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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής υπήρξε ραγδαία τον τελευταίο αιώνα, καθώς στην
αέναη προσπάθεια της επιστηµολογικής της ταυτοποίησης νέοι κλάδοι συνεχώς κάνουν
την εµφάνισή τους. Ένας τέτοιος κλάδος είναι και η ∆ιδακτική µεθοδολογία, που
στοχεύει στην εφαρµογή γενικών κανόνων σε θέµατα διδασκαλίας και µάθησης, αλλά
και ειδικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν κάθε επιστηµονικό πεδίο χωριστά.
Ωστόσο, δεν καλύπτονται σήµερα ακόµη όλα τα επιστηµονικά πεδία απολύτως από
αντίστοιχες αρχές και κανόνες. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, καθώς δεν αποτελεί ξεχωριστό µάθηµα µέσα στα αναλυτικά προγράµµατα
και ως εκ τούτου, αναγκάζεται να δανείζεται µεθοδολογικά στοιχεία από παρεµφερείς
επιστηµονικές περιοχές, όπως αυτή των Φυσικών Επιστηµών.
Στο πλαίσιο προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε εκπαιδευτικό υλικό µε σκοπό την κατανόηση, από µαθητές των
τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού, της δοµής και λειτουργίας των Μεσογειακών
λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος. Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό επιλέχτηκε να έχει
ηλεκτρονική µορφή, είναι σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές της βιωµατικής,
ανακαλυπτικής και συνεργατικής µάθησης και χρησιµοποιεί ως βασική διδακτική
προσέγγιση την Μετακίνηση στο Πεδίο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαίδευση στα Υδάτινα Περιβάλλοντα, Μεσογειακές
λιµνοθάλασσες, Εποικοδοµισµός, Μετακίνηση στο πεδίο, Εκπαιδευτικό λογισµικό,
∆ιδακτικά σενάρια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρκετά χρόνια έχουν περάσει πλέον που έχει επιτευχθεί µια πραγµατική
επανάσταση στο χώρο της Παιδαγωγικής επιστήµης, ξεκινώντας –όπως ήταν εξάλλου
αναµενόµενο- από τις θεωρητικές επιστήµες και περνώντας στην πορεία στις φυσικές
επιστήµες. Όλη αυτήν την περίοδο, το δίπτυχο ∆ιδασκαλία – Μάθηση βρίσκεται
συνεχώς στο επίκεντρο ερευνών στην προσπάθεια για ολοένα και περισσότερο
επιτυχηµένες µεθοδολογικές προσεγγίσεις, µε απώτερο στόχο µια πιο ολοκληρωµένη
και πετυχηµένη εκπαιδευτική διαδικασία.
Με τον όρο «Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας» ή πιο απλά «∆ιδακτική»
αναφερόµαστε στο ξεχωριστό εκείνο κλάδο της Παιδαγωγικής Επιστήµης, που
ερευνά τα προβλήµατα τα οποία εµφανίζονται κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας
και καθορίζει συστήµατα κανόνων, σύµφωνα µε τα οποία οργανώνεται και
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πραγµατοποιείται η διδασκαλία και η µάθηση (π.χ. ∆ερβίσης, 1995). Τα συστήµατα
αυτά διακρίνονται σε συστήµατα γενικών κανόνων, τη Γενική ∆ιδακτική, που
διατυπώνει γενικούς κανόνες και αρχές για τις σχέσεις δασκάλων και µαθητών,
µαθητών µεταξύ τους, αντιµετώπιση της διδακτέας ύλης κ.ά. και σε συστήµατα
ειδικών κανόνων, την Ειδική ∆ιδακτική, που βρίσκει τρόπους εφαρµογής αυτών των
αρχών σε κάθε ένα µάθηµα χωριστά (Πετρουλάκης, 1992, ∆ερβίσης, 1995).
Ο σχεδιασµός και η διδασκαλία των «παραδοσιακών» (όπως έχουν µείνει να
ονοµάζονται) µαθηµάτων (π.χ. της γλώσσας, των µαθηµατικών, της ιστορίας κ.ά.),
εδώ και αρκετά χρόνια έχουν βρει το δρόµο της διδακτικής τους αξιοποίησης. Τι
συµβαίνει όµως όταν πρόκειται για κλάδους πρόσφατα δηµιουργηµένους, ή ακόµη
περισσότερο για κλάδους στους οποίους αναζητείται ταυτότητα; ∆ιάφοροι ερευνητές
κατά καιρούς έχουν περιγράψει πόσο επιβεβληµένη καθίσταται η αναγκαιότητα
σαφών ορισµών και προσδιορισµένων σκοπών, στόχων και δραστηριοτήτων ενός
νέου επιστηµονικού πεδίου (π.χ. Κατσίκης, 1999).
