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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: εκπαιδευτικό υλικό 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το λογισµικό, µε θέµα «υγροβιότοποι της Ελλάδας», υλοποιήθηκε από µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Μ.Π.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.∆.Ε. Αθήνας. Θα µπορούσε να 
κατηγοριοποιηθεί ως λογισµικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και απευθύνεται κυρίως σε µαθητές 
των τάξεων ∆΄, Ε΄ & ΣΤ΄ του δηµοτικού σχολείου. Κεντρική ιδέα ήταν η δηµιουργία ενός 
λογισµικού, το οποίο να µην παρέχει απλά πληροφορίες, αλλά να καθοδηγεί τους µαθητές στην 
οικοδόµηση της νέας γνώσης, µε στόχους σε δύο επίπεδα. Στο γνωστικό, γνωριµία των µαθητών µε 
τα είδη των υγροβιότοπων της Ελλάδας, την πανίδα και τη χλωρίδα τους, τις αξίες και λειτουργίες 
τους και τέλος τα προβλήµατα και τους κίνδυνους που αντιµετωπίζουν. Σε δεύτερο επίπεδο, στοχος 
ήταν η καλλιέργεια στάσεων και συµπεριφορών που έχουν να κάνουν µε τη σηµαντικότητα 
διατήρησης των υγροβιότοπων, την κατανόηση του δικαιώµατος των επόµενων γενιών στο 
περιβάλλον (αειφορία), τη συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον είναι ενιαίο, ότι φύση και άνθρωποι 
αποτελούν κρίκους µιας ευρύτερης αλυσίδας και κάθε καταστροφική ενέργεια επιβαρύνει όλους 
µας.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σήµερα, η πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της επιστήµης αλλά και της 
καθηµερινότητάς µας. Από αυτή την αλλαγή δε θα µπορούσε να µην  επηρεαστεί και ο χώρος της 
εκπαίδευσης αφού είναι αλληλένδετος µε τις κοινωνικές µεταβολές και κάθε στιγµή αντανακλά την 
κοινωνία (Elmore, Sretal, 1993). Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
υποστηρίζεται ότι θα µεγαλώσει τα περιθώρια αυτενέργειας του µαθητή και θα διαµορφώσει τους 
όρους για ένα νέο ρόλο του εκπαιδευτικού, αυτόν του εµψυχωτή του µαθητή στην αναζήτηση της 
γνώσης (Davis και άλλοι, 1997). Επιπλέον, η χρήση πολυµεσικών εφαρµογών δίνει τη δυνατότητα 
στο µαθητή να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύνθετες πληροφορίες µε ποικίλους συνδυασµούς 
και δυνατότητες. Ειδικότερα, η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να ενεργοποιήσει τη 
θέληση του µαθητή για µάθηση και να συµβάλλει στην κατανόηση της διδακτέας ύλης αλλά και 
στη δηµιουργία στάσεων σχετικών µε ποικίλα προβλήµατα της εποχής µας, όπως για παράδειγµα 
τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Από την άλλη πλευρά, τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα που απασχολούν ολοένα 
και περισσότερο την ανθρωπότητα, µιας και οι καταστροφικές τους συνέπειες είναι πλέον ορατές 
σε όλους µας, αποτυπώνονται και στα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων τόσο βιβλιογραφικά, 
όσο και µέσα από την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων ή τη δηµιουργία σχετικών 
εκπαιδευτικών λογισµικών. 

Σκοπός του λογισµικού είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στη 
σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, υπηρετώντας παράλληλα τους στόχους της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. 
