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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές αρχές και οι συγκεκριµένες επιλογές για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού -που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου- που µπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνοµα αλλά και υποστηριχτικά στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και 
προγραµµάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου 
είναι η συνεργατική διερευνητική προσέγγιση παγκόσµιων; περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το 
µαθησιακό περιβάλλον, στα πλαίσια κοινωνικοεποικοδοµητικών και κοινωνικοπολιτισµικών 
προσεγγίσεων που υιοθετούµε, και επιδιώκουµε να υλοποιηθεί µέσω του εκπαιδευτικού πακέτου, 
είναι ένα περιβάλλον στο οποίο δάσκαλος και µαθητές/οµάδες µαθητών ερευνούν από κοινού και 
οικοδοµούν ή οικειοποιούνται νοήµατα. Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος και η σηµασία των 
απόψεων των µαθητών και η κοινωνική - αλληλεπιδραστική διάσταση οικοδόµησης / 
οικειοποίησης της γνώσης. Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από πέντε θεµατικές ενότητες µε 
µορφή πολυµεσικών εφαρµογών, προσοµοιώσεων, εργαλείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: 
1. Ο πλανήτης Γη είναι ένα σύστηµα , 2. Έδαφος, 3. Νερό, 4. Αέρας, 5. Ζωή. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικό υλικό, παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, ΤΠΕ 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βρίσκονται τα 
τελευταία χρόνια σε µια 
διαδικασία ένταξης και 
ενσωµάτωσής τους στα διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η 
υπολογιστική υποστήριξη της 
µάθησης µέσω της χρήσης 
λογισµικού και ψηφιακού υλικού, 
παράλληλα µε τη σωστή ανάπτυξη 
υπολογιστικής και δικτυακής 
υποδοµής στα σχολεία κρίνεται 
από παιδαγωγική άποψη ως 
επιβεβληµένη ανάγκη (Κόκκοτας 
& Πήλιουρας, 2004). Στην εργασία 
παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές 
αρχές κι οι συγκεκριµένες επιλογές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού -που βασίζεται στη 
χρήση του διαδικτύου (web-based)- µε τίτλο «Μικροί επιστήµονες σε δράση για την προστασία του 
πλανήτη», που µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα αλλά και υποστηριχτικά στην υλοποίηση 
δραστηριοτήτων και προγραµµάτων  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ  
Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου «Μικροί επιστήµονες σε δράση για την προστασία 
του πλανήτη» είναι η συνεργατική διερευνητική προσέγγιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Ήρωες του εκπαιδευτικού πακέτου είναι µια οµάδα µαθητών µέσω των οποίων προτείνεται µια 
µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων. Οι µαθητές της ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης καθοδηγούµενοι από την 
οµάδα παιδιών / ερευνητών καλούνται να λειτουργήσουν ως «µικροί ερευνητές» για να µελετήσουν 
µέσω δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα 
«βήµατα» µελέτης της οµάδας δράσης των µαθητών, σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε στο προτεινόµενο 
εκπαιδευτικό πακέτο να αξιοποιούνται οι προσεγγίσεις: της συνεργατικής διερεύνησης 
(κοινωνικοπολιτισµική διάσταση της γνώσης - Lemke, 2001, Wells, 1999), της συνεργατικής 
επίλυσης προβληµάτων (ερευνητική, αναστοχαστική και κριτική διάσταση της γνώσης) και η 
ολόπλευρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ (∆ηµητρακοπούλου, 2002, 
Μικρόπουλος, 2000). 
Τα «βήµατα» µελέτης των µαθητών υλοποιούνται µέσω οθονών που παρουσιάζονται ως δικτυακό 
υλικό µε τη µορφή html σελίδων. Οι µαθητικές οµάδες έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτές µέσω 
διαδικτύου. Στο ψηφιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού πακέτου παρέχεται οι δυνατότητα στις 
µαθητικές οµάδες να αλληλεπιδρούν µε µικρόκοσµους (Microworlds Pro), να δηµιουργούν 
µοντέλα και εννοιολογικούς χάρτες (∆ηµιουργός µοντέλων ΙΙ), να αποθηκεύουν εικόνες, 
φωτογραφίες και ήχους, να γράφουν και να επεξεργάζονται κείµενα, να κάνουν πίνακες και 
γραφήµατα, να δηµιουργούν αφίσες, να ετοιµάζουν τις παρουσιάσεις των εργασιών τους κ.λπ.. Σε 
αυτή την ψηφιακή πλατφόρµα υπάρχουν ακόµη πληροφοριακά κείµενα και συνδέσεις στο 
διαδίκτυο στα οποία µπορούν να ανατρέχουν οι µαθητές για ενηµέρωση και συλλογή πληροφοριών 
και ηλεκτρονικό λεξικό για αναζήτηση όρων, λέξεων και εννοιών.  
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού πακέτου προβλέπει ποικιλία δραστηριοτήτων που µπορούν να 
λάβουν χώρα ατοµικά και οµαδικά, µε έµφαση πάντως στη συνεργατική διερεύνηση. Το λογισµικό 
επιδιώχτηκε να διαθέτει µια φιλική προς τους µαθητές επιφάνεια εργασίας (επιφάνεια διεπαφής). 
Με εύχρηστο τρόπο, απλά και γρήγορα, οι µαθητές, µετακινώντας το δείκτη του ποντικιού στην 
επιφάνεια αυτή, µπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου (π.χ. 
πληροφορίες παρουσιασµένες µε πολυµεσικό τρόπο, δραστηριότητες, προσοµοιώσεις, φύλλα 
εργασίας, λεξικό, υπερσυνδέσεις, φωτογραφίες ταινίες κ.λπ.).  
Πλοηγούµενοι στο λογισµικό, οι µαθητές έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες και φύλλα εργασίας, 
σχεδιασµένα σύµφωνα µε τους στόχους του ∆ΕΠΠΣ που συµπληρώνουν ή και επεκτείνουν τους 
στόχους των σχολικών εγχειριδίων των τριών τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού. Οι στόχοι του 
εκπαιδευτικού πακέτου δεν είναι µόνο γνωστικοί, αλλά και στόχοι ανάπτυξης γνωστικών και 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, επίλυση προβληµάτων, ερευνητικές δεξιότητες), αλλά 
και κοινωνικοί (συνεργατικές και µετασυνεργατικές δεξιότητες).  
Το µαθησιακό περιβάλλον, στα πλαίσια κοινωνικοεποικοδοµητικών και κοινωνικοπολιτισµικών 
προσεγγίσεων που υιοθετούµε, και επιδιώκουµε να υλοποιηθεί µέσω του εκπαιδευτικού πακέτου, 
είναι ένα περιβάλλον στο οποίο δάσκαλος και µαθητές/οµάδες µαθητών ερευνούν από κοινού και 
οικοδοµούν ή οικειοποιούνται νοήµατα (Stahl, 2002, Roth, 1998). Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος 
και η σηµασία των απόψεων των µαθητών και η κοινωνική - αλληλεπιδραστική διάσταση 
οικοδόµησης / οικειοποίησης της γνώσης (Cowie & van der Aalsvoort, 2000). 
Ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρήσεις, τα φύλλα εργασίας του 
εκπαιδευτικού πακέτου που προτείνουµε δίνουν σηµαίνουσα θέση στις απόψεις και τις εµπειρίες 
των µαθητών, επιδιώκοντας, όπου αυτό είναι δυνατό, την ανάδειξή τους και την αξιοποίησή τους 
στη µαθησιακή διαδικασία (Κόκκοτας, 2004).  
Το εκπαιδευτικό πακέτο σχεδιάστηκε µε το σκεπτικό να δίνει ευκαιρίες στους µαθητές, να 
αλληλεπιδρούν δηµιουργικά όχι µόνο µε το υπολογιστικό περιβάλλον, αλλά και µε τους 
συµµαθητές τους, το δάσκαλό τους, µε ειδικούς, πολίτες, ενώσεις που ασχολούνται µε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα κ.λπ. Πολύ κρίσιµη παράµετρο προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούµε τις 



