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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα κειέηε πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Τερλνινγηώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) σο εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Καζώο ν ξόινο ησλ ΤΠΕ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη εμειηρζεί, ην παξαδνζηαθό κνληέιν όπνπ ν
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο απνηεινύζε έλα είδνο «δηδαθηηθήο κεραλήο» (Computer as a
tutor) αληηθαηαζηάζεθε από ηελ ζύγρξνλε
πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζηή σο
δηακεζνιαβεηή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Collaborative Learning). Σε απηό ην
πιαίζην ιεηηνπξγεί ην κνληέιν ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ (WebQuests) πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ εξγαζία. Τν ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ είλαη όηη απνηεινύλ κηα
ζηνρεπόκελε αλαδήηεζε ε νπνία κέζα από δξαζηεξηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
δηεξεύλεζεο πεγώλ θαη δηαρείξηζήο πιεξνθνξηώλ, πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο ζηελ
αλαδήηεζε θαη νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ηαπηίδνληαη κε
ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνύλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα,
πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ «πεξηβαιινληηθό αιθαβεηηζκό» (environmental
literacy). Η παξνύζα κειέηε παξνπζηάδεη ηελ ρξήζε κίαο ηζηνεμεξεύλεζεο κε ζέκα ηα
απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα, ε νπνία ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
Τειεθπαίδεπζεο κε ηίηιν "Επηκόξθσζε από ξήκαηα θαη από απόζηαζε" Οξακαηίδνκαη,
Σρεδηάδσ θαη Δεκηνπξγώ εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Τν
πξόγξακκα νξγαλώζεθε θαη πινπνηήζεθε από ην ΚΠΕ Έδεζζαο κε ζηόρν ηε
Δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε κείσζε, ηελ αλαθύθισζε θαη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ (Θενδσξίδνπ θ.ά. 2010).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιζηνεμεξεπλήζεηο, WebQuests, Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα,
Πεξηβαιινληηθόο Αιθαβεηηζκόο.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
(ΣΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία, δεδνκέλνπ όηη ηα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην
ζύγρξνλν ηξόπν δσήο. Με ηε επξεία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηύνπ ε γλώζε θαη ε
πιεξνθνξία έρνπλ μεθύγεη πηα από ηνλ πεξηνξηζκέλν ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
βηβιηνζήθεο, ελώ ηαπηόρξνλα ν θάζε ρξήζηεο ηνπ θπβεξλνρώξνπ κπνξεί λα

ελαιιάζζεη ξόινπο πνκπνύ θαη δέθηε πιεξνθνξηώλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο
ππεξπξνζθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε γλσζηηθή ππεξθόξησζε ησλ καζεηώλ, πνπ
εθθξάδεηαη από αίζζεζε αληθαλνπνίεηνπ, απνζηξνθή από ην δηάβαζκα θαη, ηέινο,
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο (Υαιθίδεο θ.ά. 2009).
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κία
θαηλνύξγηα πξόθιεζε: λα κπνξέζνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ςεθηαθή πιεξνθνξία ζε
αλζξώπηλε γλώζε πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή θαη
παξάιιεια λα πξνζθέξνπλ απηή ηε λέα γλώζε κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ.
Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε έρεη ζρεδηαζηεί κία κέζνδνο εθπαηδεπηηθήο
αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ νλνκάδεηαη ηζηνεμεξεύλεζε (WebQuest). ύκθσλα
κε ηνλ εηζεγεηή ηνπ όξνπ θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ San Diego Bernie Dodge
ηζηνεμεξεύλεζε είλαη «ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ εληάζζεηαη ζην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζόηεξεο ή θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ή γηα ηε ζύλζεζε κίαο γλσζηηθήο ελόηεηαο,
πξνέξρνληαη από πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ» (Dodge 1995).

