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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Οη καζεηέο ηεο Δ΄ & ΣΤ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ γίλνληαη κηθξνί εξεπλεηέο,  

πεξηπιαληνύληαη ζην κνλνπάηη κε νδεγό ην Global Positioning System (GPS) θαη 

ζπγθεληξώλνπλ ζηνηρεία ζε θύιια θαηαγξαθήο θαη παξαηήξεζεο κέζα από 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Με ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ ηάμε κεηαθέξνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο από ην πεδίν ζηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ), ηα 

αλαιύνπλ, ηα δηαρεηξίδνληαη θαη θηηάρλνπλ ην δηθό ηνπο ζεκαηηθό ράξηε. 

Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζηε θύζε θαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ απνθηνύλ γλώζεηο, αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαη 

επαηζζεηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζύκθσλα πάληα κε ηνπο ζθνπνύο 

θαη ζηόρνπο ησλ ΓΔΠΠΣ θαη ΑΠΣ. Με ηελ παξαηήξεζε, θαηαγξαθή, δηαρείξηζε θαη 

αλάιπζε ησλ δηθώλ ηνπο ρσξηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ πεδίνπ, 

ζρεκαηίδνληαο ππνζέζεηο πνπ επαιεζεύνληαη ζηε δπλακηθή θύζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 

ρξόλνπ, πξνρσξνύλ ζε πξνηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. 

Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε επηηπγράλνληαη όρη 

κόλν νη γλσζηηθνί ζηόρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη 

νη ςπρνθηλεηηθνί θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βησκαηηθή κάζεζε, πεδίν εξγαζίαο, λέεο ηερλνινγίεο, 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, GPS (Geographical Positioning System), ArcGIS (GIS: 

Geographic Information System = ΣΓΠ: Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ), 

ράξηεο, γεσγξαθία, πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ζπληεηαγκέλεο, γεσγξαθηθό πιάηνο, 

γεσγξαθηθό κήθνο, πςόκεηξν, ρισξίδα, παλίδα.  

 

ΔΙΑΓΧΓΗ – ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Σεκαληηθόο αξηζκόο εξεπλώλ θαηαδεηθλύεη. όηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη θαηλόκελσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεόξνπο 

γεσγξαθηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο, όπσο ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, 

θιίκαθα, ππόκλεκα, ράξηεο ή  κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηώλ θαη ην ξόιν ηνπο ζηα 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζπλεπώο απνηπγράλνπλ λα εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηνπ ηόπνπ ηνπο. Δπηπιένλ, παξόιν πνπ ελόηεηεο ζρεηηθέο κε  ηα ζέκαηα 

απηά απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ Γεκνηηθνύ, ε δηδαζθαιία ηνπο ζπλήζσο 

πεξηνξίδεηαη ζε δαζθαινθεληξηθέο κεζόδνπο, ελώ ε έιιεηςε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθώλ ζεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απνηειεί 
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αλαζηαιηηθό παξάγνληα νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

Τν δήηεκα ηεο εξκελείαο θαη ρξήζεο ησλ γεσγξαθηθώλ όξσλ θαη ζπκβόισλ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό θαη ζπρλά ππάξρεη πξόβιεκα σο πξνο ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ 

εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ην πςόκεηξν θαη θπξίσο ηηο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ελόο ηόπνπ. Τα παηδηά αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ απηέο ηηο 

αθεξεκέλεο γηα ηελ ειηθία ηνπο έλλνηεο θαη παξαηηνύληαη από ηελ πξνζπάζεηα λα ηηο 

θαηαλνήζνπλ, αλ δελ απνθηνύληαη κέζα από βησκαηηθή κάζεζε. Μέζα από ηελ 

εκπεηξία ηεο εμεξεύλεζεο θαη ηελ ρξήζε ησλ γεσγξαθηθώλ εξγαιείσλ ζα έξζνπλ 

δηαδξαζηηθά ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο απηέο. Θα έρνπλ ηελ επρέξεηα ηεο νπηηθήο 

αληίιεςεο ησλ γεσγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κέζα από ην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαη 

ζα νδεγεζνύλ αβίαζηα ζηελ θαηάθηεζε γλώζεσλ, αιιά θαη ζηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε 

ηνπο κε όια ηα ζεηηθά πνπ ζπλεπάγεηαη απηό. 

