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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  

Πεπιγπάθεηαι η αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ (Τεσνολογιών Πληποθοπίαρ και Επικοινυνίαρ) 

υρ ζςμβολή ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν πεπιβαλλονηικού γπαμμαηιζμού, καηά ηη 

διάπκεια ηυν ζποςδών ηυν θοιηηηών
1
 ηος ΠΤΔΕ (Παιδαγυγικού Τμήμαηορ Δημοηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ) ηος ΕΚΠΑ. Επίζηρ, πεπιγπάθεηαι η ζςζηημαηική σπήζη ενόρ ιζηού 

πεπιβαλλονηικήρ θεμαηολογίαρ για ηην ανάπηςξη από ηοςρ θοιηηηέρ δεξιοηήηυν 

πληποθοπικού γπαμμαηιζμού και δςναηόηηηαρ ένηαξηρ ηυν ΤΠΕ ζηη διδαζκαλία 

Φςζικών και Πεπιβαλλονηικών Επιζηημών. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθαπμογέρ ΤΠΕ, εκπαίδεςζη ςποτηθίυν εκπαιδεςηικών, 

πεπιβαλλονηικόρ γπαμμαηιζμόρ 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπο νη θνηηεηέο ηνπ ΠΤΓΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, έξρνληαη ζε ζπζηεκαηηθή επαθή θαη αμηνπνηνύλ ηηο ΤΠΔ ζε 

δπν πεξηπηώζεηο (ζε όζν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηδαθηηθήο θαη Δπηζηεκνινγίαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο). Αθελόο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ θαηά 

ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο & 

Πεξηβάιινλ - Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε», αθεηέξνπ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη 

ζπζηεκαηηθά παξόληα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηδαζθαιία Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ζε πεξηβάιινλ ΤΠΔ». 

 

Σηηο δπν απηέο (αξρηθά αλεμάξηεηεο πεξηπηώζεηο) κπνξεί λα δηαθξηζεί κηα κνξθή 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο. Σηελ πξώηε πεξίπησζε νη ΤΠΔ αμηνπνηνύληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ζηόρσλ (γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πεξηβαιινληηθό γξακκαηηζκό ησλ θνηηεηώλ (Stables & Bishop, 2001. Rowe, 2002). 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνηεινύλ έλα ζεκαηηθό ηζηό, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ζηόρσλ πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ θαη άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ 

                                                 
1
 Σε όλη ηην έκηαζη ηος κειμένος θα σπηζιμοποιείηαι ηο απζενικό γένορ (θοιηηηήρ) ανηί ηηρ οπθόηεπηρ 

αναθοπάρ με διπλή καηάληξη (θοιηηηήρ/ηπια), μόνο για ηη διεςκόλςνζη ηος αναγνώζηη/ζηπιαρ, συπίρ 

καμιά ππόθεζη διάκπιζηρ. 
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ζηηο δπλαηόηεηεο έληαμεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηα 

καζήκαηα ησλ Φπζηθώλ/Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 

ΟΙ ΣΠΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

Σην πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο & Πεξηβάιινλ - Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε» ζε κηα ζεηξά από πεξηπηώζεηο 

αμηνπνηνύληαη πνηθίιεο κνξθέο ησλ ΤΠΔ (δηαδίθηπν, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, κηθξέο 

πξνζνκνηώζεηο, δπλακηθά κνληέια θ.ά.) γηα ηελ ππνζηήξημε επηκέξνπο δηδαθηηθώλ 

ζηνρεύζεσλ. Τα ζέκαηα (εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο) ζηα νπνία (θπξίσο) εκπιέθνληαη 

νη ΤΠΔ είλαη: 

 Αλαδήηεζε πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν 

 Δλίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Μειέηε ηεο όμηλεο βξνρήο 

 Ζ κείσζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο  

 Μεηεσξνινγία, κειέηε ηνπ αλέκνπ 

 Μειέηε ηεο πνιππινθόηεηαο ζην πεξηβάιινλ 

 