ΣΟ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΧΝ ΙΣΟΔΞΔΡΔΤΝΗΔΧΝ
Σν ππό εμέηαζε κνληέιν ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ βαζίδεηαη ζηε πξνζέγγηζε ηνπ
ππνινγηζηή σο δηακεζνιαβεηή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Collaborative
Learning).Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηά ηελ αλζξώπηλε επθπΐα, άιια
ππνζηεξίδεη ηηο αλζξώπηλεο πξαθηηθέο κέζα από ηηο νπνίεο νηθνδνκείηαη ε γλώζε
(Κνπιατδεο 2007).
Οη ζεσξίεο ηηο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πξνέξρνληαη από ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ
Γνκηζκνύ (constructivism). Οη Γνκηζηέο πξνζπαζνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ
πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ νη ίδηνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην λα
δνκήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη όρη απιά λα αθεζνύλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ηνπο
εξκελεύνπλ ηηο γλώζεηο άιισλ (Jonassen 2000). Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ζεώξεζεο
απηήο είλαη όηη ε κάζεζε δελ απνηειεί απνκλεκόλεπζε ελλνηώλ θαη θαλόλσλ αιιά
κία ελεξγή αηνκηθή δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο, αλαθάιπςεο, έξεπλαο, επίιπζεο
πξνβιήκαηνο.

ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΙΑ ΙΣΟΔΞΔΡΔΤΗΗ (WebQuest)
Ζ ηζηνεμεξεύλεζε είλαη κία δξαζηεξηόηεηα θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο
(Μαηζαγγνύξαο, 2001), όπνπ κε βαζηθό εξγαιείν ην δηαδίθηπν ν εθπαηδεπηηθόο
ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο ζε κία δηαδηθαζία πξνβιεκαηηζκνύ, έξεπλαο, αλάιπζεο,
ζύγθξηζεο θαη, ηέινο, δεκηνπξγίαο γλώζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ζηεζεί θαη λα
εθαξκνζηεί κία ηζηνεμεξεύλεζε, δελ απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε γλώζε από ηνπο
καζεηέο, νύηε ε εγθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ, θαζώο ε πξόζβαζε γίλεηαη
από έλαλ απιό θπιινκεηξεηή ηζηνύ (browser), όπσο ν Internet Explorer, Mozilla,
Opera θιπ.Ο εθπαηδεπηηθόο δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα όπσο ε επηινγή ηνπ ζελαξίνπ, ε
αμηνιόγεζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πεγώλ από ην δηαδίθηπν θαη ε θαζνδήγεζε
ησλ καζεηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ξόινη ηνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είλαη απηνί ηνπ ζπληνληζηή ζηα πιαίζηα ηεο

επηθνηλσληαθήο δηδαζθαιίαο, βνεζνύ ζηηο αλαδεηήζεηο θαη δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ θαη
ζπλεξγάηε ζηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα ηνπο λα απηνλνκεζνύλ (Υξπζαθίδεο 1994).
Πέξα από ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο ρξήζεο δηαδηθηπαθώλ πεγώλ, ε
ηζηνεμεξεύλεζε ζε όια ηα ζηάδηά ηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νη νκαδηθέο εξγαζίεο, ηα projects, ηα παηρλίδηα ξόισλ, νη
ζπλεληεύμεηο, νη επηζθέςεηο πεδίνπ, νη κειέηεο πεξηπηώζεσλ θαη γεληθόηεξα κεζόδνπο
θαη εξγαιεία βησκαηηθήο κάζεζεο.
Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο, αλάινγα κε ην εύξνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα
νινθιήξσζεο ηνπο, ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζύληνκεο δηάξθεηαο θαη καθξάο
δηάξθεηαο. Οη ζύληνκεο δηάξθεηαο θέξνληαη θαηαιιειόηεξεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
γλώζεο, ελώ νη κεγάιεο δηάξθεηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ θαη
θαηαλόεζεο.(Φεζάθεο Γεκεηξαθνπνύινπ 2009).

