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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Τα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά, ζύκθσλα 

κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ νηθνινγηθώλ ελλνηώλ 

θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα ηελ θαηάξηηζε ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ. Με 

απηό ην ζθεπηηθό ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία ησλ ππεξκέζσλ, ησλ πνιιαπιώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληώλ (Τ.Π.Δ.) ζηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

παξνπζηάδεη ηελ ππεξκεζηθή εθαξκνγή «Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» πνπ 

αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ  καζήκαηνο «Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ – 

Δξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε», ην νπνίν παξαθνινπζνύλ νη θνηηεηέο ζην Παηδαγσγηθό 

Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, εθπαίδεπζε  

ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η πξόηαζε λα επαλαζρεδηαζηνύλ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ 

Φπζηθώλ Επηζηεκώλ ώζηε λα εκπεξηέρεηαη ζε απηά ε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο 

θαη ε ελαζρόιεζε κε ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (θνξδνύιεο, 2006) ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γη’ απηό θαη ε πξνπηπρηαθή θαη 

κεηαπηπρηαθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

ζεσξείηαη απνιύησο ζθόπηκε θαη αλαγθαία. Γη’ απηό ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ γηα ηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαηλνκέλσλ (Papadimitriou, 2004, Petegem, 2005), αθνύ απηά είλαη 
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πνιύπινθα θαη πνιπζύλζεηα θαη απαηηνύλ γλώζεηο από δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο ηεο 

επηζηήκεο, όπσο αλαγλσξίδεηαη ζηε Δηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1977).  

 

ηελ θαηεύζπλζε απηή ην Εξγαζηήξην Δηδαθηηθήο θαη Επηζηεκνινγίαο Φπζηθώλ 

Επηζηεκώλ θαη Εθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο 

Εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ αμηνπνηεί ηερλνινγηθά πξνεγκέλα 

γλσζηηθά εξγαιεία πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ αηηηώλ, ησλ ζπλεπεηώλ θαη 

ησλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ζην 

θπκαηλόκελν  κάζεκα «Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ – Εξγαζηεξηαθή 

πξνζέγγηζε», εθηόο ηνπ ζεσξεηηθνύ, πεξηιακβάλεηαη θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο, ζην 

νπνίν νη θνηηεηέο – ππνςήθηνη δάζθαινη α) κειεηνύλ πεηξακαηηθά δηαδηθαζίεο θαη 

θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, β) απνθηνύλ δεμηόηεηεο 

ρεηξηζκνύ νξγάλσλ λέαο ηερλνινγίαο ρξήζηκσλ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην θπζηθώλ 

επηζηεκώλ θαη γ) επαηζζεηνπνηνύληαη πξνζσπηθά ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σν ελ ιόγσ εξγαζηήξην 

πεξηιακβάλεη 13 αζθήζεηο, πνπ νινθιεξώλνληαη από 100 πεξίπνπ θνηηεηέο αλά 

εμάκελν κέζα ζε αληίζηνηρα ηξίσξα. Κάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε έρεη ζρεδηαζηεί 

ώζηε λα νινθιεξώλεηαη από νκάδεο ησλ 3-4 θνηηεηώλ ζηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

θαη ζε νκάδεο ησλ δπν αηόκσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.    

 

ην πιαίζην ζρεδηαζκνύ ησλ αζθήζεσλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο 

αλαπηύρζεθε ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή «Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ», ε νπνία 

απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία ησλ 

ππεξκέζσλ, ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γηα λα εληζρύζεη 

ηηο πξνζπάζεηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η 

πξόηαζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα εκβάζπλζε ζην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αθνύ ηόζν ειιεληθέο (Koulaidis & Christidou, 1999, 

Papadimitriou, 2004) όζν θαη δηεζλείο (Groves & Pugh, 1999) έξεπλεο θαηαγξάθνπλ 

παξαλνήζεηο θαη ιαλζαζκέλεο ζπζρεηίζεηο κε άιια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

επηβάιινληαο ηελ δηεπθξίληζε ησλ όξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

θπζηνινγηθήο θαη ηεο εληζρπκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

ηελ παξνύζα εξγαζία νξηνζεηείηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο πξόηαζεο πνπ 

ηεθκεξηώλεη ηε ζπκβνιή ησλ ππεξκέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ – Εξγαζηεξηαθή 