 Πξόθεηηαη γηα  κηα θαηλνηόκν δξάζε κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, όπνπ 

επεμεξγάδεηαη ηε ζεκαηηθή ελόηεηα  γηα παηδηά Δ΄ & Ση΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

κε ηε ζπλύπαξμε πνιιώλ καζεκάησλ (Gagne et al., 1992) κέζα από ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηε κειέηε πεξηβάιινληνο, ηε γεσγξαθία, ηελ ηζηνξία, 

ηα καζεκαηηθά, ζπλδπάδνληαο ηελ εξγαζία πεδίνπ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Η εξγαζία πεδίνπ (Dusic & Smith, 2004) επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ 

αθεξεκέλεο επηζηεκνληθέο ηδέεο κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή παξαηήξεζε, κε ηα  

ρέξηα ηνπο θαη όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, κε ηα βηώκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

πάληα κέζα ζηε δπλακηθή θύζε ηνπ θάζε βηνηηθνύ θαη αβηνηηθνύ ζηνηρείνπ ηνπ ρώξνπ 

θαη ηνπ ρξόλνπ, πνπ έρεη επηιεγεί. Πξνσζεί, επίζεο, κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

δηεξεπλεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύλνιν ηεο επηζηήκεο. Άκεζε 

παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Sue Howarth & David 2006) θαη ηεο πξαθηηθήο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο έμσ από ηελ ηάμε είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο θύζε ηεο επηζηήκεο θαη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο θαη θίλεηξν λέσλ 

αλαθαιύςεσλ.  

Ο θαζεγεηήο Anthony Campbell 1994 (Howarth & Slingsby, 2006) ππνζηεξίδεη, 

όηη πνιιέο ηδέεο ζηελ επηζηήκε έρνπλ εκπλεπζηεί από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Η επηηόπηα έξεπλα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κηα πνξεία ζηελ 

επηζηήκε σο κία ζεηξά ζύληνκσλ  

επεηζνδίσλ ππαίζξηαο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ. 

Ο αίζξηνο θαηξόο δελ είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εξγαζία πεδίνπ θαη 

νκπξέιεο ή αδηάβξνρα κπνξνύλ αθόκε θαη λα πξνζηεζνύλ ζηε «Γηαθνξεηηθόηεηα» 

ηνπ καζήκαηνο! Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζην ύπαηζξν κε νξγαλσκέλν ηξόπν, 

αλεμάξηεηα από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη θάηη πνπ αλαπηύζζεηαη κε ηελ εκπεηξία. 

Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ζπζηάζεηο γηα ηελ εμσηεξηθή εκπεηξία δηδαζθαιίαο ηεο 

επηηόπηαο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Φξεηάδεηαη λα ππάξρεη εθ ηνπ λόκνπ ππνρξέσζε γηα 

επηηόπηα έξεπλα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα νξηζκέλα καζήκαηα όπσο ε Γεσγξαθία 

θαη νπσζδήπνηε σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 

Σηελ εξγαζία πεδίνπ γηα ηελ ζπιινγή θάπνησλ δεδνκέλσλ νη καζεηέο ζα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ GPS (Geographical Positioning System), ελώ γηα ηελ επεμεξγαζία 

θαη  νπηηθνπνίεζε ηνπο ην ArcGIS (GIS: Geographic Information System = ΣΓΠ: 

Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ). Απηή ε πξνζέγγηζε απνηειεί κηα λέα 

θαηλνηόκν δξάζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κηα θαη κέζα από ηελ αλαδήηεζε 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δελ βξήθακε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

θάπνηαο εθαξκνγήο ζε επίπεδν δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γηα ηελ Διιάδα. 
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  Η ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ GPS βαζίδεηαη ζην παγθόζκην δνξπθνξηθό ζύζηεκα 

πινήγεζεο πνπ παξέρεη αμηόπηζηε ζεζηζεζία  (εληνπηζκόο ζέζεο) θαη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο γηα απηήλ,  (γεσγξαθηθό πιάηνο θαη γεσγξαθηθό κήθνο δει. ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ, ην πςόκεηξν, θ.ά) «αλά πάζα ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε 

ζηελ Γε», όπνπ ππάξρεη αλεκπόδηζηε νπηηθή επαθή κε ηέζζεξηο ή πεξηζζόηεξνπο 

GPS δνξπθόξνπο.   

