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Θεµατική ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό 
 
Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος επαναχρησιµο
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προκειµένου
νέος διδακτικός στόχος. Ο τρόπος αυτός αναλύεται µέσα από το σχεδ
περίπτωσης που αφορά στη διδασκαλία µιας σύνθετης νοητικής δεξιότητ
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τοπικών κοινωνιών. Ως βάση του σχεδιασµ
µεθοδολογία Learning Object Design and Sequencing Theory (LODAS), σύµφ
σύνθετη δραστηριότητα αναλύεται σε επιµέρους νοητικές δραστηριότητες. Τ
υλικό ανασυντίθεται σε αυτόνοµα τµήµατα ψηφιακού υλικού, τα µαθησιακά α
στόχο την άσκηση των χρηστών στις επιµέρους νοητικές δεξιότητες. Ο παραπ
µελέτης περίπτωσης επέτρεψε την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την προτ
και ενθαρρύνει την περαιτέρω αξιοποίησή της στα πλαίσια της περιβαλλοντική
 
1. Εισαγωγή 
Η χρήση νέων τεχνολογιών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση οδήγησε σ
αποθέµατος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (π.χ., πολυµεσικές εφαρµογές, 
στο διαδίκτυο), το οποίο ενώ περιέχει επενδεδυµένο χρόνο και κόστος ανάπτυξ
δυνατότητες περαιτέρω επαναχρησιµοποίησης του, καθώς είναι προ
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό στόχο. Η ιδέα της επαναχρησιµοποίησης ψηφι
υλικού (κυρίως αυτού που είναι σε ηλεκτρονική µορφή), οδήγησε στο σχεδιασ
αντικειµένων (ΜΑ) (Dahl,1996). Πρόκειται για νοηµατικά αυτοτελείς µικ
σύγκριση µε το συνολικό αντικείµενο µάθησης), οι οποίες επιτρέπο
επαναχρησιµοποίησή τους σε διαφορετικό µαθησιακό πλαίσιο. Η διαδικασία α
θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασµού της διδακτικής του προς µάθηση αντικειµέν
σχεδιασµού αυτού προσδιορίζεται το περιεχόµενο των ΜΑ αλλά και η διαδ
θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη ΜΑ έχουν διατυπωθεί (
θεωρία διδακτικού σχεδιασµού Learning Object Design and Sequencing Th
Wiley (Wiley, 2000) παρέχει ένα οργανωµένο πλαίσιο σχεδιασµού ΜΑ. Η
προτείνει το σχεδιασµό µιας µελέτης περίπτωσης για την περιβαλλοντική 
κοινωνιών  η οποία αρθρώνεται πάνω σε µια σειρά ΜΑ σχεδιασµένων µε βάση
 
2. Η Προτεινόµενη Μελέτη Περίπτωσης  
Μεταξύ των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαµβάνεται και αυ
εκπαίδευσης των πολιτών ώστε να µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασί
σχετικά µε περιβαλλοντικά προβλήµατα (Γεωργόπουλος, 1993). Ο παραπάνω 
σηµαντικός σε περιπτώσεις συµµετοχής τους στη διαδικασία της ορθολογι
αξιολόγησης των συνεπειών της ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό και δο
περιβάλλον, δηλαδή στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης (Παπα
συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία αυτή ουσιαστικά αφορά στη διατύπω
επιλογών µέσω της έκφρασης των ατοµικών τους αξιακών κρίσεων.  
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Από την άλλη µεριά, η οικολογική θεώρηση του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί να συγκριθεί µε 
την οικονοµία µε κοινούς οικοσυστηµικούς όρους (Παπαγρηγορίου, 1999). Έτσι, ως αποθέµατα 
ορίζονται τα δοµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και ως πάγια τα δοµικά χαρακτηριστικά 
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Με βάση την ίδια προσέγγιση, ως ροές χαρακτηρίζονται οι 
περιβαλλοντικές λειτουργίες (π.χ., εµπλουτισµός υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα) και οι υπηρεσίες 
στην οικονοµία (π.χ., στέγαση, διασκέδαση). Τα δοµικά χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήµατος 
καθορίζουν τις περιβαλλοντικές λειτουργίες του και αυτές µε τη σειρά τους υποστηρίζουν 
προσφερόµενες άµεσες ή έµµεσες υπηρεσίες του οικοσυστήµατος στην οικονοµία (Παπαγρηγορίου, 
1999). Οι υπηρεσίες αυτές ακολούθως µεταφράζονται σε αξίες του οικοσυστήµατος προς τον 
άνθρωπο. Οι πολίτες που συµµετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης διαδικασιών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο, πολλές φορές αξιολογούν τις υπηρεσίες (ως 
ατοµικές προτιµήσεις) έχοντας όµως ατελείς γνώσεις για τις λειτουργίες. Η διάκριση των παραπάνω 
όρων είναι αναγκαία, για την άρση της σύγχυσης που καταγράφεται και πολλές φορές οδηγεί στην 
αξιολόγηση των υπηρεσιών αντί των λειτουργιών. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της 
προτεινόµενης µελέτης περίπτωσης είναι η άσκηση της σύνθετης νοητικής δεξιότητας της 
διάκρισης των λειτουργιών και αξιών ενός οικοσυστήµατος µε χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων 
ΜΑ µε βάση τη µεθοδολογία LODAS. Τα βήµατα σχεδιασµού των ΜΑ έχουν ως εξής (βλ. Σχήµα 
1(α)): 
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Σχήµα 1. (α) Σχεδιασµός ΜΑ. Οι αριθµήσεις 1-7, Α-Γ και Ι-ΙΙ αναφέρονται στις βασικές δεξιότητες, τα µοντέλα 
εργασίας και τα σύνθετα µοντέλα εργασίας αντίστοιχα.. (β), (γ), (δ) και (ε) Ανάπτυξη ΜΑ_1-2, ΜΑ_3, ΜΑ_4 και 
ΜΑ_7, σε αντιστοιχία ως προς την αρίθµηση µε τις παραπάνω βασικές δεξιότητες  

