
 

 

Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο 

θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. 

Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο 
 

Χξήζηνο Θενδώξνπ
1
, Σνθία Χαηδειενληηάδνπ

2
 

1. Med ΔΑΠ, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 

chtheodorou@sch.gr 

2. Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Γληξηα 1
νπ

 .Δ.Κ. Αιεμαλδξνύπνιεο, Μέινο ΔΠ, 

ΔΑΠ 

shadji@ee.duth.gr  

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο κε ζηόρν ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο (Τ.Π.Ε.) θαη εηδηθόηεξα 

ηνπ Web 2.0 γηα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαηά ηε κειέηε 

πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ απηνύ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

κε πεξίπησζε κειέηεο ηνλ Σπεξρεηό πνηακό, θαη Σύζηεκα Δηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο ηελ 

πιαηθόξκα Moodle. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δηεμαγσγή ηεο. Από ηε 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζεί, πξνθύπηνπλ ελζαξξπληηθά επξήκαηα σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ.  

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δηδαθηηθή πξόηαζε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, Εθπαίδεπζε γηα 

ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, Τ.Π.Ε., Web 2.0, Δεκηνπξγηθή Σθέςε 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
Η ζπλερήο εμέιημε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) 

ζπκβάιιεη ζηε δηαξθή αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ έληαμε 

ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ελώ ζην Web ν ρξήζηεο 

κπνξνύζε απιώο λα δηαβάζεη ή λα 'θαηαλαιώζεη' ην πεξηερόκελν ηζηνζειίδσλ, κε ηε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ Web 2.0 ν ξόινο ηνπ κεηαβάιιεηαη από 'θαηαλαισηή' ζε 

'ζπκκέηνρν' θαη 'ζπκπαξαγσγό', δειαδή κπνξεί θαη λα ζπλεηζθέξεη ζην πεξηερόκελν 

απηό θαζαπηό (Καιηζνγηάλλεο, 2007). ην πιαίζην απηό, έρεη αλαπηπρζεί πιεζώξα 

εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηαηύπσζε 

θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ.   
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Από ηελ άιιε κεξηά, ελώ ζεσξεηηθά θαίλεηαη λα είλαη πεξίπινθν λα πξνζδηνξηζηεί 

νξηζηηθά ην πεξηερόκελν ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο πνπ γελλάηαη από ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε, ζέκα πνπ απαζρόιεζε από ηελ αξρή θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηνπο ζρεηηθνύο επηζηήκνλεο, εμίζνπ πεξίπινθν είλαη λα αληρλεπζνύλ 

θαη λα κεηξεζνύλ νη κεηαβιεηέο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζεσξεηηθώλ ππνζέζεσλ, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο απαηηνύλ ην 

ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ ηα νπνία ιόγσ ησλ αηνκηθώλ 

δηαθνξώλ θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, σο θαηλνκέλνπ, 

ππνρξεώλνπλ ζε πξνζδηνξηζκό κεηαβιεηώλ νη νπνίεο ζα ππνβνεζήζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

κεηξήζεηο (Κνύζνπιαο, 2004). ηελ πνιππινθόηεηα απηή, ην κεγάιν αξηζκό ησλ 

ζηνηρείσλ θαζώο θαη ηε δπζθνιία θαζνξηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο απνδίδεη θαη ν 

DeHaan (2009), ηα κεγάια πξνβιήκαηα γηα ηελ επηλόεζε δνθηκαζηώλ κέηξεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο. Δξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ πεξηνρή πξόηεηλαλ πιεζώξα 

κεηαβιεηώλ-ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο όπσο επρέξεηα πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ, επειημία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αλνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, πξνζπκία 

αληηκεηώπηζεο ελδερόκελσλ θηλδύλσλ, απηνλνκία, απνθιίλνπζα ζθέςε, 

απηνπεπνίζεζε, ιύζε πξνβιεκάησλ, επρέξεηα ηδεώλ θαη ε πίζηε ηνπ αηόκνπ ζην όηη 

είλαη δεκηνπξγηθό (DeHaan, 2009). 

 

ην θνηλό πεδίν ησλ Σ.Π.Δ., ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο (Π.Δ.) έρνπλ πξνηαζεί πξνζεγγίζεηο αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Π.Δ. 