Τν GPS απνηειείηαη από ηξία κέξε: δνξπθόξνπο ζε ηξνρηά από ηε Γε, ζηαζκνύο 

ειέγρνπ ζηε Γε, θαη νη δέθηεο GPS πνπ αλήθνπλ ζηνπο ρξήζηεο.  Κάζε δέθηεο GPS 

δίλεη ζηε ζπλέρεηα ηξηζδηάζηαηε ζέζε (γεσγξαθηθό πιάηνο, γεσγξαθηθό κήθνο θαη 

πςόκεηξν) ζπλ ηνλ ρξόλν. 

Η αμηνπνίεζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ ζην ArcGIS είλαη πνπ ζα καο δώζεη θαη ην 

ράξηε ηνπ κνλνπαηηνύ.    

Τν ζελάξην απηό κε ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ GPS θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ArcGIS 

(Alibrandi & Palmer-Moloney, 2001)   ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ κηθξνί 

εξεπλεηέο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κνλνπαηηνύ ζηε θύζε. Μέζα από ηελ εμεξεύλεζε 

απηή, ν καζεηήο θαηαζθεπάδεη κόλνο ηνπ ηε γλώζε (Bruner, 1990). Σθνπόο καο είλαη 

κε ηελ θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε λα θαιιηεξγήζνπλ κε επράξηζην θαη 

δηαζθεδαζηηθό ηξόπν γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην 

ρώξν θαζώο θαη λα αλαπηύμνπλ νιόπιεπξα ηελ  πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Να 

επηηεπρζνύλ δει. όρη κόλν νη γλσζηηθνί ζηόρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά ζύκθσλα κε ηνλ Bloom θαη νη ςπρνθηλεηηθνί θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθνί. (Bloom et al., 1956). Με ηε δηεπζέηεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ 

απαξαίηεησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ζπλζεθώλ (Gagne et al., 1992), πνπ ζα απνηειέζνπλ 

θίλεηξν γηα ην καζεηή, λα πξνρσξήζνπλ  πέξα από ηελ απιή παξνπζίαζε ζηείξσλ 

γλώζεσλ ζηελ έκπξαθηε αλαδήηεζε ηεο γλώζεο θαη ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη  ζηα ζεκεξηλά ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Η 

ρξήζε θαη εθκάζεζε ησλ ΣΓΠ ζπκβάινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεκεξηλώλ καζεηώλ 

θαη επνκέλσο ησλ απξηαλώλ πνιηηώλ όρη κόλν σο κέζν αιιά σο εξγαιείν πνπ έρεη 

κπεη ζηε δσή ηνπ λενέιιελα θαη ηείλεη λα εδξαησζεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο, πνπ απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε απηό ην 

εθπαηδεπηηθό παθέην θαη λα πξνρσξήζνπκε κεο ζηελ εξρόκελε ζρνιηθή ρξνληά θαη 

ζηελ πινπνίεζε  ηνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα από 

ηελ  εθαξκνγή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν δείγκα καζεηώλ. Με βάζε όια ηα παξαπάλσ, 

θαζώο επίζεο, θαη ηελ παληειή έιιεηςε ελόο  ηέηνηνπ πιηθνύ ζα παξνπζηάζνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν απηό εθπαηδεπηηθό παθέην ζε εζάο,   πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Σπλνςίδνληαο, ινηπόλ, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό ελζσκαηώλεη ζηνηρεία 

βησκαηηθήο κάζεζεο θαη έξεπλαο πεδίνπ αιιά θαη  πεηξακαηηζκνύ θαη αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, δηεξεύλεζεο θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ. Ο 

ζρεδηαζκόο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ αμηνπνηεί εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηώλ, πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ, ηνλ 

πεηξακαηηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ην δάζθαιν αμηνπνηεί 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε εληνπηζκό δπζθνιηώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζρεηηθώλ 

ζεκάησλ.  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΑΚΔΣΟ 

1. θνπόο  

Η δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ, ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθό 

πιαίζην, ην νπνίν θαη ζα  ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο δεκνηηθνύ, ώζηε λα 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Global_navigation_satellite_system&prev=/search%3Fq%3DGPS%26hl%3Del%26rls%3Dcom.microsoft:el:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNTN_el%26prmd%3Ds&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgaIIFn3bIPwhRc8fhr7mCYwcTdpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Global_navigation_satellite_system&prev=/search%3Fq%3DGPS%26hl%3Del%26rls%3Dcom.microsoft:el:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNTN_el%26prmd%3Ds&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgaIIFn3bIPwhRc8fhr7mCYwcTdpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Positioning_system&prev=/search%3Fq%3DGPS%26hl%3Del%26rls%3Dcom.microsoft:el:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7RNTN_el%26prmd%3Ds&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhimFEth9rGVd7xSxt0Cq1JayN-VdA
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αμηνινγήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ.  

 

2. ηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Με ηελ εξγαζία πεδίνπ θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πέξα από ην ζθνπό 

πνπ αλαθέξζεθε ζην γεληθό κέξνο, νη καζεηέο αλακέλεηαη: 

 Να δηαθξίλνπλ γεσγξαθηθέο έλλνηεο, όπσο ην πςόκεηξν θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο 

κηαο ζέζεο.   

  Να κπνξνύλ λα θάλνπλ κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ GPS θαη λα ηηο 

θαηαγξάθνπλ  

 Να κπνξνύλ λα επεμεξγάδνληαη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο 

νπηηθνπνηνύλ (δεκηνπξγία ράξηε) κε ηε ρξήζε ησλ GIS. 

  Να αλαγλσξίδνπλ είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ νξγαληζκώλ.  

 Να παξαηεξνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θπζηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

δηακνξθώλνπλ ηε γήηλε επηθάλεηα θαη λα θάλνπλ ππνζεηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε απηά. 

 Να πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ην πώο νη αλζξώπηλεο δξάζεηο ηξνπνπνηνύλ 

ην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

 Να παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο αμηνπνηώληαο 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 

  Να αλαπηύμνπλ νκαδηθό θαη δηεξεπλεηηθό πλεύκα εξγαζίαο ζηελ ηάμε αιιά θ 

ζηε θύζε.  

  Να αγαπήζνπλ ηηο δξάζεηο ζηε θύζε θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ  πξνζηαζία ηεο, ζήκεξα σο παηδηά θαη αύξην σο νη 

κειινληηθνί ππεύζπλνη πεξηβαιινληηθά πνιίηεο. 

 

3. Δπίπεδν εθαξκνγήο θαη δείγκα 

Τν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά Δ΄ & η΄ Γεκνηηθνύ θαη 

γηα Γηήκεξν Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα. Η ίδηα εθαξκνγή κε ηα ίδηα εξγαιεία 

αιιά έρνληαο σο γεσγξαθηθό ππόβαζξν άιια κνλνπάηηα ζηε θύζε από ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Δπξώπε, ζα κπνξνύζε κε θάπνηα πξνζαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδηά 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο.  

Υπνινγίδεηαη, όηη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα εθαξκνζηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα κε ηε ζπιινγή ησλ γεσγξαθηθώλ θαη πεξηγξαθηθώλ-

πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία, δηαρείξηζή ηνπο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαζώο, θαη ηελ θαηαζθεπή ράξηε από ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ζύκθσλα κε ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ αξρηθά, ζα 

ρξεηαζηνύλ ρξνληθά δύν εκέξεο.    

Τν δείγκα καο ππνινγίδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη 100 καζεηέο θαη νη ελέξγεηεο καο 

ρσξίδνληαη ζε απηέο πξηλ από ηελ επίζθεςε ζην πεδίν, ζ απηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο θαη εμεξεύλεζεο κε ηνπο καζεηέο ζην κνλνπάηη θαη ζε απηέο κεηά ηελ 

εμεξεύλεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

από ηα παηδηά. 