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 Το λογισµικό απευθύνεται σε µαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δηµοτικού 
σχολείου (∆΄, Ε΄, Στ΄). Βασικοί στόχοι του είναι η οικοδόµηση γνώσης για τους υγροβιότοπους 
(χλωρίδα-πανίδα, αξίες και λειτουργίες, κίνδυνοι και προβλήµατα), η ευαισθητοποίηση για θέµατα 
περιβάλλοντος, η καλλιέργεια στάσεων και αξιών θετικών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη 
διάθεσης για ενεργό συµµετοχή, όπως και για  δραστηριοποίηση για την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, η διαµόρφωση συνειδητοποιηµένων ενεργών πολιτών προκειµένου να κατανοούν 
πλήρως την αξία της αειφορίας, δηλαδή τη χρήση των φυσικών πόρων σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
διασφαλίζονται οι ανάγκες και των µελλοντικών γενεών.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού στηρίζεται στην 
παιδαγωγική προσέγγιση του εποικοδοµισµού αλλά και στις παιδαγωγικές θεωρίες µε τις οποίες 
µοιράζεται µια κοινή επιστηµολογική και ιδεολογική βάση. Στηρίζοντας το σχεδιασµό µας στην 
εποικοδοµιστική προσέγγιση της γνώσης προσπαθήσαµε να καθοδηγήσουµε τους µαθητές, 
βασιζόµενοι στην ήδη υπάρχουσα εµπειρία τους,  να οικοδοµήσουν γνώσεις, που αφορούν τους 
υγροβιότοπους, τη ζωή (χλωρίδα και πανίδα) που υπάρχει σε αυτούς, τις αξίες και λειτουργίες τους 
και τέλος τους κινδύνους και τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν.  
 Αξιοποιώντας την ανακαλυπτική µάθηση, οι µαθητές προσπαθούν µόνοι τους να 
εµβαθύνουν στο προς µελέτη αντικείµενο, ώστε τελικά να φτάσουν στην ανακάλυψη της νέας 
γνώσης.  
 Εφαρµόζοντας τη συνεργατική µάθηση, δηλαδή  την από κοινού εργασία πάνω σε ένα 
συγκεκριµένο θέµα, προωθείται η ατοµική µάθηση, η αύξηση αυτοεκτίµησης, η ύπαρξη επιπλέον 
κινήτρων µάθησης, η προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την εργασία 
στο πλαίσιο οµάδων. 

 Επιπλέον, ακολουθείται η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος που έχει ως σκοπό να βοηθήσει 
τους µαθητές να αναπτύξουν αυτό-καθοδηγούµενες µαθησιακές ικανότητες όχι  µέσα από την απλή 
συσσώρευση γνώσεων και κανόνων αλλά µέσα από την ανάπτυξη ελαστικών, γνωστικών 
στρατηγικών. 
 Η διαθεµατική προσέγγιση βοηθά τους µαθητές να κατανοούν, να παρατηρούν, να 
µεταφέρουν και να εφαρµόζουν ευκολότερα τη σχολική γνώση, να αποκτούν σφαιρικότερη 
αντίληψη για την πραγµατικότητα και να αναπτύσσουν την κριτική και τη δηµιουργική τους 
ικανότητα, στοιχεία που τους καθιστούν ικανούς να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία προβληµατικές 
καταστάσεις. (Ματσαγγούρας, 2004). Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του λογισµικού είναι 
να αντιληφθούν οι µαθητές ότι το περιβάλλον είναι ενιαίο και αλληλεπιδρά µε τον άνθρωπο.  

Με τις παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες καθώς και µε τις υπόλοιπες που περιέχονται 
στο λογισµικό, θεωρούµε ότι ο µαθητής καθίσταται ενεργός συµµέτοχος στη διαδικασία της 
µάθησης. 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 

Ως διεπαφή ενός λογισµικού ορίζεται «το σύνολο των συστατικών ενός συστήµατος το 
οποίο επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ συστήµατος και χρήστη» (Π. Πολίτης). Ο 
σχεδιασµός της διεπαφής είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργικότητα και την 
αποτελεσµατικότητά του λογισµικού. 