Ζ γεληθόηεξε ζθνπνζεζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, 

ζηνρεύεη ζε πξώην επίπεδν ζηελ απόθηεζε έγθπξεο επηζηεκνληθήο γλώζεο γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, παξάιιεια κε ηελ αληίζηνηρε αύμεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, ελώ ζε δεύηεξν επίπεδν ζηνρεύεη ζηελ θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ θαη ζηελ απόθηεζε ηθαλόηεηαο ππεύζπλεο δξάζεο. Έρεη 

άιισζηε ππνζηεξηρζεί πσο γεληθόηεξα ν θξηηηθόο επηζηεκνληθόο γξακκαηηζκόο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ιύζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Hofreiter et al., 2007). Αθνινπζνύλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Αλαδήηεζε πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν 
Πξόθεηηαη γηα κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε κε ακηγή ππνζηήξημε από ΤΠΔ. Οη 

ζηόρνη πνπ εμππεξεηνύληαη είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη θνηηεηέο (εξγαδόκελνη ζε 

νκάδεο) κε ηηο δπλαηόηεηεο απνηειεζκαηηθνύ θαη ζηνρεπκέλνπ εληνπηζκνύ θαη 

αμηνπνίεζεο πιηθνύ από ην δηαδίθηπν (ζεκαηηθνί θαηάινγνη, ζεκαηηθέο πύιεο, 

κεραλέο αλαδήηεζεο), λα πξνβιεκαηηζηνύλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά (εγθπξόηεηα, 

αμηνπηζηία, επηθαηξόηεηα) ηνπ παξερόκελνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, λα εληνπίζνπλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη παξάιιεια λα αζθεζνύλ 

ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

Δλίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
Σε απηή ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε κε ακηγή ππνζηήξημε από ΤΠΔ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο, αμηνπνηώληαο κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή- 

θνξκό, πνπ ζπλδέεη πνιπκεζηθή πιεξνθνξία, animation θαη δηαδηθηπαθό πιηθό. 

 

Μειέηε ηεο όμηλεο βξνρήο 
Πξόθεηηαη γηα κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε κε κεξηθή ππνζηήξημε από ΤΠΔ, θαζώο 

ππνζηεξίδεηαη θαη από θαζαξά εξγαζηεξηαθό ηκήκα. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο 

όιεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα εληνπηζηεί ν ξόινο ηνπ ππεδάθνπο 

(είδνπο πεηξσκάησλ) ζηελ επίδξαζε ηεο όμηλεο βξνρήο ζην πεξηβάιινλ. Από ηελ 

άζθεζε απηή έρνπλ πξνθύςεη θαη εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 



 

 

πνπ εμειίζζεηαη ε ζθέςε θαη ε δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ θνηηεηώλ, όηαλ 

εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινληα – αλαπαξαζηάζεηο ζε ηξεηο θιίκαθεο: κηθξόθνζκνπ, 

καθξόθνζκνπ ή κεγάιεο θιίκαθαο (ρώξνπ θαη ρξόλνπ) (Stoumpa et al., 2010). 

 

Η κείωζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο  
Πξόθεηηαη γηα κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε κε θύξηα ππνζηήξημε από ΤΠΔ. Με βάζε 

κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή – θνξκό, ζηελ νπνία ελζσκαηώλνληαη αιιειεπηδξαζηηθέο 

νπηηθνπνηήζεηο, νη θνηηεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ην θαηλόκελν, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηηο 

αηηίεο δεκηνπξγίαο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ιόγσ ησλ νπνίσλ απηό εκθαλίδεηαη 

εζηηαζκέλν ζηελ Αληαξθηηθή, ηηο επηπηώζεηο θαη ηα (αηνκηθά θαη ζπιινγηθά) κέηξα 

πξνζηαζίαο. Παξάιιεια νη θνηηεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο (π.ρ. ρξσκαηηθά δηαγξάκκαηα 

ζπγθεληξώζεσλ), από όπνπ αληινύληαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ζηε ζρεηηθή κειέηε (Psomiadis et al., 

2007). 

 

Μεηεωξνινγία, κειέηε ηνπ αλέκνπ 
Σε απηή ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθή αμηνπνίεζε 

πεηξακάησλ, εθαξκνγώλ ΤΠΔ θαη ςεθηαθνύ πιηθνύ από ην δηαδίθηπν. Όινο ν 

ζρεδηαζκόο νδεγεί ζε κηα ζαθή δηδαθηηθή αθνινπζία κε ζηόρν ηε δηδαζθαιία 

ελλνηώλ ζρεηηθά κε ηνλ άλεκν (Μαλδξίθαο, 2010). 