συγκροτηµένες διδακτικές προτάσεις, που στο λογισµικό έχουν τη µορφή φύλλων εργασίας που 
προάγουν την ενεργητική, βιωµατική και συνεργατική µάθηση και την εξοικείωση των µαθητών µε 
επιστηµονικές διαδικασίες (παρατήρηση, ταξινόµηση, πρόβλεψη, εξαγωγή συµπερασµάτων, κ.λπ.) 
αλλά και διαλογικές και συνεργατικές δεξιότητες και µεταδεξιότητες. Ένα βασικό στοιχείο του 
εκπαιδευτικού πακέτου είναι ο διερευνητικός του χαρακτήρας. Οι µαθητικές οµάδες καλούνται να 
διερευνήσουν, µε βάση την καθοδήγηση που θα προσφέρεται από το διδάσκοντα και τα φύλλα 
εργασίας, ψηφιακούς µικρόκοσµους, πηγές στο διαδίκτυο, εφικτές λύσεις και δράσεις σχετικές µε 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Επίσης, το εκπαιδευτικό 
πακέτο δίνει σηµαίνουσα θέση στο διάλογο (δασκάλου-µαθητών και µαθητών-µαθητών) 
αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας στη µαθησιακή διαδικασία (Sutton, 2002). 
Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πακέτου είναι τα ακόλουθα: 