ΙΣΟΔΞΔΡΔΤΝΗΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε ρξεζηηθόηεηα ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηα
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνπο
ζθνπνύο θαη ζηόρνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζρεδηάδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα. Ο γεληθόο ζθνπόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ν
«πεξηβαιινληηθόο αιθαβεηηζκόο» (environmental literacy). Ο «πεξηβαιινληηθόο
αιθαβεηηζκόο πεξηιακβάλεη» ηελ απόθηεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα όισλ εθείλσλ ησλ
γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ θαζελόο θαη λα αλαγλσξίζνπλ
πσο ε νκαδηθή δξάζε κπνξεί λα θέξεη απνηειέζκαηα ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Οη πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαηνη καζεηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ηε γλώζε, ηα εξγαιεία
θαη ηηο ηθαλόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ θαηάιιεια ηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα θαη λα αλαγάγνπλ ην πεξηβάιινλ ζε ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ηνπο (Makin, 2005).
Ο «πεξηβαιινληηθόο αιθαβεηηζκόο» ζαλ έλλνηα πεξηιακβάλεη ηόζν γλσζηηθνύο
όζν θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη ςπρνθηλεηηθνύο ζηόρνπο. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ έρνπλ ζίγνπξα
νκαδνζπλεξγαηηθό θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ε γλώζε ζηεξίδεηαη ζηελ
εκπεηξία θαη ηε αλαδήηεζε ηεο ιύζεο. Μπνξνύκε έηζη εύθνια λα παξαηεξήζνπκε όηη
ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ κπνξεί λα πηνζεηεζεί
πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνύλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΙΣΟΔΞΔΡΔΤΝΗΗ
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνεμεξεύλζε δηαπξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ
ζηηο ζάιαζζεο θαη ηηο αθηέο. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαιύπηνπλ ην
γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην ςπρνθηλεηηθό πεδίν, ηόζν γηα ηνπο «αλαγθαίνπο»
όζν θαη γηα ηνπο «αλαπηπζζόκελνπο» αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ν
εθπαηδεπηηθόο κε ηειηθό ζθνπό ηνλ «πεξηβαιινληηθό αιθαβεηηζκό», δειαδή ηελ
απόθηεζε πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο.
πγθεθξηκέλα, κέζα από ηνπο γλσζηηθνύο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο,
επηδηώθεηαη νη καζεηέο:











Να βηώζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ
ππεξθαηαλάισζε, ηελ ηαπηόρξνλε εμάληιεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ θπζηθώλ
πόξσλ.
Να ελεκεξσζνύλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ πιαλήηε θαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηελ αιιεινζπζρέηηζε ηνπο.
Να αλαγλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη λα ηελ ελζσκαηώζνπλ ζηελ
ζεώξεζή ηνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Να ζπλζέζνπλ ηνλ νξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ.
Να θαηνλνκάζνπλ πνηέο είλαη νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ξππαίλνπλ ηηο
αθηέο θαη ηηο ζάιαζζεο θαη λα πξνηείλνπλ δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ
αηνκηθά
ή
ζπιινγηθά
γηα
ηελ
πξνζηαζία
ηεο
ζαιάζζηαο
ξύπαλζεο.
Να αλαθέξνπλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηνπξηζκνύ κε ην θπζηθό
πεξηβάιινλ θαη λα εμεγνύλ πώο κπνξεί λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε
ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο.
Να είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηνπλ ηνλ νξηζκό ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη λα
θαηνλνκάδνπλ ηηο κνξθέο πνπ έρεη ν ειιεληθόο ελαιιαθηηθόο ηνπξηζκόο.
Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ επηπέδνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε νη καζεηέο:
 Να αλαπηύμνπλ ζπλεξγαηηθό πλεύκα, ηθαλόηεηα παξαηήξεζεο θαη νξγάλσζεο.
 Να πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα θαληαζηνύλ πώο κπνξνύλ νη κε αετθνξηθέο δξάζεηο
ζην πεξηβάιινλ λα επηθέξνπλ κε αλαζηξέςηκα απνηειέζκαηα
 Να αλαπηύμνπλ ην αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζύλεο ζε ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα είλαη πξόζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο
θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε ζηόρν ηε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν
Σέινο κε βάζε ηνπο ςπρνθηλεηηθνύο ζηόρνπο, επηδηώθεηαη νη καζεηέο:
 Να δεκηνπξγήζνπλ θσηνγξαθηθό πιηθό ην νπνίν ζα επεμεξγαζηνύλ κε ηε
βνήζεηα πξνγξάκκαηνο ζε Ζ/Τ θαη λα ην αλαξηήζνπλ ζηνλ internet.
 Να είλαη ηθαλνί λα πξνβνύλ ζε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (data), κεηξήζεηο,
ππνινγηζκνύο, αλαιύζεηο κέζσ ινγηζηηθώλ θύιισλ Δxcel.
 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο πνιπκέζσλ (Power Point, Movie Maker).
 Να νξγαλώζνπλ νκάδεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε
ησλ κεηξήζεσλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθηέο.
 Να δεκηνπξγήζνπλ ζελάξην ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπλ.