 

4. Δθπαηδεπηηθό παθέην ηεο έξεπλαο 

Τν εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ζα πεξηιακβάλεη: 

Φύιια Καηαγξαθήο / Παξαηήξεζεο, πνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηηο νκάδεο ησλ 

καζεηώλ θαηά ηελ εμεξεύλεζε ζην πεδίν θαζώο θαη Βνεζεηηθό Δθπαηδεπηηθό Υιηθό-

Κάξηεο κε ηελ ελδεηθηηθή ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο, όπνπ ζθνπό έρνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηελ επηηόπηα αλαγλώξηζε θπηώλ θαη δώσλ θαη ζηελ 
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θαηαγξαθή ηνπο. Δπίζεο, Φύιια Δξγαζίαο θαη  Αμηνιόγεζεο ζηελ ηάμε κέζα από ηα 

νπνία δηεξεπλώληαη όρη ηόζν νη γλώζεηο ηνπ καζεηή, όζν ην θαηά πόζν νη καζεηέο 

έρνπλ αλαπηύμεη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία αιιά θαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην ζρνιείν (ζπλεξγαηηθόηεηα, ρξήζε εξγαιείσλ, 

ηθαλόηεηα νξγάλσζεο ζε επίπεδν λνεηηθνύ ράξηε θαη πινπνίεζεο εξγαζίαο θ.ά.).  

Σην παθέην απηό πεξηέρνληαη θαη νδεγίεο αλαιπηηθά γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα νη 

νπνίεο  θαζνδεγνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό, πνπ ζα απνθαζίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

πξόγξακκα απηό αθόκα θαη αλ δελ έρεη πξνεγνύκελε γλώζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

 

5. Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

5.1. Πξηλ ηελ επίζθεςε ζην πεδίν – Πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Όηαλ ζειήζνπκε λα δνπιέςνπκε κε ηνπο καζεηέο καο ζην πεδίν είλαη απαξαίηεην 

λα είκαζηε αθόκα πην πξνζεθηηθνί θαη κεζνδηθνί, θαη λα έρνπκε θξνληίζεη γηα ηνλ 

ζσζηό θαη νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηό ζεκαίλεη όηη 

ζα επηζθεθηνύκε ην κνλνπάηη πξηλ πάκε κε ηνπο καζεηέο θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε 

κηα ζεηξά ελεξγεηώλ πνπ αθνινπζνύλ παξαθάησ: 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ επίζθεςεο  

 Φαξηνγξάθεζε όιεο ηεο δηαδξνκήο 

 Αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή όισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηα 

νπνία ζα αλαθεξζνύκε, ηόζν θαηά ηελ εμεξεύλεζε κε ηα παηδηά όζν θαη ζηελ 

ζύληαμε ησλ θύιισλ εξγαζίαο. 

 Φξνλνκέηξεζε ηεο δηαδξνκήο 

 Σπιινγή όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνύ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ζρεηηθώλ θύιισλ εξγαζίαο (παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο) 

 Σπγγξαθή ησλ θύιισλ εξγαζίαο 

 Καηαζθεπή βνεζεηηθνύ πιηθνύ (θαξηέιεο κε θπηά θαη δώα ηεο 

πεξηνρήο) 

 Δθνδηαζκό θαη ζπγθέληξσζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη 

παξαηήξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πεδίν (GPS, κηθξνζθόπηα) 

 

5.2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ ζην κνλνπάηη 

Γίλεηαη ππνδνρή θαη γλωξηκία κε ηνπο  καζεηέο ζην ρώξν καο θαη αθνινπζεί: 

 Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ 

 Φσξηζκόο ζε νκάδεο θαη θαηαλνκή εξγαζηώλ-ξόισλ κεο ζηελ νκάδα: 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ θαη ν θαζέλαο αλαιακβάλεη θαη 

