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Πεπίληψη

ην Γπκλάζην, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ κεηαβηβαζηή γλψζεσλ,
αιιά θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα αλαιάβνπλ ξφινπο εμεξεπλεηψλ, δεκηνπξγψλ
θαη ζπλεξγαηψλ πνπ κειεηνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, επλνείηαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
εμνηθεηψζνπλ αθελφο ηνπο καζεηέο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη αθεηέξνπ ζα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ
πεξηβαιινληηθά.
Λέξειρ κλειδιά: πληποθοπική, καθηγηηήρ πληποθοπικήρ, πεπιβαλλονηική εςαιζθηηοποίηζη

Abstract
In high school, the role of the Informatics teacher is not limited to the process of transmitting
knowledge. He has to guide, coordinate, and facilitate the pupils. In their turn, the pupils undertake the
role of explorers, creators, and collaborators, who try to find solutions to specific problems. As a result,
pupils are motivated to get involved in educational activities that will, in the one hand, introduce them
to new technologies and, on the other hand, encourage them to adopt certain values and to develop
positive attitudes and behavior towards the environment.
Keywords: Informatics teacher, educational activities, environmental awareness

1. Εισαγωγή
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε
δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ
είλαη αδηακθηζβήηεηε (ππξνπνχινπ θ.ά., 2004). Ζ ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) αιιά θαη κε ηνλ «εκβνιηαζκφ» (Σζακπνχθνπ-θάλαβε, 2004) ησλ
δηάθνξσλ δηδαρζέλησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Π.Δ.. Μάιηζηα,
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη Κνληαμάθε θαη Βξπψλεο (2008) πξφηεηλαλ ην «πξαζίληζκα»
ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο.
ην Γπκλάζην, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο δηδάζθεη ην κάζεκά ηνπ, σο απηφλνκν γλσζηηθφ
αληηθείκελν πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία, εμεηάδεηαη θαηά πφζν ν
θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ψζηε λα πεηχρεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα. Αθφκε, πξνηείλεηαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ ηνπ
ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηάρπζε ηεο Π.Δ. κε ειάρηζηε επηβάξπλζε ζην
πθηζηάκελν πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα
ζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. (Υαιθίδεο θ.ά, 1998) αιιά ζπλίζηαηαη ζηελ
πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο
Πιεξνθνξηθήο ψζηε εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε κειέηε θαη ηελ
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επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.

2. Ο Ρόλος τοσ Καθηγητή Πληρουορικής
Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε επέθεξε πνιιέο αιιαγέο ηφζν ζηηο
παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Εσγφπνπινο, 2001) φζν θαη ζην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Παξαηεξείηαη κηα κεηάβαζε απφ ηε δηδαζθαιία πνπ ζέιεη ηε γλψζε λα
ρηίδεηαη θαη λα δηαρέεηαη κέζα απφ ζηείξεο δηαδηθαζίεο εξσηαπαληήζεσλ πνπ επλννχλ ηελ
απνκλεκφλεπζε, ζηε δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (Squires, 2000).
Ο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ κεηαβηβαζηή γλψζεσλ.
Καζνδεγεί, ζπληνλίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο
αλαιακβάλνπλ ξφινπο εξεπλεηψλ, δεκηνπξγψλ θαη ζπλεξγαηψλ πνπ κειεηνχλ θαη
πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα (Squires, 2000). Οη ξφινη απηνί
δηεπθνιχλνπλ ηελ εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ
εξγαζίαο κε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.
Αθφκε, νη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επλννχλ ηελ απηνλνκία δξάζεο ησλ καζεηψλ, πξνάγνπλ ηελ επίθαηξε
γλψζε κε ηε ρξήζε πινχζησλ θαη εηεξνγελψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, δηεπθνιχλνπλ ηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη εληζρχνπλ ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Ωο
εθ ηνχηνπ, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη ηελ εθπφλεζε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εμνηθεηψζνπλ αθελφο ηνπο καζεηέο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη
αθεηέξνπ ζα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ πάλσ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, παξακέλεη ν βαζκφο ζηνλ
νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ
νξηζκέλεο αμίεο (Oulton et al., 2004), λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ
ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. πλεπψο, επαθίεηαη ζηνλ ίδην
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηεξηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, πξνζσπηθέο
θαη θνηλσληθέο, λα παίξλεη απνθάζεηο θαη λα εθθξάδεη ηδέεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζπλεηδεηά
ή αζπλείδεηα ηνπο καζεηέο (Φινγατηε, 2006).