Το θέµα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο –σε σχέση πάντα µε τις ∆ιδακτικές
παρεµβάσεις- όταν έχουµε περιπτώσεις όπως αυτή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), µιας δηλαδή εκπαιδευτικής περιοχής σχετικά καινούριας, που όµως σύµφωνα
µε τα δεδοµένα που ισχύουν σήµερα δεν αποτελεί ξεχωριστό µάθηµα στα αναλυτικά
προγράµµατα. Συνεπώς δεν είναι δυνατό, επισήµως τουλάχιστον, να τεθεί θέµα
ύπαρξης ξεχωριστού κλάδου, αυτού δηλαδή της ∆ιδακτικής της Περιβαλλοντικής
Αγωγής (ΠΑ) ή Εκπαίδευσης. Επειδή, ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του ιδιότυπου
«µαθήµατος» αποτελεί µια πραγµατικότητα µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, δε
µπορεί να παραβλεφθεί, πολύ περισσότερο δε στις µέρες µας που γίνεται όσο ποτέ
άλλοτε τόση συζήτηση για τη δυσµενή περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία
έχουµε περιέλθει· προκειµένου να αποκτήσει λοιπόν επαρκή παιδαγωγική στήριξη,
δανείζεται κάποιες διδακτικές αρχές και µεθοδολογικές στρατηγικές κυρίως από την
κοντινότερη επιστηµολογικά ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, προσαρµόζοντας
ασφαλώς τα δεδοµένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες αυτού του ιδιαίτερου
επιστηµονικού πεδίου. Ξεκινώντας από θέµατα ταξινόµησης των αντικειµενικών
σκοπών που θα πρέπει να απευθύνονται τόσο στη γνωστική όσο και στη
συναισθηµατική και ψυχοκινητική περιοχή, περνώντας στη συνέχεια από τις
µεθόδους διδασκαλίας, κυρίως των Φυσικών Επιστηµών, και καταλήγοντας σε
θέµατα αξιολόγησης της επίδοσης µαθητών και της ίδιας της διδασκαλίας, η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει πολλά στοιχεία να οικειοποιηθεί µε απώτερο στόχο
µια σαφώς πιο αποτελεσµατική ∆ιδακτική αξιοποίησή της.
Η ευρείας κλίµακας ενηµέρωση που κατακλύζει τις τρεις κυρίως τελευταίες
δεκαετίες τη σύγχρονη κοινωνία και που αφορά στα προβλήµατα που σχετίζονται
ειδικότερα µε τα υδάτινα οικοσυστήµατα του πλανήτη µας (ωκεανούς, θάλασσες,
ποτάµια, λίµνες), οδήγησαν στη γένεση µιας καινοτόµου εκπαιδευτικής περιοχής
µέσα στους κόλπους της ήδη προϋπάρχουσας ΠΕ· στο πλαίσιο αυτής της νέας
κατεύθυνσης, γνωστής στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία και ως «Εκπαίδευση
στα Υδάτινα Περιβάλλοντα», εντάσσεται και η παρούσα απόπειρα προσέγγισης
θεµάτων που άπτονται κυρίως της Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας µε την
αξιοποίηση στοιχείων της δοµής και λειτουργίας του Μεσογειακού λιµνοθαλάσσιου
οικοσυστήµατος (Μόγιας 2005).
Η ιδιαίτερα υψηλή βιολογική αξία που χαρακτηρίζει τα λιµνοθαλάσσια
οικοσυστήµατα, σε συνδυασµό µε την εύκολη πρόσβασή µας σε αυτά, αλλά και τον
µεγάλο αριθµό τους (κυρίως στη βόρεια Ελλάδα), προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε
αυτά από εκπαιδευτική σκοπιά.
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Η προσπάθεια µετατροπής της συγκεκριµένης –εξειδικευµένης θα τολµούσαµε να
πούµε- επιστηµονικής γνώσης σε σχολική γνώση (διδακτικός µετασχηµατισµός)
προκύπτει κατ’ αρχάς από το σχεδιασµό και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που
έχει τη µορφή πολυµεσικού λογισµικού, το οποίο στοχεύει στην κατανόηση από
µαθητές, κυρίως των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, της δοµής και
λειτουργίας των Μεσογειακών λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Ακόµη, ένας άλλος
µετασχηµατισµός, αυτός της διδακτέας ύλης σε διδάξιµη γνώση (Ματσαγγούρας,
1995) προωθείται µε συγκεκριµένες διδακτικές παρεµβάσεις, γνωστές στο χώρο των
Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και ως «∆ιδακτικά Σενάρια».