 

Μειέηε ηεο πνιππινθόηεηαο ζην πεξηβάιινλ 
Απηή ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ππνζηεξίδεηαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηεο από ΤΠΔ. Οη 

ζηόρνη είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη θνηηεηέο κε έλλνηεο πνιππινθόηεηαο όπσο απηέο 

εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ. Χξεζηκνπνηείηαη κηα πξνζέγγηζε ζηεξηγκέλε ζε 

κνληέια θαη ζπζηεκαηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε. Τα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πξνέξρνληαη από ηηο βηβιηνζήθεο ηεο NetLogo ελόο πνιππξαθηνξηθνύ (multi agent) 

πεξηβάιινληνο (Wilensky, 1999). Ζ κειέηε ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη ηνπ ππόινηπνπ 

πιηθνύ νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξόζιεςε ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ από ηνπο 

θνηηεηέο  (Gkiolmas et al., 2010). 

 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΩΝ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΔ 
Από ην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009, επαλήιζε ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ην 

κάζεκα επηινγήο «Διδαζκαλία ηυν Φςζικών Επιζηημών ζε πεπιβάλλον ΤΠΕ» κε 

αλαλεσκέλε δηδαθηέα ύιε θαη πεξηερόκελν. Σεκαληηθνί άμνλεο ζην λέν πεξηερόκελν 

είλαη ε αύμεζε ηεο ελαζρόιεζεο κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ε παξνπζίαζε 

ηερλνινγηώλ πνπ δελ είλαη αθόκε πνιύ γλσζηέο ή δηαδεδνκέλεο θαη ε παξνρή 

εθνδίσλ αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ςεθηαθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

αλάπηπμεο από ηνπο κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, απινύ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηηο εθάζηνηε δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

 

Ο ηειηθόο ζηόρνο είλαη λα θαηαζηνύλ νη θνηηεηέο ηθαλνί λα ζρεδηάζνπλ κηα 

δηδαζθαιία ή κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ρξήζε ΤΠΔ, ζε έλα κάζεκα Φπζηθώλ ή 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζηεκώλ ή ζε κηα εμσδηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Οη θνηηεηέο απηνί θαηά ηεθκήξην δελ έρνπλ αθόκε 

δηδαρζεί ην κάζεκα Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 



 

 

Η παξνπζία ζην λέν «Οδεγό ζπνπδώλ» 
Σην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο «Διδαζκαλία ηυν Φςζικών Επιζηημών ζε 

πεπιβάλλον ΤΠΕ», όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγό Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο, νη 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ), αλαθέξνληαη ζρεδόλ πάληα σο «Φπζηθέο θαη 

Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο» ώζηε λα δνζεί ην ηδηαίηεξν ζηίγκα θαη ε ζρεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπ καζήκαηνο. Ζ επηινγή απηή ζρεηίδεηαη, αθελόο ζηελ εδξαησκέλε 

πεπνίζεζε όηη νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο (όπσο ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΤΠΔ) βξίζθνπλ πην πξόζθνξν έδαθνο ζηηο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ελ 

γέλεη πέξα από ην ζπρλά ζθηρηό πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ ηππηθώλ καζεκάησλ, αιιά 

θαη ζηε δηαπηζησκέλε αδπλακία αληαπόθξηζεο ησλ θνηηεηώλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηππηθώλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ζηελ εμ απηνύ νξκώκελε 

επηθπιαθηηθόηεηά ηνπο απέλαληη ζηα ζρεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη 

Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο εθηηκήζεθαλ (πξνθαλώο σο ηκήκα ησλ ΦΔ) σο έλα 

πξνλνκηαθό πεδίν ζην νπνίν κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ λα πξνσζνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ θνηηεηώλ θαη 

ηελ αλάπηπμε θαιώλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζε ζρέζε κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. 