Γομικά ζηοισεία ηηρ ιζηοεξεπεύνηζηρ.
Πξνθεηκέλνπ ε ηζηνεμεξεύλεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηύπν ηεο
αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα (Θενδσξίδνπ θ.ά. 2010),
ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζην ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηειεθπαίδεπζεο πνπ ζρεδηάζηεθε από ηελ Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο:

Διζαγωγή
ην αξρηθό απηό ζηάδην, νη καζεηέο έξρνληαη ζε πξώηε επαθή κε ην ππό
ζπδήηεζε ζέκα. Έλαπζκα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό απνηειεί κία θσηνγξαθία πνπ
πξνηξέπεη ηνπο αλαγλώζηεο λα αλαξσηεζνύλ θαηά πόζν ζεσξνύκε ηε ζάιαζζα σο
«ην απέξαλην γαιάδην» πνπ κπνξνύκε λα ξίρλνπκε ό,ηη ζέινπκε ρσξίο ζπλέπεηεο.

Σχήμα 1: Δηζαγσγή. Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο.

κοπόρ – Αποζηολή.
ην ζηάδην απηό πεξηγξάθεηαη ην πξόβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί. Γηα
ην ππό εμέηαζε ζέκα, πξνηείλεηαη ε επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓηθηύνπΜεζόγεηνο Sos, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δηαβάζνπλ έλα άξζξν ζρεηηθά κε ηα
απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο θαη λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιόγην,
ρξεζηκνπνηώληαο δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη εξσηήζεηο αλάπηπμεο. ε δεύηεξν
επίπεδν, πξνηείλνληαη εμσηεξηθνί ζύλδεζκνη (link) κε ηελ αληίζηνηρε νξνινγία γηα ην
πεξηβάιινλ θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο,
πνπ έρνπλ κνξθή αξρείσλ βίληεν, παξνπζίαζεο Power Point, πξνβνιήο κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο Adobe Reader. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν
ζε αηνκηθό επίπεδν όζν θαη ζε ζπιινγηθό.

Γιαδικαζία.
Σν ζηάδην απηό είλαη δηαθξηηό θαη αλαθέξεη θαηαξρήλ ηνλ ζθνπό θαη έπεηηα
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε έξεπλα. Ο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη
λα γίλεη δηεξεύλεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό, ηνλ όγθν, ηελ ζύζηαζε θαη ινηπέο
πιεξνθνξίεο γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, λα
πξνζδηνξηζηνύλ νη πεγέο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηέινο λα πξνηαζνύλ ηξόπνη κείσζεο
– αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απαηηεί νκαδηθή εξγαζία
θαη έηζη πξνηείλεηαη λα ρσξηζηνύλ νη καζεηέο ζε δύν νκάδεο, ηε θσηνγξαθηθή θαη ηε
δεκνζηνγξαθηθή νκάδα κε ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:


Φσηνγξαθηθή νκάδα: Αλαιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ από
ηελ έξεπλα πεδίνπ (Φσηνγξαθίεο από απνξξίκκαηα, θάδνπο, αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή (πρ ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, νηθηζκνί, εξγνζηάζηα
θιπ). Δπηπιένλ, ζα δεκηνπξγεζεί παξνπζίαζε ζε κνξθή Power Point.



Γεκνζηνγξαθηθή νκάδα: Αλαιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελώλ
δεδνκέλσλ (data). πκπιεξώλεη ην θύιιν θαηαγξαθήο απνξξηκκάησλ, αλαιύεη
θαη παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο (Ση είδνπο απνξξίκκαηα
ππάξρνπλ, από πνηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πξνθύπηνπλ, ζπλάθεηα
απνξξηκκάησλ κε ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θιπ).