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Στη σχετική βιβλιογραφία ο όρος «Λογισµικό» έχει επικρατήσει να αναφέρεται
είτε στο σύνολο των προγραµµάτων που εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των
µερών ενός υπολογιστικού συστήµατος και το κάνει να επικοινωνεί µε το περιβάλλον
του (Λογισµικό Συστήµατος), είτε στο σύνολο των προγραµµάτων που είναι σε θέση
να εκτελέσει ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ), προκειµένου να διεκπεραιώσει
συγκεκριµένη εργασία (Λογισµικό Εφαρµογών) (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003,
Πρέζας, 2003). Στη δεύτερη περίπτωση, που εντάσσεται εξάλλου και η δική µας
προσπάθεια, τα προγράµµατα οικοδοµούνται µε κάποια λογική µέθοδο και έχουν
συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους (Πρέζας, 2003). Η χρήση των Νέων
Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και µετά,
συνεπάγονταν τη δηµιουργία µιας ακόµη κατηγορίας, του Λογισµικού Εφαρµογών,
αυτού δηλαδή που ονοµάζουµε «Εκπαιδευτικό λογισµικό». Ως εκπαιδευτικό
ονοµάζεται εκείνο το λογισµικό που εµπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωµένα
σενάρια, αλληγορίες µε παιδαγωγική σηµασία και επιφέρει συγκεκριµένα διδακτικά
και µαθησιακά αποτελέσµατα (Μικρόπουλος, 2000).
Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό που επιλέχθηκε να έχει τη µορφή
λογισµικού, λόγω των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει στη δηµιουργία ενός
δυναµικού και ελκυστικού περιβάλλοντος µάθησης, εντάσσεται στην κατηγορία του
Εκπαιδευτικού Λογισµικού διότι θέτει ως στόχο την κατανόηση από µαθητές της
δοµής και λειτουργίας των Μεσογειακών λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων, καθώς
και τη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού, όπως αυτές
περιγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Σταχτέας, 2002, Σολοµωνίδου, 2003)
εντάσσεται στην ευρύτερη οµάδα των Πολυµεσικών Εφαρµογών, καθώς η
παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται µε περισσότερους από έναν τρόπους· εκτός
δηλαδή από το κείµενο και την εικόνα, συναντώνται και άλλες εφαρµογές όπως
βίντεο, ήχος, γραφικά, διαδραστική αξιολόγηση. Ειδικότερα ανήκει στην κατηγορία
των ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην περίπτωσή µας
χρησιµοποιείται ως µέσο υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενίσχυσης
της µάθησης.
Το γνωστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασµός και η κατασκευή
του προτεινόµενου εκπαιδευτικού υλικού υπήρξε η κατεξοχήν υδροβιολογική µελέτη
ενός τυπικού Μεσογειακού λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος, (π.χ. Γκούβης κ.ά.,
1986, Kevrekidis, 2004, Mogias & Kevrekidis, 2005). Το µοντέλο ανάπτυξης
Εκπαιδευτικού λογισµικού (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003) που κρίθηκε ότι
ταιριάζει περισσότερο στη προτεινόµενη εφαρµογή είναι αυτό του «Καταρράκτη»
(Waterfall Model)· σύµφωνα µε αυτό, αναλύθηκαν οι απαιτήσεις που θα πρέπει να
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πληροί το λογισµικό, στη συνέχεια έγινε η σχεδίαση και κατασκευή του και τέλος
ολοκληρώθηκε και διανεµήθηκε η εφαρµογή. Για τις ανάγκες της σχεδίασης και του
προγραµµατισµού του χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα Photoshop και Director,
αντίστοιχα.