• Επιδιώκει τη συνεργατική διερεύνηση και τη συνεργατική επίλυση προβληµάτων. 
• Επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και τη δηµιουργική αλληλεπίδραση τους µε 

το πληροφορικό περιβάλλον. 
• Αξιοποιεί της απόψεις των µαθητών και επιδιώκει τη σταδιακή γεφύρωσή τους µε τις 

επιστηµονικά αποδεκτές, δηλαδή την διαπραγµάτευση στο πλαίσιο των µαθητών και στο 
πλαίσιο των διαφόρων επιστηµονικών πεδίων που φωτίζουν τη µελέτη των παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Εστιάζει όχι µόνο στο περιεχόµενο της γνώσης και στις διαδικασίες απόκτησής της αλλά 
και στην οικειοποίηση από µέρους των µαθητών δεξιοτήτων και µεταδεξιοτήτων 
(ερευνητικών, συνεργατικών, διαλογικών, δεξιοτήτων επίλυσης προβλήµατος). 

• Επιδιώκει την άσκηση των µαθητών στις επιστηµονικές διαδικασίες. 
• Επιδιώκει την εξοικείωση των µαθητών µε τις διαθεµατικές δεξιότητες, έτσι όπως 

αναφέρονται στα ∆ΕΠΠΣ (σύστηµα, αλληλεπίδραση, µονάδα-σύνολο). 
• Προσφέρει την εξοικείωση των µαθητών µ’ ένα πολυµεσικό περιβάλλον, ενώ δίνει τη 

δυνατότητα στους µαθητές για εξοικείωση µε προγράµµατα, όπως ο επεξεργαστής 
κειµένου, το λογιστικό φύλλο, ο δηµιουργός µοντέλων. 

• Επιδιώκει τη διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης. 
• Επιδιώκει την ανάπτυξη κοινοτήτων µάθησης, όπου οι µαθητές µε την καθοδήγηση του 

διδάσκοντα οικοδοµούν ή οικειοποιούνται νοήµατα σχετικά µε ένα περιβαλλοντικό 
πρόβληµα, συµµετέχοντας και συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη ζωή της τοπικής τους 
κοινότητας.  