Σα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθόινπζα:
 Δξεύλα πεδίνπ: ηελ έξεπλα πεδίνπ νη δύν νκάδεο ζπγθεληξώλνπλ ην πιηθό από
ηελ επηηόπηα έξεπλα ζηελ αθηή.
 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ: Οη δύν νκάδεο επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
ζπιιέμεη. Ζ θσηνγξαθηθή νκάδα νκαδνπνηεί ην θσηνγξαθηθό πιηθό. Ζ
δεκνζηνγξαθηθή νκάδα αλαιύεη ηα δεδνκέλα από ηα θύιια θαηαγξαθήο
απνξξηκκάησλ ζε ινγηζηηθό θύιιν Δxcel, ώζηε λα γίλεη ε νκαδνπνίεζε θαη
ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία.
 Καηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
 Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο ζε κνξθή Power Point κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ησλ ζηαηηζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ ηξόπσλ
αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.

Πηγέρ/Τλικό
Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην θνκκάηη ηεο παξαπνκπήο ζηηο πεγέο, από ηηο όπνηεο
ζα αληιήζνπλ νη καζεηέο πιηθό γηα ηελ έξεπλα ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη από
πξηλ λα έρεη επηιέμεη θαη αμηνινγήζεη ην πιηθό, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
εξσηήζεηο πνπ ζέιεη λα ζέζεη. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνεμεξεύλεζε πεγέο απνηεινύλ
ηζηνζειίδεο δηαθόξσλ Κξαηηθώλ Οξγαληζκώλ, Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη
επηζηεκνληθώλ άξζξσλ.

Αξιολόγηζη
Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ είλαη όηη νη καζεηέο δελ
πεξηνξίδνληαη ζηε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά ζπλερίδνπλ ζε κεηαγλσζηηθό
επίπεδν κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κέζσ ηεο
αλαηξνθνδόηεζεο πνπ ιακβάλνπλ. Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη κε ξνπκπξίθεο επίδνζεο
όπνπ ν καζεηήο αμηνινγεί ηε πξνζπάζεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο
ελέξγεηαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα, ηελ ηειηθή παξνπζίαζε, ην βαζκό θάιπςεο
ηνπ ππό εμέηαζε ζέκαηνο θ.ά.

ςμπεπάζμαηα
Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από
όιε ηελ νκάδα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ηα
νθέιε πνπ πξνέθπςαλ θαη ηηο ελδερόκελεο κειινληηθέο δξάζεηο.

Δπιπλέον ζηοισεία.
Πέξα από ηα παξαπάλσ βαζηθά ζηάδηα πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε
ηζηνεμεξεύλεζε, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ην έξγν ηνπ κε πεξαηηέξσ
ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππάξρνπλ 5 επηπιένλ
δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ηειηθνύ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο, είηε παξάιιεια κε ηε δηεμαγσγή ηεο.

Ζ πξώηε δξαζηεξηόηεηα κε ηίηιν «ώξα γηα παηρλίδη» αθνξά θάπνηα
δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα
κε ηε ξύπαλζε ησλ ζαιαζζώλ θαη αθηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηα
Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα δελ ζα πξέπεη λα μερλάλε όηη επεηδή αθξηβώο ε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ είλαη εζεινληηθή, ν ζρεδηαζκόο ησλ πξνγξακκάησλ ζα
πξέπεη λα μεθεύγεη από ηα δεδνκέλα πιαίζηα ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη λα
πξνάγεη κε ηε δεκηνπξγηθή θαη ςπραγσγηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. ην πιαίζην
απηό θηλνύληαη θαη νη επόκελεο δύν δξαζηεξηόηεηεο ςπραγσγίαο.
ηελ πξώηε από απηέο, νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα έλα ζηαπξόιεμν κε πεξηβαιινληηθή νξνινγία.
Δπηπιένλ, θαινύληαη λα αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο κέζα
από comics. Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ επηιεγεί δηάθνξα απνζπάζκαηα από γλσζηά
comics, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζαιάζζηα ηνπία. Οη καζεηέο θαινύληαη λα
θαληαζηνύλ ηη ζα κπνξνύζαλ λα ζπδεηάλε νη ήξσεο ζε ζρέζε κε ηα απνξξίκκαηα ζηε
ζάιαζζα θαη λα ην απνηππώζνπλ ζην ραξηί.