Προκειµένου το παρόν λογισµικό να συµβαδίζει µε τις νεότερες ψυχολογικές και
παιδαγωγικές θεωρίες µάθησης, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η χρήση του, κατά τη
διάρκεια ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος περιβαλλοντικής αγωγής, να συντελεί
στην οικοδόµηση της γνώσης για κάθε περίπτωση µαθητή χωριστά, λαµβάνοντας
υπόψη το εννοιολογικό του υπόβαθρο. Μολονότι οι περισσότεροι από εµάς ζούµε
κοντά σε τέτοιου τύπου οικοσυστήµατα, οι γνώσεις που έχουµε γι’ αυτά είναι
εξαιρετικά περιορισµένες ή και πολλές φορές απολύτως λανθασµένες. Τα µαθησιακά
αποτελέσµατα γίνονται πιο εµφανή µε την αξιοποίηση του λογισµικού µέσα από
µικρές οµάδες των δύο – τριών ατόµων. Τα οφέλη της συνεργατικής µάθησης,
συνεπικουρούµενα και από τις αρχές της βιωµατικής µάθησης, πέρα από το γεγονός
ότι οδηγούν στην αποφυγή φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, έχουν και
αντίκτυπο στην καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις – δεξιότητες – στάσεις, στοιχεία
που ο επιτυχής και ισορροπηµένος σχεδιασµός τους πολύ περισσότερο γίνεται
εµφανής στο χώρο της ΠΕ.
Η κύρια διδακτική προσέγγιση που προτείνεται να εφαρµοστεί σε ένα πρόγραµµα
ΠΕ µε τέτοια θεµατολογία και µε τη χρήση σχετικού εκπαιδευτικού λογισµικού είναι
η «Μετακίνηση στο προς µελέτη πεδίο», έτσι όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη
βιβλιογραφία (π.χ. Ουζούνης & Καλαΐτζίδης, 2000, Γεωργόπουλος & Τσαλίκη,
2005). Η χρήση του λογισµικού, µε όλες τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει, κατά
το πρώτο στάδιο της παραπάνω διδακτικής προσέγγισης, ως βασική πηγή
πληροφόρησης ή και εννοιολογικής σύγκρουσης (κατά τα πρότυπα του δοµητισµού),
η λεπτοµερής ενηµέρωση εκπαιδευτικών και µαθητών για όλες τις δραστηριότητες
που µπορούν να πραγµατοποιηθούν και στα δύο επόµενα στάδια, µπορεί να γίνει
εύκολα και διασκεδαστικά µε τη σχεδίαση «∆ιδακτικών Σεναρίων». Τον όρο αυτόν
τον συναντήσαµε στον ορισµό που ειπώθηκε για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό
(Μικρόπουλος, 2000) και αναφέρεται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
µέσω των οποίων προσεγγίζεται διδακτικά ένα θέµα, χρησιµοποιώντας κατεξοχήν
εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών (Γκίκα, 2002). Μέσω αυτής της δράσης οι µαθητές
εφαρµόζουν ανακαλυπτικές µεθόδους διδασκαλίας µε έντονη προσωπική συµµετοχή
και ανάγκη για συνεργατική µάθηση.
Το Εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο έχει δοθεί ο τίτλος «Η Λιµνοθάλασσα», είναι
οργανωµένο σε δύο µέρη· το πρώτο µέρος αποτελείται από 5 ενότητες και
απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους µαθητές, ενώ το δεύτερο
µέρος αποτελείται από µια ενότητα και απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Οι
ενότητές του πρώτου µέρους (1. Το οικοσύστηµα, 2. Ο βιότοπος της λιµνοθάλασσας,
3. Οι οργανισµοί της λιµνοθάλασσας, 4. Το τροφικό πλέγµα της λιµνοθάλασσας, 5.
Εξοπλισµός δειγµατοληψίας και παρατήρησης) αποτελούν την κύρια πηγή µέσα από
την οποία οι µαθητές θα ανακαλύψουν τη νέα γνώση, ενώ στη µοναδική ενότητα του
δεύτερου µέρους (Μετακίνηση στο πεδίο) δίνονται όλα τα απαραίτητα εφόδια στον
εκπαιδευτικό (γενικοί σκοποί, ειδικότεροι στόχοι, οδηγίες για τις δραστηριότητες των
µαθητών σε όλες τις φάσεις του προγράµµατος, καθώς και η δυνατότητα ενός
γλωσσάριου και εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές (Μόγιας, 2005). Στο Σχήµα 1
δίνεται παράδειγµα πλοήγησης του χρήστη σε µια χαρακτηριστική γνωστική ενότητα,
πως δηλαδή µπορεί να κινηθεί προκειµένου από την πρώτη εισαγωγική οθόνη µε τα
περιεχόµενα του λογισµικού να οδηγηθεί στον αντικειµενικό του σκοπό που είναι η
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γνωριµία µε την ορνιθοπανίδα των µεσογειακών λιµνοθαλασσών. Στα Σχήµατα 2 και
3 δίνονται παραδείγµατα οθονών που αναφέρονται στο «Γλωσσάρι» και τη
Βιβλιογραφία», αντίστοιχα.