Βήµα 1. Ανάλυση της σύνθετης νοητικής δεξιότητας στις εξής επτά βασικές δεξιότητες: 1. 
Αναγνώριση της αβιοτικής συνιστώσας του µελετώµενου οικοσυστήµατος, 2. Αναγνώριση της 
βιοτικής συνιστώσας του µελετώµενου οικοσυστήµατος, 3. Αναγνώριση του τύπου του 
µελετώµενου οικοσυστήµατος, 4. Κατανόηση των σχέσεων ροής ενέργειας, 5. Κατανόηση των 
βιοχηµικών κύκλων, 6. Καταγραφή των οικοσυστηµικών λειτουργιών, 7. ∆ιάκριση των 
λειτουργιών και των αξιών. Βήµα 2. Ανασύνθεση των βασικών δεξιοτήτων σε µοντέλα εργασίας 
που αντανακλούν τις νοητικές δεξιότητες που απαντώνται στην καθηµερινή πρακτική (δηλαδή 
κατά τη  διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης): Α. Αναγνώριση των δοµικών 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος, Β. Προσδιορισµός των οικοσυστηµικών λειτουργιών του 
οικοσυστήµατος, Γ. Αναγνώριση των αξιών που προσφέρει. Βήµα 3. Επιλογή των επιστηµονικών 
περιοχών όπου εµπίπτουν τα παραπάνω, δηλαδή της οικολογίας και της οικονοµίας, οι οποίες 
απεικονίζονται στο Σχήµα 1(α) µε τους δυο άξονες. Βήµα 4. Ενδεικτική τοποθέτηση (χωρίς 
κλίµακα) των βασικών δεξιοτήτων και των µοντέλων εργασίας στο πεδίο των παραπάνω αξόνων 
(βλ. Σχήµα 1(α)). Η απόσταση από την αρχή των αξόνων αναφοράς, είναι ενδεικτική του βαθµού 
δυσκολίας διεκπεραίωσης της αντίστοιχης δεξιότητας σύµφωνα µε την άποψη του ειδικού της 
αντίστοιχης επιστηµονικής περιοχής. Βήµα 5. Σύνθεση των µοντέλων εργασίας κατά την κάθετη 
προς τους άξονες έννοια. Έτσι προκύπτουν σύνθετα µοντέλα εργασίας τα οποία ταυτόχρονα είναι 
ταξινοµηµένα ως προς τη δυσκολία των απαιτούµενων νοητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
τη διεκπεραίωσή τους (βλ. Σχήµα 1(α)), µε το τελευταίο δεξιά να αποτελεί το διδακτικό  στόχο της 
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µελέτης περίπτωσης. Ο παραπάνω συνεκτικός σχεδιασµός καθορίζει το διδακτικό περιεχόµενο και 
τη διαδοχή των ΜΑ καθορίζοντας κάθε φορά και το επίπεδο νοητικής δυσκολίας. Ακολούθως, η 
υλοποίηση των ΜΑ στηρίζεται στην επιλογή του κατάλληλου ψηφιακού υλικού και του τρόπου 
παρουσίασής του. Στα πλαίσια της εξεταζόµενης µελέτης περίπτωσης χρησιµοποιήθηκε µια 
πολυµεσική εφαρµογή στην οποία περιγράφονται οι βιότοποι του νοµού Ξάνθης µε µια σειρά από 
εικόνες κείµενα (χωρίς να περιλαµβάνεται διάκριση µεταξύ λειτουργιών και αξιών), αρχεία ήχου 
και video (Κέκκερης, 1998). Το υλικό του παραπάνω CD_ROM διασπάστηκε στα είδη αρχείων 
από τα οποία αποτελείται και δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων προς επαναχρησιµοποίηση. 
Σύµφωνα µε την ταξινοµία του Wiley (Wiley, 2000) προβλέπονται πέντε τύποι ΜΑ: απλής µορφής 