πξνζέγγηζε» θαη παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό «Σν θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ» σο ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ 

καζήκαηνο ζην ΠΣΔΕ νπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

 

H ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ Σ.Π.Δ. ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Επηθνηλσληώλ (Σ.Π.Ε.) δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ππνζηεξηθηηθό ξόιν ζηε δηδαζθαιία ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Επηζηεκώλ, 

αθνύ έρεη θαηαδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κνληεινπνηήζεσλ, ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ πξνζνκνηώζεσλ ζηε δηεξεύλεζε θαη ηελ θαηαλόεζε 

πνιύπινθσλ θπζηθώλ θαη βηνκεραληθώλ δηεξγαζηώλ (Linn, 1999). Εηδηθόηεξα, ε 

πνιπκεζηθή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θάλεη δπλαηή ηελ πξόζβαζε ζε 

ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο ρσξίο ρξνληθνύο θαη ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο, ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε θαηά ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, ηνλ 
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πεηξακαηηζκό κε ην καζεζηαθό πιηθό κέζα από εηθνληθά πεξηβάιινληα 

πξνζνκνηώζεσλ θαη δπλακηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ δηαθόξσλ θαηλνκέλσλ (θπζηθώλ, 

ρεκηθώλ, βηνινγηθώλ θ.ιπ.), ή αθόκα θαη ηε ζύληαμε, αλαζεώξεζε θαη εθηύπσζε 

θεηκέλσλ, πηλάθσλ, ζηαηηζηηθώλ δηαγξακκάησλ (Υαιθίδεο θ.ά., 1998).  

 

Σα ππεξκέζα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο ηερλνινγηθέο δνκέο, έηζη ώζηε α) 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε άκεζε δηαζύλδεζε γλσζηηθώλ πεξηνρώλ ή ζεκαηηθώλ 

ελνηήησλ κέζσ θόκβσλ θαη ππεξζπλδέζεσλ (links) θαη β) λα αλαπαξίζηαηαη 

πνιιαπιά ε πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία κέζσ ζπκπιεξσκαηηθώλ αηζζεηεξίσλ 

δηαύισλ θαη ηξόπσλ παξνπζίαζεο ηεο (πξνζνκνίσζε, αλαπαξάζηαζε, 

νπηηθνπνίεζε). Έηζη ν εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίδεη ζθαηξηθά 

ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ δηεξεπλά έρνληαο  πξόζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ 

αθόκα θαη ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ θαη κνξθήο πιεξνθνξίεο ζε ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη πξνρσξά ζε δηεπηζηεκνληθέο – δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο θαη 

πξνεθηάζεηο θαη κε ηξόπν δηεξεπλεηηθό πξνζιακβάλεη, επεμεξγάδεηαη, αλαιύεη θαη 

ζπλζέηεη ζηαδηαθά ηηο πνιππνίθηιεο πιεξνθνξίεο.   

 

Η δηεξεύλεζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ ζέκαηνο κέζα από κηα ππεξκεζηθή εθαξκνγή 

εληζρύεη επηπιένλ θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ 

γηα πνιινύο παηδαγσγνύο ζεσξείηαη ε κέζνδνο πνπ ππεξεηεί θαηά ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). 

Επηπιένλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Εθπαίδεπζεο επηηξέπεη α) ηελ πξόζβαζε ζε ζύγρξνλα εξγαιεία πιεξνθόξεζεο ιόγσ 

ηεο εύθνιεο πξνζβαζηκόηεηαο, ηεο ππνζηήξημεο πνιιαπιώλ επηινγώλ απνζήθεπζεο 

θαη απεηθόληζεο, ηεο παξνρήο απιήο αιιά ζπγρξόλσο ηζρπξήο θόξκαο δεκνζίεπζεο 

θαη ηεο ελζσκάησζεο πνιιαπιώλ κέζσλ θαη β) ηε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα 

πξνζεγγίδεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηε γλώζε ζθαηξηθά, κε πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο θαη 

δπλαηόηεηεο. Όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν, ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα βξεζνύλ έξγα 

αλαθνξάο (ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά), εξγαιεία (π.ρ. δπλακηθή 

δεκηνπξγία ραξηώλ, αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ), πεγέο (π.ρ. αξρεία 

εθεκεξίδσλ), ζρέδηα καζεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ, tutorials, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 

έγθπξν ελεκεξσηηθό πιηθό από νξγαληζκνύο (εζληθνύο, δηεζλείο, εξεπλεηηθνύο), 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, πηλαθνζήθεο θ.ά. (Crane, 2000).  