Σχήµα 1: Παράδειγµα πλοήγησης του χρήστη από την εισαγωγική οθόνη
σε επιµέρους ενότητα

Σχήµα 2: Παράδειγµα οθόνης που εµφανίζεται από την επιλογή
της εντολής στην εργαλειοµπάρα «Γλωσσάριο»
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Σχήµα 3: Παράδειγµα οθόνης που εµφανίζεται από την επιλογή
της εντολής στην εργαλειοµπάρα «Βιβλιογραφία»

Μολονότι στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία συναντούµε αρκετές προτάσεις
διδακτικών παρεµβάσεων σε εκπαιδευτικά λογισµικά που αφορούν τόσο τα
µαθήµατα θετικών όσο και θεωρητικών επιστηµονικών πεδίων, κάτι αντίστοιχο δε
φαίνεται να υπάρχει στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Καφετζή,
2006). Η ελευθερία που παρέχει το «µάθηµα» της ΠΕ σε εκπαιδευτικούς και µαθητές
χωρίς αυστηρούς κανόνες και χρονικές οριοθετήσεις, ενδυναµώνει τη χρήση ποικίλων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεναρίων) για µια ολοκληρωµένη διδακτική
προσέγγισή του. Η ∆ηµητρακοπούλου (2007) επί παραδείγµατι, εφαρµόζει για τις
ανάγκες διδακτικής αξιοποίησής του προτεινόµενου λογισµικού το σχήµα της
«Αµοιβαίας ∆ιδασκαλίας», δίνοντας έτσι µια αρκετά κειµενοκεντρική διάθεση
προσέγγισης του λογισµικού. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε µια εκπαιδευτική
δραστηριότητα που πραγµατοποιείται υπό µορφή διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτικού και
µαθητών σχετικά µε τµήµατα των κειµένων. Η προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση
ξεκινά µε την εισαγωγική ενηµέρωση για το περιεχόµενο της ενότητας, ακολουθεί
ελεύθερη περιήγηση των µαθητών στην αντίστοιχη ενότητα, στη συνέχεια
διατυπώνονται ερωτήσεις από τη µεριά του εκπαιδευτικού, γίνεται η αντίστοιχη
διερεύνηση των απαντήσεων από τους µαθητές, που ακολούθως προτρέπονται οι ίδιοι
να συντάξουν δικές τους ερωτήσεις και οι οποίες αυτήν τη φορά θα απευθύνονται
προς τους συµµαθητές τους. Ακολουθούν δραστηριότητες εµπέδωσης και
αξιολόγησης, ενώ η διδακτική παρέµβαση για κάθε ενότητα καταλήγει σε
ψυχαγωγικές εφαρµογές (∆ηµητρακοπούλου, 2007).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής
αποτελεί πλέον πραγµατικότητα και στη χώρα µας. Η αποδοχή τους ή όχι
συνεπάγεται αυτοµάτως τη θετική ή αρνητική στάση µας στην εξέλιξη. Αντικειµενικά
κριτήρια πέρα από κάθε αµφισβήτηση συνηγορούν στην κατανόηση από τη µεριά µας
αυτής της νέας αναγκαιότητας και κατ’ επέκταση στην µικρότερη ή µεγαλύτερη δική
µας εµπλοκή αναφορικά µε τη χρήση της. Ακόµη πιο επιτακτική εµφανίζεται η
ανάγκη κατάκτησης των Νέων Τεχνολογιών και ενσωµάτωσής τους στο χώρο της
εκπαίδευσης, ανάγκη που εµφανίστηκε εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες και που
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επηρεάζει τη διδακτική διαδικασία στο σύνολό της (εκπαιδευτικούς, µαθητές,
αναλυτικά προγράµµατα, εποπτικά µέσα διδασκαλίας).
Με µια γρήγορη διερεύνηση θα µπορούσαµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι στις
µέρες µας το λογισµικό που χρησιµοποιείται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των
βαθµίδων είναι αρκετά πλούσιο, καθώς αφορά πλέον σχεδόν όλα τα γνωστικά πεδία
και όλα τα επίπεδα. Τόσο στο χώρο των φυσικών όσο και στο χώρο των θεωρητικών
επιστηµών οι πολυµεσικές και υπερµεσικές εφαρµογές, πέρα από το γεγονός ότι
γίνονται ολοένα και πιο πολυάριθµες, εµφανίζονται να είναι όλο και πιο ελκυστικές
και εύκολες στη χρήση.