 

Πέξα από ηα γεληθόηεξα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ, ησλ 

αξρώλ ζρεδηαζκνύ θαη αμηνιόγεζεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ησλ αιιαγώλ 

ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή θαη ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  από ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ, 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ζρεδίσλ 

καζεκάησλ θαη ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ινγηζκηθώλ γεληθήο ρξήζεο πέξα από εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά. Δπίζεο εθηηκώληαο 

όηη νη πνηθίιεο κνξθέο θαη εθαξκνγέο ησλ ΤΠΔ δελ είλαη θαλ γλσζηέο ζηνπο θνηηεηέο, 

επηρεηξείηαη κηα παξάζεζε ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ ήδε ή 

εθηηκάηαη όηη ζα απνθηήζνπλ ζην κέιινλ εθπαηδεπηηθή δπλακηθή, όπσο ινγηζκηθά 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, νπηηθνπνηήζεηο, πξνζνκνηώζεηο θαη κνληεινπνηήζεηο, 

εηθνληθά εξγαζηήξηα, ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο από απόζηαζε, ραξηνγξαθηθέο 

εθαξκνγέο θαη Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, αμηνπνίεζε δνξπθνξηθώλ 

εηθόλσλ θαη πιηθνύ ηειεπηζθόπεζεο, πεξηβάιινληα εηθνληθήο ηνπηνγξαθίαο θαη 

εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

 

Οξγάλωζε ηνπ καζήκαηνο  
Ζ ζρεδηαζκέλε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο «Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

ζε πεξηβάιινλ ΤΠΔ» (δεο πίλαθα 1) είλαη δηαξζξσκέλε ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό 

(εξγαζηεξηαθό) κέξνο. Πξνβιέπεηαη ε παξνπζίαζε ζεκάησλ κε δηαιέμεηο αιιά θαη 

ζπδεηήζεηο, θαηαηγηζκό ηδεώλ θαη άιιεο καζεηνθεληξηθέο ηερληθέο πνπ είλαη εθηθηέο 

ιόγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνύ αθξναηεξίνπ (<20 θνηηεηέο), ελώ ε εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή 

ζηνπο ππνινγηζηέο πεξηιακβάλεη θαζνδεγνύκελεο θαη ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαζώο θαη εθπόλεζε αηνκηθήο ή νκαδηθήο εξγαζίαο. Σηαδηαθά κε ηελ πξόνδν ηνπ 

ρξόλνπ ην ζεσξεηηθό κέξνο κεηώλεηαη ζε ρξόλν κε αληίζηνηρε αύμεζε ηνπ πξαθηηθνύ, 

ελώ ε ελόηεηα ηεο 11
εο

 εβδνκάδαο νπζηαζηηθά παξαιείπεηαη, κηα θαη νη θνηηεηέο 

απνθηνύλ ηε ζρεηηθή εκπεηξία από ηνλ ηξόπν δηαθίλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπο κε ρξήζε πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο από 

απόζηαζε. 

 

Ζ παξνπζία πεξηβαιινληηθώλ αιιά θαη ησλ «ζπγγελώλ» Γεσγξαθηθώλ ζεκάησλ 

(Castree et al, 2009) είλαη εκθαλήο, θπξίσο ζην πξαθηηθό ηκήκα, ελώ θαη ζε αξθεηέο 



 

 

άιιεο κε ζαθώο θαηνλνκαδόκελεο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ από ην ρώξν 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηζηεκώλ / πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ είλαη ζπζηεκαηηθή. 

 

Εβδο 
μάδα 

Θεωρηηικό μέρος Πρακηικό μέρος 

1 
Εηζαγωγή ζηε ζεκαηηθή θαη ηελ νξγάλωζε ηνπ καζήκαηνο. Σύγρξνλα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο ζηεξηδόκελα ζηηο ΤΠΕ γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Φπζηθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ 
Επηζηεκώλ. 

2 
Εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηωλ  ΤΠΕ, 

 ΤΠΕ θαη ζεωξίεο κάζεζεο, εμέιημε θαη 
ηαμηλνκήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

Εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνιπκέζωλ - 
ππεξκέζωλ, ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

3 

Θέκαηα δηδαζθαιίαο ηωλ Φπζηθώλ θαη 
Πεξηβαιινληηθώλ Επηζηεκώλ. Σεκαζία ηωλ 

ΤΠΕ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε, εηδηθόηεξα 
ζηηο Φ.Ε. Αιιαγέο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. 