(π.χ., ένα αρχείο εικόνας), σύνθετο-αµετάβλητο (π.χ., video), σύνθετο-τροποποιήσιµο (π.χ., 
ιστοσελίδα), δυναµικά συντιθέµενο είτε για παρουσίαση πληροφορίας (π.χ., δυναµική προβολή 
στοιχείων από τη βάση δεδοµένων) είτε για αξιολόγηση (π.χ., αµφίδροµη αλληλεπίδραση µε τη 
βάση δεδοµένων). Στο Σχήµα 1(β-ε) παρουσιάζονται ενδεικτικά τα εξής ΜΑ: 
Το ΜΑ_1-2 είναι ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ, που περιλαµβάνει ένα ΜΑ απλής-µορφής 
(εικόνες των αντιπροσωπευτικότερων χαρακτηριστικών της βιοτικής και αβιοτικής συνιστώσας της 
περιοχής µελέτης) και ένα επίσης σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ (λίστα λεζάντας). Το ΜΑ_3 είναι 
ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ, που περιλαµβάνει ένα σύνθετο-αµετάβλητο ΜΑ (τις παραπάνω 
εικόνες µε τις λεζάντες τους) και ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ (λίστα τύπων οικοσυστηµάτων). 
Το ΜΑ_4 είναι ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ, που απεικονίζει ένα σύνθετο-αµετάβλητο ΜΑ 
(τους παραπάνω τύπους οικοσυστηµάτων προκειµένου να επιλέγεται κάποιος από αυτούς), ένα 
σύνθετο-αµετάβλητο ΜΑ (τις εικόνες µε τις λεζάντες τους µόνο από την κατηγορία του επιλεγµένου 
βιότοπου) και ένα τρίτο σύνθετο-αµετάβλητο ΜΑ (µε τη αρίθµηση την οποία επιλέγει ο 
εκπαιδευόµενος για να προσδιορίσει τη σειρά κατάταξης σε τροφικά επίπεδα). Το ΜΑ_7 
περιλαµβάνει ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ (για την επιλογή ενός βιοτόπου), ένα σύνθετο-
αµετάβλητο ΜΑ (για την παρουσίαση της κοινής λίστας λειτουργιών και αξιών του υπόψη 
βιότοπου) και ένα σύνθετο-τροποποιήσιµο ΜΑ (για την διάκριση λειτουργιών και αξιών). 
 
3. Συµπεράσµατα  
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία LODAS, για το σχεδιασµό 
µιας µελέτης περίπτωσης για χρήση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο δυναµικός τρόπος της 
παρουσίασης των µελετών περίπτωσης ως συνόλου ΜΑ, επιτρέπει την ευέλικτη αναπροσαρµογή 
του περιεχοµένου τους, του τρόπου παρουσίασής τους και την αξιοποίηση προϋπάρχοντος 
εκπαιδευτικού υλικού. Η διδακτική προσέγγιση και η ανάλυση που ακολουθήθηκε στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα της διάκρισης των λειτουργιών και αξιών, δεν είναι µονοσήµαντη και 
οπωσδήποτε αφήνει περιθώρια για περαιτέρω βελτιστοποίηση. Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας παρείχε ένα υπόβαθρο εξέτασης της προτεινόµενης προσέγγισης, η οποία µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την δηµιουργία νέων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
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