(Ισαλλίδνπ θ.ζπλ., 2006), αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο (Aragon C. et al., 2009; Kampylis, 2010; DeHaan, 2009; Frossard. 

et al., 2011), όπσο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ δηεξεπλνύλ ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο Π.Δ. (Daskolia et al., 2009; Γήκνο θαη Γαζθνιηά, 

2010).  

 

ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο ν νπνίνο 

πξνβιέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηνπ Web 2.0 εηδηθόηεξα, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο πνπ 

ζα κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ/ζπλδπάζνπλ θαηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ 

δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο 

δηεξεπλάηαη κέζα από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.   

 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αλαιύεηαη ζε ηξεηο άμνλεο, έλα πιαίζην 

γύξσ από έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ 

Σ.Π.Δ. θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαβιεηώλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη ε 

αλίρλεπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

  

Δηδηθόηεξα, ν δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηηο παξαθάησ θάζεηο (Φ) θαη 

ελέξγεηεο (Δ): 

 

 Φ1. Πξνεηνηκαζία 

Δ1. Δπηιέγεηαη έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS-Learning Management 

System) ην νπνίν ζα απνηειεί θαη ηελ πιαηθόξκα ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. Παξάδεηγκα LMS είλαη ην Μoodle (Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment - www.moodle.org) ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ ηδέα ηνπ 



 

 

ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ην ινγηζκηθό 

αλνηθηνύ θώδηθα, είλαη δηαζέζηκν ρσξίο θόζηνο. 

 

Δ2. Δλζσκάησζε ζην LMS εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. ηα νπνία κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθόο γηα ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ θαη 

κπνξεί λα είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 θαη είηε λα 

θαηαζθεπαζηνύλ. Σα εξγαιεία απηά πξνηείλεηαη λα: 

• ππνζηεξίδνπλ θαηά θαλόλα ηελ ειιεληθή γιώζζα 

• είλαη δηαδηθηπαθά (ή λα έρνπλ θαη δηαδηθηπαθή έθδνζε) ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

αλεμαξηεζία από ην κέζν (λα κε ρξεηάδνληαη δειαδή εγθαηάζηαζε ζε ππνινγηζηή 

κε απνηέιεζκα νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο αθόκα θαη θνξεηόο ή θαη παιαηάο 

ηερλνινγίαο λα επαξθεί γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ)  

• είλαη εύθνια ζηε ρξήζε θαη λα ππάξρνπλ νδεγίεο, online βνήζεηα θαη αθόκα λα 

κπνξεί θάπνηνο λα βξεη εύθνια ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα απηά ζην δηαδίθηπν 

• έρνπλ πνιιαπιέο εθαξκνγέο θαη 'εμόδνπο'. Να ππάξρνπλ δειαδή πνιιαπινί 

ηξόπνη ρξήζεο ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα παξέρνπλ απνηέιεζκα ρξήζεο 

δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ (π.ρ. είηε κηα παξνπζίαζε, είηε έλα έγγξαθν, είηε κία 

θόξκα θηι.) 

• εληζρύνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ νκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαηηθόηεηα. Να έρνπλ 

δειαδή δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ ρξεζηώλ θαηά πξνηίκεζε ηαπηόρξνλσλ 

• είλαη δσξεάλ, ειεύζεξν ινγηζκηθό. Καη’ εμαίξεζε έγηλε απνδεθηό λα παξέρνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηθαλνπνηεηηθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, είηε 

λα παξέρνπλ 'εθπαηδεπηηθέο εθδόζεηο' κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. 

 

Δ3. Αλάπηπμε: α) βνεζεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο 

ηνπ LMS θαη ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ. θαη β) εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ην 

πεξηβαιινληηθό δήηεκα/πξόβιεκα. 

 

 Φ2. Γηεμαγσγή 

Δ4. Καηαηγηζκόο ηδεώλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνύζε 

λα αμηνπνηήζεη θάζε εθπαηδεπηηθόο γηα λα δηδάμεη ηε κειέηε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

δεηήκαηνο/πξνβιήκαηνο (pre-test δεκηνπξγηθήο ζθέςεο). 

 

Δ5. Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ LMS θαη ησλ εξγαιείσλ 

Σ.Π.Δ. 