Αλαδήηεζε, αμηνιόγεζε θαη επηινγή 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ην δηαδίθηπν 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Φπζηθώλ θαη 
Πεξηβαιινληηθώλ Επηζηεκώλ. 

4 
Σρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα, ζρέδην καζήκαηνο, δξαζηεξηόηεηεο. 
Ιζηνεμεξεπλήζεηο. 

Μηθξνεθαξκνγέο (LOs), java applets. 
Λνγηζκηθό ππνζηήξημεο αλάπηπμεο 
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ. 

5 
Αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. 

Εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ 
ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Αρτική επιλογή εργαζιών 

6 
Εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ γεληθήο 

ρξήζεο. 
Πξνρωξεκέλεο ηερληθέο ζε πξόγξακκα 

παξνπζίαζεο. 

7 
Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόληωλ 

ππνζηεξηδόκελωλ από ΤΠΕ. 

Εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. 

Οριζηικοποίηζη εργαζιών 

8 
Οπηηθνπνηήζεηο, πξνζνκνηώζεηο, 

κνληεινπνηήζεηο, κηθξόθνζκνη, εθπαηδεπηηθά 
παηρλίδηα. 

Μνληεινπνηήζεηο θαη εθπαηδεπηηθά 
παηρλίδηα ζε ζέκαηα Οηθνινγίαο θαη 
Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

9 

Φαξηνγξαθηθέο εθαξκνγέο θαη Γεωγξαθηθά 

Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Εθπαηδεπηηθή 
αμηνπνίεζε δνξπθνξηθώλ εηθόλωλ θαη πιηθνύ 

ηειεπηζθόπεζεο. 

Αηομικές/ομαδικές εργαζίες 

Google maps/earth θιπ 

10 
Εηθνληθή ηνπηνγξαθία  θαη πεξηβάιινληα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Αηομικές/ομαδικές εργαζίες 

Εηθνληθά πεξηβάιινληα 

11 
Κνηλόηεηεο κάζεζεο, ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

από απόζηαζε. Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ. 

Αηομικές/ομαδικές εργαζίες 

Δεκηνπξγία ηζηνιόγηνπ(blog) 

12 
Αιιαγέο ζηελ εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή. 

Εξγαζηήξην ππνζηεξηδόκελν από 
κηθξνϋπνινγηζηέο. 

Αηομικές/ομαδικές εργαζίες 

Εηθνληθά Εξγαζηήξηα Φπζηθήο θαη 
Φεκείαο 

13 Παροσζιάζεις εργαζιών 

Η νξγάλωζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ελδεηθηηθή θαη ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηωλ 
θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ, θαζώο θαη ζε πηζαλέο λέεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηωλ ΤΠΕ. 

 

Πίνακαρ 1:  Ζ ζρεδηαζκέλε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο «Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ζε πεξηβάιινλ ΤΠΔ», δηαξζξσκέλε ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό (εξγαζηεξηαθό) 

κέξνο.  

 



 

 

Αθνινπζνύλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επηιεθηηθέο αλαθνξέο ζην πεξηερόκελν ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ. 

 

Εκπαιδεςηική αξιοποίηζη λογιζμικού εννοιολογικήρ σαπηογπάθηζηρ. Εεηείηαη 

από ηνπο θνηηεηέο λα ζρεδηάζνπλ θαηά νκάδεο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο κε ζέκαηα 

όπσο ηξνθηθό πιέγκα, θύθινο λεξνύ θιπ. Αζθνύληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζε 

πξώην βαζκό ζην ζςζηημικό ηπόπο ζκέτηρ. 