 

Από ηα παξαπάλσ ηεθκαίξεηαη όηη ε ππνινγηζηηθή ηερλνινγία είηε κε ηε κνξθή 

ππεξκέζσλ είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κειέηε 

πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, αξθεί βέβαηα νη ππεξκεζηθέο θαη δηαδηθηπαθέο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο λα είλαη δηεξεπλεηηθνύ θαη δηαδξαζηηθνύ ραξαθηήξα, λα 

εμαζθαιίδνπλ ειεπζεξία ζηελ πινήγεζε θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα κέζα γηα ηελ 

πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ.  

 

H ΤΠΔΡΜΔΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ «TΟ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ»   

 «Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» είλαη κηα αιιειεπηδξαζηηθή  ππεξκεζηθή 

εθαξκνγή πνπ κειεηά ην  πξόβιεκα ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Η ζεκαηνινγία ηεο εθαξκνγήο θξίζεθε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, αθνύ ην θαηλόκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνηειεί παγθόζκην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε πνιππνίθηιεο θαη 
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καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ζηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε 

(Miller, 1999). Έρεη, επίζεο, εζληθή δηάζηαζε πνπ απνξξέεη από ηνπο εζληθνύο 

ζηόρνπο γηα ηήξεζε ησλ νξίσλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ 

ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ κε βάζε ην 

Πξσηόθνιιν ηνπ Κπόην (ΤΠΕΥΩΔΕ, 

2005) θαη, ηέινο, παξνπζηάδεη κεγάιν 

ηνπηθό ελδηαθέξνλ ζε κηα κεγαινύπνιε κε 

4,5 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο θαη 2,4 

εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα, όπσο ε Αζήλα. 

 

Επηπιένλ, ην ζέκα έγηλε πνιύ επίθαηξν 

θαη ζπλδέζεθε άκεζα κε ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο κεηά ηηο επίζεκεο αλαθνηλώζεηο 

ηεο 4
εο

 πλόδνπ ηεο Δηαθπβεξλεηηθήο 

Επηηξνπήο γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο ην 

2007 ζην Παξίζη. Με ηελ αλαθνίλσζε 

απηή 2.500 επηζηήκνλεο από 130 ρώξεο 

ζπκθώλεζαλ όηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε ππεξζέξκαλζε ηεο Γεο 

ιόγσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πιένλ αλακθηζβήηεηεο 

θαη νθείινληαη θαηά 90% ζε αλζξσπνγελείο αηηίεο (IPCC, 2007).  

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζεσξείηαη πςίζηεο πξνηεξαηόηεηαο ε ελεκέξσζε 

ηνπ θνηλνύ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ, ώζηε λα αλαιεθζεί δξάζε ζε 

αηνκηθό, εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη παγθόζκην επίπεδν. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε ελεκέξσζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

δηακνξθώζνπλ κε ηε ζηάζε θαη 

ηε δηδαζθαιία ηνπο ππεύζπλνπο 

θαη ελεξγνύο πνιίηεο. 

 

Ο παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο 

ηεο ππεξκεζηθήο εθαξκνγήο 

«Σν θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ» δίλεη έκθαζε όρη 

κόλν ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία 

αιιά θαη ζην θνηλσληθό πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν απηή 

ζπληειείηαη. Έηζη, ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δόζεθε ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε θαηαζηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή.  