 Κατά το σχεδιασµό του συγκεκριµένου λογισµικού, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
συνέπεια των χρησιµοποιούµενων συµβόλων καθώς και του τρόπου τοποθέτησης των διάφορων 
πληροφοριών σε όλο το λογισµικό, ώστε να είναι σαφές και κατανοητό το περιβάλλον από το 
χρήστη. Επίσης, επιδιώχθηκε απλότητα στην παρουσίαση των πληροφοριών, ώστε να µην 
υπερφορτώνεται η οθόνη και να µην ξεπερνιούνται τα όρια ενεργού µνήµης (working memory) 7+-
2 του ανθρώπου. Συνδυάστηκαν ήχος, κείµενο και εικόνα για την αναπαράσταση της πληροφορίας 
καθώς και εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης ενεργειών, προκειµένου να εξυπηρετούνται τα 
διαφορετικά στυλ µάθησης. ∆όθηκε προσοχή στην επιλογή χρωµάτων ώστε οι συνδυασµοί να είναι 
ξεκούραστοι, ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιήθηκαν πολύχρωµα σκίτσα. Η επιλογή των εικόνων - 
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αρκετές από τις οποίες φιλοτεχνήθηκαν από την οµάδα ανάπτυξης λογισµικού-, έγινε µε στόχο να 
κινητοποιηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Ως προς το περιεχόµενο, αυτό έχει δοµηθεί µε µη γραµµικό τρόπο, ώστε η πλοήγηση να 
µπορεί να προσαρµοστεί στις εκάστοτε ανάγκες του µαθητή-χρήστη, αλλά και στους µαθησιακούς 
στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της διδακτικής του παρέµβασης. ∆όθηκε έµφαση 
στη διαδραστικότητα ώστε να υπάρχει έντονη και συχνή εµπλοκή του µαθητή. Ως προς την 
ανατροφοδότηση και την υποστήριξη των χρηστών, παρέχεται σύντοµη και σαφής βοήθεια σχετική 
µε το περιεχόµενο της κάθε οθόνης. Επίσης, σε όσες δραστηριότητες αρµόζει, υπάρχουν 
κλιµακωτά, θετικά µηνύµατα λάθους ανάλογα µε τους χειρισµούς των µαθητών. 
 Συνοψίζοντας, επιχειρήθηκε οι οθόνες να είναι οπτικά ελκυστικές, κατανοητές, χωρίς 
πλεονασµούς, ώστε να ενθαρρύνεται η ενασχόληση των µαθητών µε αυτές, ενώ παράλληλα 
επιδιώχθηκε η χρηστικότητα του λογισµικού µε σαφή διάρθρωση των περιεχοµένων και 
εναλλακτικές δυνατότητες πλοήγησης. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συνήθης πρακτική υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραµµάτων είναι ένας συνδυασµός 
δραστηριοτήτων στην τάξη και δραστηριοτήτων στο πεδίο. Σαφώς, το λογισµικό µας δεν µπορεί 
ούτε και φιλοδοξεί να υποκαταστήσει την επαφή του ανθρώπου-µαθητή µε τη φύση και τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα που αυτή έχει, αλλά περισσότερο να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε 
αυτή. Το εγχείρηµα για τη δηµιουργία ενός περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού λογισµικού βασιζόµενο 
στις αρχές του εποικοδοµισµού ήταν για εµάς µία πρόκληση, καθώς επιχειρήσαµε να ξεφύγουµε 
από την απλή παράθεση θεωρητικών πληροφοριών σε σχέση µε το θέµα µας, ενώ παράλληλα 
φιλοδοξούσαµε να επιτύχουµε τους στόχους της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρόλο λοιπόν 
που η τελευταία είναι συνυφασµένη µε δραστηριότητες στο πεδίο, θεωρούµε ότι υπάρχει 
δυνατότητα επιτυχηµένου συνδυασµού των δύο στο ακόλουθο πλαίσιο. Η διαθεµατική και 
ολοκληρωµένη προσέγγιση που υιοθετεί, µπορεί να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους 
µαθητές µε πληρότητα, συστηµατικά και σε βάθος. Ενδεχοµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
εισαγωγικά για την εξοικείωση µε τις εµπλεκόµενες έννοιες, αλλά και µετά από κάποια βιωµατική 
δράση για εµπέδωση και κριτική, αλλά και τµηµατικά στα κατάλληλα σηµεία. Συνοπτικά, 
θεωρούµε ότι είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και όσων ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια οικολογικής 
συνείδησης στους µαθητές. 
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