 

Ιζηοεξεπεςνήζειρ. Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο είλαη ζενάπια καηεςθςνόμενηρ διεπεύνηζηρ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πεγέο από ην δηαδίθηπν, ζην πιαίζην ηεο εηθνληθήο εθηέιεζεο κηαο 

αςθενηικήρ αποζηολήρ από ηνπο καζεηέο. Σηνρεύεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο λα 

δηεξεπλήζνπλ αλνηρηά εξσηήκαηα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο 

επηδηώθνληαο παξάιιεια ζηόρνπο καζεζηαθνύο αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ  (Dodge, 1997. March, 2004). Πεξηγξάθνληαο ηηο 

ηζηνεμεξεπλήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνπο θνηηεηέο, θάπνηεο ηζηνεμεξεπλήζεηο κηθξήο 

θιίκαθαο κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα από ην Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη 

ηξεηο ηζηνεμεξεπλήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην Δξγαζηήξηό 

καο. Τα ζέκαηα ησλ εθαξκνγώλ απηώλ είλαη: ηλιακή ενέπγεια, λειτςδπία και 

ανακύκλυζη μπαηαπιών. Με ηνλ ηξόπν απηό νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή πέξα από 

ηελ ηερληθή ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ θαη κε ηξεηο εθηελείο ζπιινγέο δξαζηεξηνηήησλ 

γηα καζεηέο, κε κεγάιε πνηθηιία κνξθώλ θαη αμηνπνίεζε πνιιώλ δηαδηθηπαθώλ 

πεγώλ (Χαιθίδεο θ.ά., 2009). 

 

Εικονική ηοπιογπαθία και πεπιβάλλονηα εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ. Με ηα 

πεξηβάιινληα εηθνληθήο ηνπηνγξαθίαο γίλεηαη ζύλδεζε κε ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο 

ςεθηαθνύ πιηθνύ γηα ηε γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε, από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ελώ σο παξαδείγκαηα πεξηβαιιόλησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, 

κηαο ηερλνινγίαο πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη ηδηαίηεξν κέιινλ, επηδεηθλύνληαη 

πεξηβάιινληα ζρεηηθά κε ζεηζκνύο, θπηηθό θύηηαξν θαη επηξνθηζκό ιηκλώλ. 

 

Χαπηογπαθικέρ εθαπμογέρ και Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών 

(ΓΣΠ/GIS) - Εκπαιδεςηική αξιοποίηζη δοπςθοπικών εικόνων και ςλικού 

ηηλεπιζκόπηζηρ. Τα ΓΣΠ δελ έρνπλ αθόκε έληνλεο εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο, αιιά 

είλαη πνιύ δπλακηθά εξγαιεία θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηα θαζηζηνύλ εμαηξεηηθά ρξήζηκα ζηνλ ηξόπν ζθέςεο κε άμνλα ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο (Kerski, 2008). Πέξα από απηά, ε ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ είλαη 

δηαδεδνκέλε θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα ρξήζεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα κείσζεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Τέινο ηα ζπζηήκαηα 

ραξηώλ / δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ, ηύπνπ Google maps / google earth είλαη πιένλ ζε 

πιήξε αλάπηπμε θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη εθπαηδεπηηθήο 

αμηνπνίεζεο. Σην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη πεξηπηώζεηο επίιπζεο 

θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ θαη πεξηβαιινληηθήο πιεξνθόξεζεο. 

 

Πποσωπημένερ ηεσνικέρ ζε ππόγπαμμα παποςζίαζηρ. Με κνηίβν έλα 

πεξηβαιινληηθό ζέκα, όπσο ν θύθινο ηνπ λεξνύ, δεκηνπξγείηαη από ηνπο θνηηεηέο, κε 

ην MS-PowerPoint, ν ππξήλαο κηαο ππεξκεζηθήο εθαξκνγήο, κε ζηόρνπο κεηαμύ ησλ 

άιισλ ηελ ηόλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ θνηηεηώλ πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ηερλνγλσζία, θαη ηελ απόθηεζε αίζζεζεο ειέγρνπ ησλ ηερλνινγηθώλ θαη ελ κέξεη θαη 

ησλ εθθξαζηηθώλ ηνπο κέζσλ. 

 



 

 

Εκπαιδεςηικά παισνίδια ζε θέμαηα Οικολογίαρ και Πεπιβαλλονηικήρ 

εςαιζθηηοποίηζηρ. Παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά από δηαδηθηπαθά πξνζθεξόκελα 

κηθξά παηρλίδηα κε πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν (ηξνθηθέο ππξακίδεο, εμνηθνλόκεζε 

λεξνύ θιπ). Οη θνηηεηέο βηώλνπλ ηελ αίζζεζε «καζαίλσ παίδνληαο» θαη 

πξνθαινύληαη λα δηαηππώζνπλ ηξόπνπο έληαμεο ησλ παηρληδηώλ ζην κειινληηθό ηνπο 

κάζεκα. 