 

Η κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε είλαη απηή ηεο θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο 

(Minstrell & Van Zee, 2000), θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ, ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, δηαηππώλνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηα γεληθεύνπλ. Η θαζνδεγνύκελε δηεξεύλεζε πξνζθέξεηαη 

ηδηαίηεξα γηα έξεπλεο πεξηγξαθήο θαη εμήγεζεο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξαγκάησλ θαη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηδέρνληαη κηα νξζή απάληεζε. Απηή 
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ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζεσξώληαο 

όηη ε εξγαζία ζε νκάδεο εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, θαιιηεξγεί πιήζνο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, γεγνλόο πνιύ ζεκαληηθό ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθώλ 

παξακέηξσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. ηελ πεξίπησζή καο νη θνηηεηέο 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ δπν αηόκσλ ζε θάζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

 

ηελ ππεξκεζηθή εθαξκνγή «Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» νη εθπαηδεπόκελνη, 

κέζα ζε έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ, έρνπλ ηελ επθαηξία:  

α) λα παξαηεξνύλ πξνζνκνηώζεηο θαη λα κειεηνύλ εηθνλνγξαθεκέλνπο 

ελλνηνινγηθνύο ράξηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ην εληζρύνπλ, θαζώο θαη ησλ ζπλεπαθόινπζσλ 

επηπηώζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζε παγθόζκην επίπεδν,  

β) λα κειεηνύλ πίλαθεο θαη λα δεκηνπξγνύλ δηαγξάκκαηα θαηαιήγνληαο ζε 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε εθπνκπήο ησλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ θαη ηηο 

θπξηόηεξεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ όμπλζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,  

γ) λα ππνινγίδνπλ ην πνζό ησλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ πνπ εθπέκπνπλ θαη 

δ) λα αλαθαιύπηνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεησζεί 

ην πνζό ησλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ πνπ εθπέκπεηαη από ηηο αλζξώπηλεο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 
 

Η εθαξκνγή απεπζύλεηαη ζε θνηηεηέο παηδαγσγηθώλ ηκεκάησλ - ππνςήθηνπο 

δαζθάινπο, σο ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ην κάζεκα «Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη 

Πεξηβάιινλ – Εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε» θαη εληζρύεη ηελ πξνζπάζεηα γηα λα: 

 θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ βνήζεηα 

πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

 δηαπηζηώζνπλ ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πιαλήηε  

 δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 αλαγλσξίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο 

ζηελ αύμεζε ησλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ θαη ηελ όμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

 ελεκεξσζνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 
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 επαηζζεηνπνηεζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ησλ 

ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ ζε αηνκηθό θαη παγθόζκην επίπεδν. 

 

Η ππεξκεζηθή εθαξκνγή «Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» θαηαζθεπάζηεθε εμ 

νινθιήξνπ κε ην ζπγγξαθηθό παθέην δόκεζεο ππεξκέζσλ Multimedia Builder (εηθ. 

5), πνπ είλαη έλα παθέην αλνηρηνύ ή θαηαζθεπαζηηθνύ ινγηζκηθνύ, ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηαδηαθήο θαηαζθεπήο ππεξκεζηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Η εθαξκνγή εκπινπηίζηεθε κε ππεξκεζηθό δηαδηθηπαθό 

πιηθό θαζώο θαη κε αιιειεπηδξαζηηθέο νπηηθνπνηήζεηο θαη πξνζνκνηώζεηο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ κε ην πξόγξακκα Flash. 

Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπγγξαθηθνύ παθέηνπ θξίζεθε 

θαηάιιειε, αθνύ ην πξόγξακκα 

Multimedia Builder αλαδεηθλύεηαη ζε 

έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο 

ππεξκεζηθώλ εθαξκνγώλ πνπ επηηξέπεη 

ηνλ ζπλδπαζκό θαη ηελ ελαξκόληζε 

ήρνπ, εηθόλαο, θεηκέλνπ θαη θίλεζεο 

αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ κε άιια web-

based ζπγγξαθηθά παθέηα, όπσο ην 

Macromedia Flash, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή εληππσζηαθώλ εθαξκνγώλ 

ινγηζκηθνύ. 

 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη δνκεζεί έηζη ώζηε λα πξνζεγγίδεη δηεπηζηεκνληθά ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  κέζα από ηηο παξαθάησ ελόηεηεο: Εηζαγσγή, Σν 

θαηλόκελν, Σν πξόβιεκα, Θεξκνθεπηθά αέξηα, πλέπεηεο , Δξάζεηο. ηελ ελόηεηα 

«Εηζαγσγή» επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ εηδηθόηεξα γηα ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Παξάιιεια δίλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δνκή θαη 

ηε ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη δίλεηαη έκθαζε ζην ζεκαληηθό ξόιν ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα γηα ηελ ύπαξμε ηνπ νξγαληθνύ θόζκνπ. Η ελόηεηα «Σν 

θαηλόκελν» πεξηγξάθεη κε νπηηθνπνηήζεηο θαη πξνζνκνηώζεηο ηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηνπ γηα ηε 

δηαηήξεζε κηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο γύξσ ζηνπο 15
ν
 C πνπ επηηξέπεη ζπλζήθεο 

ηδαληθήο δηαβίσζεο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο.  

