

100%

Γιάγραμμα2: Καηαλνκή ζπρλνηήηωλ όιωλ ηωλ εξωηήζεωλ κε ζωζηέο απαληήζεηο θαη
ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «νη θίινη
ηνπ Δάζνπο».
Μαθητές Ε' Τάξης

Μαθητές ΣΤ' Τάξης

150%
100%

200%
150%

82%

88%
18%

50%
0%

56%

44%

100%
50%
0%

63%

12%
38%

αναμενόμενη

μη αναμενόμενη

αναμενόμενη

μη αναμενόμενη

Μετά

82%

18%

Μετά

88%

12%

Πριν

56%

44%

Πριν

63%

38%

Μειεηώληαο ηνλ πίλαθα (2) ή ην δηάγξακκα (2) όπνπ θαηαγξάθεηαη ε ζπρλόηεηα ησλ
εξσηήζεσλ κε ηηο σζηέο απαληήζεηο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ
παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, θαίλεηαη όηη νη σζηέο απαληήζεηο πξηλ
ήηαλ Ν=9 κε πνζνζηό 56% θαη νη Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο Ν=7 κε πνζνζηό 44%.
Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη σζηέο απαληήζεηο ήηαλ Ν=13 κε
πνζνζηό 82% θαη νη Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο ήηαλ Ν=3 πνζνζηό 18%, γηα ηνπο
καζεηέο ηεο Δ’ ηάμεο. Αληίζηνηρα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ’ ηάμεο ηζρύνπλ ηα
παξαθάησ: νη σζηέο απαληήζεηο πξηλ ήηαλ Ν= 10 κε πνζνζηό 63% θαη νη
Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο Ν= 6 κε πνζνζηό 38%. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ νη σζηέο απαληήζεηο ήηαλ Ν=14 κε πνζνζηό 88% θαη νη
Λαλζαζκέλεο απαληήζεηο ήηαλ Ν=2 κε πνζνζηό 12%. Από ηα αλσηέξσ
θαηαιαβαίλνπκε όηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γίλεηαη θαλεξό
όηη είλαη δπλαηόλ λα αλαηξαπεί ε ιαλζαζκέλε γλώζε θαη αληίιεςε θαη λα
εκπινπηηζηνύλ θαη λα νινθιεξσζνύλ νη ειιηπείο γλώζεηο ησλ καζεηώλ πάλσ ζηα
εμεηαδόκελα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.

5. Σσμπεράζμαηα
Οη Ν. Σ. κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο
ηεο Π. Δ. Γελ κπνξνύλ λα ηελ ππνθαηαζηήζνπλ έηζη όπσο κέρξη ζήµεξα ηε
γλσξίδνπκε, κπνξνύλ όκσο λα δξάζνπλ επηθνπξηθά. Δπνκέλσο, κηιάµε γηα µία Π.Δ.
ππνβνεζνύκελε από ηηο Ν. Σ. (computer-aided environmental Education) θαη όρη
βαζηζκέλε ζε απηέο (computer- based environmental Education). Η αζύγρξνλε
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ηειεθπαίδεπζε έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ιύζεη
πξνβιήκαηα θαη λα πξνζθέξεη θαηλνύξηεο δπλαηόηεηεο εθεί πνπ ε θιαζζηθή
εθπαίδεπζε αδπλαηεί. Δπίζεο λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα εκπινπηίζεη ην
κάζεκα γηα λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθεί πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα λα πξνζθέξεη θαηλνύξηεο πξννπηηθέο, πεξηζζόηεξε πην πιήξε θαη
ζθαηξηθή γλώζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. ηε παξνύζα εξγαζία γίλεηαη επίζεο
παξνπζίαζε - αμηνιόγεζε εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ κε ζηόρν ηε παξνρή
ζηνπο καζεηέο ελόο δηαδξαζηηθνύ (interactive) θηιηθνύ εξγαιείνπ γηα ηε γλσζηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο, θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακόξθσζε
ππεύζπλσλ πεξηβαιινληηθά πνιηηώλ.
Από ηελ παξνπζίαζε - αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζπκπεξαίλνπκε
όηη:


Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζαλ απηό πνπ παξνπζηάζακε θαη αμηνινγήζακε, δίλεη
ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκβαζύλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο
γλώζεηο, αθόκε θαη όπνπ ν δάζθαινο αδπλαηεί λα εμεγήζεη ή λα παξνπζηάζεη
κέζα ζηε ηάμε.
 Με ηελ εθαξκνγή αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γίλεηαη θαλεξό όηη
είλαη δπλαηόλ λα αλαηξαπεί ε ιαλζαζκέλε γλώζε θαη αληίιεςε θαη λα
εκπινπηηζηνύλ θαη λα νινθιεξσζνύλ νη ειιηπείο γλώζεηο ησλ καζεηώλ θαη λα
δηακνξθώλνληαη ζεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηα δηάθνξα
εμεηαδόκελα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
 Η ρξήζε δε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ αζύγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε γηα ηελ Π Δ είλαη ζεκαληηθή, άξα πξέπεη λα πινπνηνύληαη θαη
λα ρξεζηκνπνηνύληαη. Δπίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κηα βάζε
δεδνκέλσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό.
 Από ηε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ δηαπηζηώζακε όηη όινη νη καζεηέο /
καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην δαζηθό
νηθνζύζηεκα θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη θαζεκεξηλά. Πηζηεύνπκε όηη
εθηόο από γλώζεηο θαηαθέξακε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά, ώζηε λα
απνθηήζνπλ ζεηηθή αληίιεςε θαη ζηάζε απέλαληη ζην δάζνο, θαη λα
εληζρύζνπλ ηε γλώζε ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
 Η ηθαλνπνίεζε θαη ε ραξά, ήηαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλακε
ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ θαζ’ όιε ηε πεηξακαηηθή δηάξθεηα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.
Θεσξνύκε όηη ε επηηπρία ηνπ πεξηγξαθόκελνπ εγρεηξήκαηνο ζα εμαξηεζεί από ηνπο
παξαθάησ παξάγνληεο, όπσο είλαη ην θύξνο ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα
εκπιαθνύλ γηα :
α) ηελ αλάπηπμε - δεκηνπξγία κηαο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο γηα ηελ
Π.Δ.
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β) ηελ αλάπηπμε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα όιεο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο
ηεο Π.Δ.
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