Σχήμα 2: Ζ δξαζηεξηόηεηα ςπραγσγίαο .

Γύν αθόκε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ ηζηνεμεξεύλεζε είλαη
δξαζηεξηόηεηεο κειέηεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη δηαζεκαηηθέο θαη νη καζεηέο
έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη κέζσ ησλ
γλώζεσλ ηνπο, λα δηακνξθώζνπλ άπνςε θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο.
ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα κειέηεο νη καζεηέο θαινύληαη λα αζρνιεζνύλ κε
έλα επηζηεκνληθό άξζξν ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε
εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ην θείκελν, ελώ ζε έλα ράξηε ελόο αγξνηηθνύ ηνπίνπ ηνπο
δεηείηαη λα απνηππώζνπλ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηώλ
ζην πεξηβάιινλ.
Ζ επόκελε δξαζηεξηόηεηα κειέηεο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό ή θαη
αλεμάξηεηα από ηελ πξνεγνύκελε. Σν ζέκα ηεο είλαη ν ηνπξηζκόο θαη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, κε έκθαζε ζηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό. Ζ παξνπζίαζε ηεο

δξαζηεξηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνβνιή ελόο βίληεν από ηελ εθπνκπή ηεο ΔΡΣ
«Μέλνπκε Διιάδα». Καζώο ε πξνβνιή ελόο αξρείνπ βίληεν ή ηαηλίαο δελ ζα πξέπεη
πνηέ λα ζεσξεζεί «απηνζθνπόο» νύηε λα γίλεηαη γηα λα πεξάζεη ε ώξα (Whitehead Μαθξίδνπ 1995),ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα αθηεξώζεη θάπνην ρξόλν πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθξηλίζεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ νη καζεηέο θαη λα ηνπο
ελζαξξύλεη λα είλαη παξαηεξεηηθνί θαη λα θξαηάλε ζεκεηώζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξνβνιήο ηεο ηαηλίαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, επίζεο, θαιιηεξγείηαη θαη ν «νπηηθόο
αιθαβεηηζκόο» (visual literacy) «σο έλα είδνο κόξθσζεο πνπ θαιιηεξγεί ηηο
δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο, θξηηηθήο αλάγλσζεο θαη παξαγσγήο ησλ εηθόλσλ ηνπ
ζύγρξνλνπ νπηηθνύ πνιηηηζκνύ» (Μπέιινπ, 2003)

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1995 πνπ ζρεδηάζηεθε, ην κνληέιν ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο
θεξδίδεη νινέλα θαη απμαλόκελε απήρεζε θαη πιένλ πάλσ από δέθα ρηιηάδεο
εθπαηδεπηηθνί ην έρνπλ ελζσκαηώζεη ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζόδνπο. Καζώο νη
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη ζηα πιαίζηα κίαο ηζηνεμεξεύλεζεο έρνπλ
νκαδνζπλεξγαηηθό θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζή ηνπο σο
εξγαιείσλ πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κε ηειηθό
ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ «πεξηβαιινληηθνύ αιθαβεηηζκνύ». Ζ ζπγθεθξηκέλε
ηζηνεμεξεύλεζε ζρεδηάζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2010 ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηειεθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε από ην ΚΠΔ Έδεζζαο θαη αλακέλεηαη λα
πινπνηεζεί ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο.

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νκάδα ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο θαη εηδηθόηεξα
ηελ Τπεύζπλε ιεηηνπξγίαο θπξία Θενδσξίδνπ νθία γηα ηελ δπλαηόηεηα πνπ κνπ
έδσζαλ λα ζπκκεηέρσ ζην θαηλνηόκν πξόγξακκα «Απνξξίκκαηα ηα Υξήζηκα…
Άρξεζηα». Δπίζεο έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Εαθύλζνπ θπξία Σεξςνπνύινπ
Βαζηιηθή.
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