κία δηαθνξεηηθή εξγαζία γηα ην πεδίν θαη όιεο καδί ζπγθξνηνύλ ηα ζηνηρεία 

γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα θηηάμεη θαη ζα παξνπζηάζεη ε νκάδα ηνπο κεηά ηελ 

εμεξεύλεζε ηνπ κνλνπαηηνύ. (Φύιια Καηαγξαθήο-γεωγπάυορ, Φύιια 

Παξαηήξεζεο-γπαμματέαρ παπατηπήσεων, GPS-τεχνικόρ, κηθξνζθόπηα θαη 

ζπιινγή θπηώλ θαη δώσλ-βιολόγορ, Κάξηεο θπηώλ, δώσλ θαη θσηνγξαθηθή 

κεραλή-ταξινόμορ).    

 Παξάδνζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ θύιισλ εξγαζίαο.  

Βγαίλνπκε ζην πεδίν θαη αθνινπζεί πνξεία-εμεξεύλεζε κε ηηο καζεηηθέο νκάδεο, 

ζπιινγή θαη  θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζηα θύιια εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ην Φύιιν Καηαγξαθήο  γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ-γεσγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ όπνπ θαηαγξάθεηαη ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, θαζώο θαη ην 

πςόκεηξν από 50 ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ έρνπλ πξνεπηιέγεη. Δπίζεο, ην Φύιιν 

Παξαηήξεζεο γηα λα ζεκεησζνύλ ηα θπηά θαη δώα ζηα ζεκεία ηεο παξαηήξεζήο καο. 
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Σηελ θαηαγξαθή απηή βνεζάλε νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ 

ζηα ζπγθεθξηκέλα έληππα θαη νη θάξηεο θπηώλ θαη δώσλ. Η θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

από ηνπο καζεηέο γίλεηαη κε ηε ρξήζε GPS, παηδηθνύ κηθξνζθνπίνπ θαη 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Έηζη ε καζεηηθή νκάδα βηώλεη ηε δηαδηθαζία κηαο 

πξαγκαηηθήο νκάδαο κηθξώλ εξεπλεηώλ πνπ εθαξκόδεη επηζηεκνληθέο κεζόδνπο 

(παξαηήξεζε, αλαγλώξηζε, ζπιινγή, πεξηγξαθή, θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε, θιπ). 

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε, όηη γηα θάζε θύιιν καζεηή ζε όιεο 

ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί θαη ην αληίζηνηρν θύιιν εθπαηδεπηηθνύ, 

πνπ ηνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο. 

 

5.3. Μεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην κνλνπάηη 

Οη νκάδεο επηζηξέθνπλ ζηελ αίζνπζα γηα λα πεξάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηα 

γεσγξαθηθά ηνπο δεδνκέλα θαζώο, επίζεο, θαη ηα δεδνκέλα ηνπο από ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. Τα πξώηα κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζα ηνπο δώζνπλ ην ράξηε ηνπ 

κνλνπαηηνύ ελώ ηα δεύηεξα ηνπο πίλαθεο κε ηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε 

ζεκείν ηνπ, πνπ ζπλδένπλ ηελ ρσξηθή κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία.  

Οη εξγαζίεο απηέο ησλ καζεηώλ ζα απνηειέζνπλ θαη ηα ζηνηρεία γηα λα 

αμηνινγήζνπκε ην εθπαηδεπηηθό καο παθέην, πνπ απνηειεί θαη ην δεύηεξν ζθνπό ηεο 

έξεπλάο καο. Γη απηό έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξία(3) θύιια εξγαζίαο ηνπ καζεηή θαη έλα 

θύιιν απνηειέζκαηνο(αμηνιόγεζεο). Σ’ απηά πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα πιαηζηώλνπκε κε 

εηθόλεο πνπ πξνβάινπλ θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε νζόλε ηνπ Η/Υ.    

Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθά απνζπάζκαηα από ηα θύιια εξγαζίαο ζηελ ηάμε, 

όπνπ θαη εδώ άιια έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκπιεξσζνύλ από ην καζεηή θαη 

αληίζηνηρα άιια έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Φύιιν εξγαζίαο καζεηή 3 

Δπεμεξγαζία ηωλ πεξηγξαθηθώλ δεδνκέλωλ  

(απόζπαζκα ηνπ παξαπάλσ θύιινπ): 

2. Γηα λα κεηξήζεηε ηε δηαδξνκή: θιηθ πάλσ ζην ραξαθάθη-measure (εξγαιείν Νν 15) 

θαη κε δηαδνρηθά θιηθ εζηηάζηε ην ζηαπξνπδάθη ζε θάζε ζεκείν θαη δηπιό θιηθ ζην 

ηέινο, νπόηε ζηελ νζόλε πνπ έρεη εκθαληζηεί ζην length θαίλεηαη ην κήθνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ θνκκαηηνύ ηεο γξακκήο θαη ην ζπλνιηθό κήθνο ηεο γξακκήο. 

 

 
Μεηξήζηε θαη εζείο ην κνλνπάηη ζαο, όπσο ην έρεηε ζρεδηάζεη ζην ράξηε ζαο θαη 

θαηαγξάςηε ηα ζηνηρεία. ___________________________________________ 
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Γξαζηεξηόηεηα 4 

Φύιιν αμηνιόγεζεο ή απνηειέζκαηνο (γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό) 

Φύιιν απνηειέζκαηνο (γηα ην καζεηή) 

     (παξαζέηνπκε ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ θύιινπ) 

Έηζη θαηαιήγνπκε ν θαζέλαο ζην δηθό ηνπ ράξηε πνπ κνηάδεη κε ην ράξηε πνπ 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ νζόλε, θαη ηνλ απνζεθεύεη  ζην θάθειν κε ην όλνκα ηνπ κε 

ηνλ εμήο ηξόπν:  File>Export map> δίλσ όλνκα θαη ηνλ νξίδσ σο αξρείν jpg εάλ ζέισ 

λα ηνλ έρσ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηώ σο θσηνγξαθία ή σο pdf πνπ ηνπ δίλσ πςειή 

αλάιπζε γηα λα ηνλ εθηππώζσ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα  ζηνλ ππάξρνληα  εθηππσηή. 

 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ηελ παξνύζα κειέηε επηδηώθνπκε λα απνδείμνπκε όηη νη καζεηέο ησλ κεγάισλ 

ηάμεσλ  ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα εκπιαθνύλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εξκελεία θαη ηε ρξήζε ηνπ ράξηε θαη ησλ 

γεσγξαθηθώλ όξσλ θαη ζπκβόισλ όπσο ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, ε θιίκαθα, 

ην ππόκλεκα,, ζε ηνπηθή θιίκαθα, θαζώο θαη  λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηελ παξνπζία ησλ 

θπηώλ θαη δώσλ θαη ην ξόιν ηνπο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζπλεπώο  λα 

εθηηκήζνπλ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ηόπνπ ηνπο. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε ρώξα καο ε γεσγξαθία θαη ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε παξά ηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, δελ 

θαίλεηαη λα θξίλνληαη ηόζν ρξήζηκεο, ώζηε λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη κάιηζηα κε ρξήζε ζύγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ (βησκαηηθή κάζεζε, λέεο ηερλνινγίεο) γηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα. Απηά αθξηβώο είλαη πνπ καο πξνθάιεζαλ  ην ελδηαθέξνλ γηα λα ηα 

αληρλεύζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ζηελ παξνύζα έξεπλά καο. 

Πώο εμεγείηαη άξαγε ε ππνηίκεζή ηνπο, πνπ ζηεξεί από ηνπο καζεηέο-απξηαλνύο 

πνιίηεο, κηα νξγαλσκέλε γλώζε γηα ηηο δνκέο θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ γήηλνπ ρώξνπ; 

Κιείλνληαο, ίζσο είλαη θαηξόο λα μεθηλήζεη έλαο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο Γεσγξαθηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ζηελ Διιεληθή 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα όπνπ ζα βάιιεη ηα ζεκέιηα ηεο, πνπ αιινύ, παξά ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηελ ηξπθεξή απηή ειηθία πνπ δηακνξθώλεη ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ησλ απξηαλώλ ππεύζπλσλ πνιηηώλ… 
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