Ωστόσο, κάτι αντίστοιχο δε διαφαίνεται στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης· αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα κανονικά
ενταγµένο µάθηµα στο ωρολόγιο πρόγραµµα σε καµιά βαθµίδα υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, οπότε δεν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνους που συµµετέχουν στο
σχεδιασµό και παραγωγή εκπαιδευτικών λογισµικών. Η δηµιουργία του παρόντος
πολυµεσικού λογισµικού έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό που υπάρχει. Η
βασική γνωριµία των µικρών σε ηλικία µαθητών µε τα υδάτινα οικοσυστήµατα εν
γένει και ειδικότερα µε τα «άγνωστα» λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα (γενικές αρχές
που τα διέπουν, περιβαλλοντικές παράµετροι που τα χαρακτηρίζουν, βιοποικιλότητα,
σχέσεις των οργανισµών µεταξύ τους, κ.ά.) µέσα από έναν συνδυασµό
µετασχηµατισµένων διδακτικά κειµένων, εικόνων, βίντεο και ήχων, δηµιουργεί
κίνητρα για βιωµατική συµµετοχή, προάγει σηµαντικά τον αυξηµένο έλεγχο της
µαθησιακής διαδικασίας από τη µεριά των ίδιων των µαθητών, καθώς και την
ανακαλυπτική και συνεργατική µάθηση, ενώ τέλος θεµελιώνεται και η διδασκαλία
µέσω διδακτικών προσεγγίσεων που προτείνονται στη βιβλιογραφία για την ΠΕ,
όπως είναι η επίλυση προβλήµατος και η µετακίνηση του µαθητή από τη σχολική
αίθουσα στο ύπαιθρο (µετακίνηση στο προς µελέτη πεδίο) (π.χ. Ουζούνης &
Καλαΐτζίδης, 2000, Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2005, Σολοµωνίδου, 2006).
Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί
το µοναδικό µέσο πληροφόρησης µιας περιβαλλοντικής οµάδας κατά την εκτέλεση
ενός προγράµµατος που σχετίζεται µε θέµατα θαλάσσιας βιολογίας και οικολογίας· η
ορθότερη εφαρµογή του έγκειται στην επικουρική χρήση του, κυρίως κατά το πρώτο
στάδιο του προγράµµατος, κατά το οποίο οι µαθητές αποκτούν το απαραίτητο
γνωστικό υπόβαθρο, ενώ στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητη και η συνεισφορά και
άλλων µεθοδολογικών προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω και όλα
αυτά κάτω από την οµπρέλα της µεθόδου των βιωµάτων (γνωστή και ως µέθοδο
Project).
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Θράκης έχει ξεκινήσει τα
τελευταία χρόνια ένα πρόγραµµα σχεδιασµού και κατασκευής πολυµεσικών
εφαρµογών που εστιάζουν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ειδικότερα σε
θέµατα που άπτονται των Υδάτινων Περιβαλλόντων (Μόγιας, 2005, Αποστολούµη
κ.ά, 2008), µε την ταυτόχρονη διδακτική τους αξιοποίηση και αξιολόγηση σε σχολεία
της Μακεδονίας και Θράκης (π.χ. Καφετζή, 2006, ∆ηµητρακοπούλου, 2007,
Γιακουµής κ.ά., 2008). Τα µηνύµατα που εισπράττει το Εργαστήριο είναι θετικά ως
προς τη στάση των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικών και
µαθητών) απέναντι σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες και ενθαρρυντικά ως προς το να
συνεχίσει ακόµη πιο δυναµικά προς την ίδια κατεύθυνση.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα εργασία, η οποία αναφέρεται στο σχεδιασµό και κατασκευή
εκπαιδευτικού λογισµικού µε αντικείµενο την «εκπαίδευση στα υδάτινα
περιβάλλοντα», αποτελεί µέρος µιας µεγαλύτερης ερευνητικής εργασίας, που
πραγµατοποιείται στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Θράκης. Ως εκ τούτου, θεωρώ υποχρέωσή µου να εκφράσω τις
ειλικρινείς ευχαριστίες µου, καταρχάς στον Καθηγητή κ. Θ. Κεβρεκίδη, που µε
τίµησε µε τη φιλία του και την αέναη καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια της
ερευνητικής µου προσπάθειας, καθώς και σε όλους εκείνους που µε στήριξαν
αµέριστα όλα αυτά τα χρόνια.
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