3. Δραστηριότητες Πληρουορικής με Περιβαλλοντική Διάσταση
ην Γπκλάζην, ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο έρεη σο ζηφρν νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε
ηε ιεηηνπξγία ησλ θπξηφηεξσλ ζπζθεπψλ πνπ απαξηίδνπλ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, δειαδή
κε ην πιηθφ (hardware), θαη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ (software)
γηα λα εθθξάδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ, λα εμεξεπλνχλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ
ππνινγηζηή.
Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ κε ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ κε ηξφπν εκηαπηφκαην. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνηξέπνπλ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα κε
ζέκα ζρεηηθφ κε θάπνην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Έηζη, κέζα απφ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο, νη
καζεηέο φρη κφλν καζαίλνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αιιά δηεπξχλνπλ θαη ην πεδίν αληίιεςήο ηνπο (Σξίκε, 2005).
Έλα δεχηεξν πξφγξακκα, ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, έρεη σο ζηφρν ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Παξάδεηγκα δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα ζρεδηάζεη ν
εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ε κεηαθνξά απφ έληππε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ελφο
δεκνζηνγξαθηθνχ ή επηζηεκνληθνχ άξζξνπ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηα νθέιε απφ ηελ
αλαθχθισζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απζαίξεηε
εγθαηάιεηςε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηε θχζε.
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Αθφκε, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν αμηνπνηείηαη άξηζηα σο γλσζηηθφ εξγαιείν ζηηο θπζηθέο
επηζηήκεο γηα ηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Μηθξφπνπινο,
2003). Ωο εθ ηνχηνπ, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηζαγσγή θαη
επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή θάπνηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θαηλνκέλνπ κε ην ρξφλν ελψ κε ηε δεκηνπξγία γξακκηθνχ γξαθήκαηνο, λα παξαθνινπζήζνπλ
θαη λα ζρνιηάζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Σέινο, ε εμνηθείσζε κε ην θπιινκεηξεηή ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη κε παξάιιειε
αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαίξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Δθηφο απηνχ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη καζεηέο απνθηνχλ πξφζβαζε φρη κφλν ζηνλ
παγθφζκην ηζηφ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζε νκάδεο εηδήζεσλ. Έηζη, πάληα κε ηελ παξφηξπλζε
ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεκαηηθέο νκάδεο κε
ελδηαθέξνληα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Όζνλ αθνξά ηε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε θαη ηνλ έιεγρν πεξηθεξεηαθψλ
ζπζθεπψλ θαη απνζεθεπηηθψλ κέζσλ ηνπ ππνινγηζηή, ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα
ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπγθέληξσζε εηθφλσλ θαη εληχπσλ απφ βηβιία, πεξηνδηθά,
εθεκεξίδεο, θ.ά, πνπ λα αθνξνχλ ζε θαίξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, θαη αθνινχζσο ε
απνζήθεπζε, ε ζάξσζε, ε επεμεξγαζία θαη ε πξνβνιή απηψλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο
ηάμεο, ψζηε λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε θαη λα εθθξάζνπλ νη καζεηέο ηηο απφςεηο θαη ηηο
εληππψζεηο ηνπο.

4. Επίλογος
Απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνζέγγηζήο καο, δείμακε πσο ν θαζεγεηήο
Πιεξνθνξηθήο κπνξεί, κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, λα σζήζεη ηνπο καζεηέο λα
γίλνπλ εμεξεπλεηέο, δεκηνπξγνί θαη ζπλεξγάηεο πνπ κειεηνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ
ιχζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ηα πεξηβαιινληηθά.
Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ απαηηεί νχηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ νχηε πνιχπινθν
εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε πεξηβαιινληηθή
δηάζηαζε ηθαλέο λα ελεκεξψζνπλ θαη επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ηα ζρεηηθά
δεηήκαηα. Απηφ πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, είλαη κφλνλ ε δηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο λα ζρεδηάζεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ λα εμνηθεηψλνπλ ηνπο
καζεηέο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά ηαπηφρξνλα, λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα δηακνξθψζνπλ
ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.
Σέινο, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί φπσο θαη πνιινί πνιίηεο γεληθφηεξα, έρνπλ ηελ άπνςε φηη νη
αηνκηθέο πξνζπάζεηεο ελφο επαηζζεηνπνηεκέλνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο δελ είλαη επαξθείο
γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, άπνςή καο είλαη φηη ε
αλαζηξνθή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ηεο θαη απαηηεί ηφζν ηε ζπιινγηθή φζν θαη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα.
Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλνπκε απαξαίηεηε ηφζν ηελ απηελέξγεηα φζν θαη ηελ πξσηνβνπιία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ απφ ην κάζεκά ηνπο.
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