 

     ηελ ελόηεηα «Σν πξόβιεκα» πξνβάιιεηαη ε εληζρπκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζα από ηελ πξνζνκνίσζε (εηθ. 6) ηνπ ηζηόηνπνπ 

Earthguide ηνπ Σκήκαηνο Εξεπλώλ γηα ηηο Επηζηήκεο ηεο Γεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Ωθεαλνγξαθίαο Scripps ηνπ University of California at San Diego (UCSD)  

(http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/ greenhouse/index.html) θαη ηνλίδεηαη 

ε ζύλδεζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ 150 εηώλ.   

 

ηελ επόκελε ελόηεηα «Θεξκνθεπηθά αέξηα» παξνπζηάδνληαη ηα αέξηα πνπ 

επζύλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη κειεηώληαη 

δηαγξάκκαηα πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ απμεηηθή ηάζε εθπνκπήο ηέηνησλ αεξίσλ θαη ην 

πνζνζηό επζύλεο ησλ δηαθόξσλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηήλ ηελ αύμεζε.  

http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/%20greenhouse/index.html
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Η ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη θαη ηε δξαζηεξηόηεηα «Μεηξεηήο εθπνκπήο 

ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ», κηα εθαξκνγή ηνπ Environmental Protection Agency  

(http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterToolsGHG 

Calculator.html) ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ (εηθ. 7). ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη 

εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα ππνινγίζνπλ ην πνζό ησλ ζεξκνθεπηθώλ 

αεξίσλ πνπ εθπέκπνπλ νη ίδηνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε 

θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

ηελ ελόηεηα «πλέπεηεο» αλαθέξνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο από ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αμηνπνηείηαη ε πξνζνκνίσζε πνπ 

αλέπηπμε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ ηνπ Κεκπέθ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ηνπ πνιηηηθήο (http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portalministere_en/ministere/ 

environnement/ changements_climatiques/ effet_serre_changements_climatiques).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ελόηεηα «Δξάζεηο» παξνπζηάδεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο (ζπκβάζεηο, πξσηόθνιια) 

ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ελίζρπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη λα πξνιεθζνύλ νη θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ πιαλήηε 

ζπλέπεηεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνύ 

πεξηιακβάλεηαη θύιιν εξγαζίαο κε δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλεηηθνύ ραξαθηήξα. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η ζπκβνιή ησλ ΣΠΕ ζηε δηδαζθαιία ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Επηζηεκώλ θαίλεηαη 

όηη επηθέξεη επεξγεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Η ηερλνινγία ησλ ππεξκέζσλ θαη 

ηνπ δηαδηθηύνπ, ιόγσ ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο επειημίαο 

πνπ πξνζθέξεη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, θαζίζηαηαη έλα ηζρπξό γλσζηηθό 

εξγαιείν πνπ αλακέλεηαη λα θαιύςεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο απηό ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με 

βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πιαηθόξκα αλαπηύρζεθε ε ππεξκεζηθή εθαξκνγή 

«Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ», έλα εθπαηδεπηηθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ 

επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο αδηακθηζβήηεηεο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ηερλνινγηθά-ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ζηελ ΠΕ. 

 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ θύιισλ 

εξγαζίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθέο 

Επηζηήκεο θαη Πεξηβάιινλ – Εξγαζηεξηαθή πξνζέγγηζε» ηνπ ΠΣΔΕ Παλ/κίνπ 

Αζελώλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2006-2010 αλαδεηθλύνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ  

http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterToolsGHG%20Calculator.html
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterToolsGHG%20Calculator.html
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portalministere_en/ministere/%20environnement/%20changements_climatiques/%20effet_serre_changements_climatiques
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portalministere_en/ministere/%20environnement/%20changements_climatiques/%20effet_serre_changements_climatiques
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ινγηζκηθνύ ζηε βειηίσζε ησλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ θαη ζηελ άξζε 

παξαλνήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  
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