 

Μικποεθαπμογέρ (LOs), java applets. Οη κηθξνεθαξκνγέο (learning objects – LOs) 

είλαη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ θαιύπηνπλ θάπνην (ζπλήζσο κηθξό θαη 

εζηηαζκέλν) δηδαθηηθό ζηόρν. Σπρλά είλαη νξγαλσκέλεο ζε ζπιινγέο θαη νη θνηηεηέο 

πέξα από κηα πξώηε επαθή, έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο, 

ηππνπνίεζεο, ρξήζεο μεηαδεδομένυν, ηερληθέο δειαδή πνπ εληνπίδνπλ πσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηέηνηα απνζεηήξηα κηθξνεθαξκνγώλ. Σηελ εηδηθόηεξε 

πεξίπησζε ησλ java applets παξνπζηάδεηαη ην πνιύ πξνζεγκέλν “smog city” από ην 

Sacramento Metropolitan Air Quality Management District 

(http://www.smogcity.com/), κε ην νπνίν παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη ε ινγηθή ησλ 

μονηελοποιήζευν. 

 

Σερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο 
Παξάιιεια κε ηε δηα δώζεο δηδαζθαιία (δηάιεμε - ζπδήηεζε) θαη ηελ θαηά 

πεξίπησζε αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία κε ηνπο ππνινγηζηέο, αλαπηύρηεθε έλα 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ από απόζηαζε παξνρή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηελ ππνζηήξημε δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαηάζεζε 

ησλ εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ. Ζ αλάπηπμε έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αλνηρηήο 

πιαηθόξκαο moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

ελόο εμαηξεηηθά ηζρπξνύ θαη δηαδεδνκέλνπ εξγαιείνπ γηα από απόζηαζε εθπαίδεπζε 

δεκηνπξγώληαο έλα ηζηνρώξν επηθνηλσλίαο. Ζ βαζηθή ρξήζε ηνπ ηζηνρώξνπ, 

ζρεδηάζηεθε αξρηθά λα είλαη ε εμππεξέηεζε δηάρπζεο ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ ηνπ 

καζήκαηνο ελώ ζηαδηαθά θάλεθαλ ηα πξώηα ζεκάδηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ παξέρνληαη.  

 

Τo πιηθό πνπ αλαξηήζεθε ζην ρώξν δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο, 

δελ επηρεηξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο παξαθνινύζεζε, ζθνπεύεη λα 

ζπλδξάκεη ζηε ζπγθξόηεζε ελόο «θαθέινπ πιηθνύ» γηα ην κάζεκα, αζθεί ηνπο 

θνηηεηέο ζηε ρξήζε ελόο πνιύ δηαδεδνκέλνπ CMS (ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ), κε ζαθή εθπαηδεπηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηνπο πξνηξέπεη ζε δηθέο 

ηνπο αλαδεηήζεηο. Σπζηεκαηηθά γίλεηαη ε επηζήκαλζε όηη ηα παξαδείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, απνηεινύλ πεξηπηώζεηο γηα ζρνιηαζκό θαη ζπδήηεζε, θαη όρη 

«ππνδείγκαηα» εθαξκνγώλ ή πξαθηηθώλ. 

 

ΚΑΣΑΛΗΓΟΝΣΑ … 

Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο έρεη δηαγλσζηεί ζε πξώην επίπεδν, θαη ρσξίο λα έρεη 

γίλεη ζρνιαζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη ζπιιερζεί (θαηά 

πεξίπησζε, θύιια αμηνιόγεζεο εξγαζηεξίνπ, ζπδεηήζεηο κε θνηηεηέο, ηειηθέο 

γξαπηέο εξγαζίεο) κηα αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αιιά 

παξάιιεια θαη κηα βειηίσζε ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ. Γηαθαίλεηαη 

δειαδή έλαο βαζκόο ηθαλνπνηεηηθήο επηηπρίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθόκελνπο 

ζηόρνπο θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο απόθηεζεο πεξηβαιινληηθνύ γξακκαηηζκνύ 

αιιά θαη σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ. 
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