• Επιφυλάσσει ένα διαµεσολαβητικό, συντονιστικό ρόλο για το διδάσκοντα.  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
Η θεµατολογία του εκπαιδευτικού πακέτου πηγάζει από την αναγκαιότητα της προστασίας του 
περιβάλλοντος φυσικού, ιστορικού και κοινωνικού µε την προβολή του οικολογικού προβλήµατος 
του πλανήτη µας σύµφωνα µε τις τοπικές, εθνικές και παγκόσµιες προτεραιότητες, για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη.  
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί επιστήµονες σε δράση για την προστασία του πλανήτη» 
αποτελείται από πέντε θεµατικές ενότητες µε µορφή πολυµεσικών εφαρµογών, προσοµοιώσεων, 
εργαλείων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι θεµατικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο πλανήτης Γη είναι ένα σύστηµα, 2. Έδαφος, 3. Νερό, 4. Αέρας, 5. Ζωή. 
Στις θεµατικές αυτές ενότητες προσεγγίζονται µερικά από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα του πλανήτη µας, όπως: 

• Η υποβάθµιση του εδάφους (απορρίµµατα, ρύπανση, αποψίλωση, υπερεκµετάλλευση) και η 
εξάντληση των φυσικών πόρων (ενεργειακό πρόβληµα του πλανήτη).  

• Η ρύπανση του αέρα και οι επιπτώσεις του προβλήµατος παγκοσµίως (φαινόµενο 
θερµοκηπίου, αλλαγές των κλιµατικών συνθηκών). 

• Η έλλειψη πόσιµου και καθαρού νερού, ή ρύπανσή του και οι επιπτώσεις παγκοσµίως 
(λειψυδρία, υποβάθµιση της ζωής των ανθρώπων, ασθένειες, υποβάθµιση συστηµάτων). 



• Το πρόβληµα του υπερπληθυσµού του πλανήτη και η διατάραξη της βιοπικοιλότητας 
(εξαφάνιση ειδών). 

Σε κάθε θεµατική ενότητα υπάρχουν θεµατικές υποενότητες ως ακολούθως: 
• Υπάρχει µια υποενότητα, η οποία στοχεύει στη µελέτη και την κατανόηση της σηµασίας 

του κάθε συστήµατος που αλληλεπιδρώντας µε τα υπόλοιπα τρία συγκροτεί τον πλανήτη 
µας (π.χ. Νερό, πολύτιµο αγαθό για τη ζωή στον πλανήτη µας). 

• Υπάρχει µια υποενότητα, που αφορά το παγκόσµιο πρόβληµα και στην οποία η προσέγγιση 
που ακολουθείται είναι η συνεργατική επίλυση προβλήµατος (π.χ. Το παγκόσµιο πρόβληµα 
για καθαρό και πόσιµο νερό). 

• Υπάρχουν µια ή δυο µελέτες περίπτωσης που σχετίζονται µε το παγκόσµιο πρόβληµα, µε 
στόχο την καλύτερη κατανόησή του (π.χ. Θα εξαφανιστεί για πάντα η λίµνη Αράλη;). 

   
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
Οι µαθητές/τριες να: 

• εξοικειωθούν µε διαδικασίες της επιστηµονικής µεθοδολογίας και έρευνας, ώστε να 
µπορούν να προσεγγίζουν δηµιουργικά σηµαντικά θέµατα και να αναπτύξουν επιστηµονική 
νοοτροπία, 

• ασκηθούν στην συνεργατική διερεύνηση - οµαδική εργασία, να αναπτύξουν σχέσεις 
συνεργασίας, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις,  

• εξοικειωθούν και να οικειοποιηθούν σταδιακά δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και 
λήψης από κοινού αποφάσεων,  

• αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης για την αξιολόγηση και επιλογή των πιο εφικτών 
λύσεων σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο στη µελέτη και επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, 

• αναπτύξουν και να παράγουν λόγο (στόχος της γλωσσικής καλλιέργειας), 
• αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, µέσω του διαδικτύου 

και προγραµµάτων του Η/Υ, και να οικειοποιηθούν σταδιακά επιθυµητές πληροφορικές 
δεξιότητες.  
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