 

Δ6. Δθ λένπ θαηαηγηζκόο ηδεώλ όπσο παξαπάλσ (post-test δεκηνπξγηθήο ζθέςεο). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηπρόλ κεηαβνιή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ pre 

θαη post-test, είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θιείδα αμηνιόγεζήο ηεο. ην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο, επηιέρζεθαλ σο βάζε νη κεηαβιεηέο ηνπ Guilford (Kim, 

2006), θπξίσο όπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνζνηηθνπνηήζεθαλ από ηνλ Κνύζνπια 

(2004), ζην δηθό ηνπ εξγαιείν, ην ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 

(Σ.Α.Γ.Δ.). Η επηινγή απηή έγηλε δηόηη ην ππόςε ηεζη πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη «ζηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηαηύπσζε ηδεώλ-ιύζεσλ 

ζε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζην πιαίζην κηαο 

θαληαζηηθήο ππόζεζεο» (Κνύζνπιαο, 2004). Σν πιαίζην απηό παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε νπνία 

πξνηείλεη ηηο κεηαβιεηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο (Κνύζνπιαο, 2004), 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1: 



 

 

 

Πίνακας 1: Η πξνηεηλόκελε Κιείδα αμηνιόγεζεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

Μεηαβιεηή Σξόπνο θαη βαζκνί αμηνιόγεζεο 

Δπρέξεηα Σν άζξνηζκα ησλ ηδεώλ αμηνινγείηαη κε ίζν αξηζκό βαζκώλ 

Δπειημία Η θάζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ηδεώλ αμηνινγείηαη κε έλα βαζκό 

Δπεμήγεζε Αμηνινγνύληαη βαζκνί αλάινγα κε ην βάζνο ηεο επεμήγεζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο θάζε ηδέαο 

Πξσηνηππία Οη λέεο ηδέεο πνπ απαληώληαη έσο έλα πνζνζηό 10% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ηδεώλ ηνπ ππνθεηκέλνπ αμηνινγνύληαη κε έλα βαζκό, ελώ απηέο 

πνπ απαληώληαη έσο έλα πνζνζηό 5%, σο ηδηαίηεξα πξσηόηππεο 

αμηνινγνύληαη κε 2 βαζκνύο 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ρεδηαζκόο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 
Ο παξαπάλσ πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πινπνηήζεθε κέζα από κηα 

κειέηε πεξίπησζεο σο εμήο: 

 

-Χο LMS επηιέρζεθε ην Moodle, ε αξρηθή ζειίδα ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 1. 

 

 
Σχήμα 1: Αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθόξκαο Moodle 



 

 

Χο πεξηβαιινληηθό δήηεκα επηιέρηεθε έλα ηνπηθό ζέκα ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ 

εξεπλεηή, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν αθνξά ην 

νηθνζύζηεκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ – Μαιηαθνύ θόιπνπ.  

Αλαπηύρζεθε ζρεηηθό ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην νπνίν πεξηγξάθεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ θαη ελζσκαηώζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη από άιιεο πεγέο (π.ρ. άξζξα θαη 

εηδεζενγξαθία γηα ηηο πιεκκύξεο ηεο θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνύ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2012). Σν πιηθό εκπινπηίζηεθε κε παξαπνκπέο ζε δηαδηθηπαθό πιηθό γηα πεξαηηέξσ 

ελεκέξσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αλακελόηαλ λα 

νξγαλώζνπλ γλώζεηο γηα έλλνηεο όπσο ιεθάλε απνξξνήο, πδξνθξίηεο, εθβνιέο, 

βιάζηεζε, δηάθνξεο ρξήζεηο γεο θαη ε θνίηε ηνπ πνηακνύ, ώζηε επηιέγνληαο 

θαηάιιεια δηδαθηηθά εξγαιεία λα κπνξνύλ λα δηαηππώλνπλ πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο 

γηα ηελ εκβάζπλζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ελόο πνηακνύ.  

 

Χο εξγαιεία Σ.Π.Δ. επηιέρηεθαλ θπξίσο εξγαιεία Web 2.0, ηα νπνία πιεξνύλ ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα επηινγήο, εληζρύνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ππνζηεξίδνληαο 

ηε δηαδξαζηηθόηεηα, ην δπλακηθό πεξηερόκελν, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνηλόηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ΄θνηλσληθήο΄ δηθηύσζεο (Καιηζνγηάλλεο, 2007). Σα 

εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ηα εμήο:  

 

o Έγγξαθα ηεο Google (Google Docs – https://docs.google.com) 

o To Βlog - ηζηνιόγην 

o Σν Wiki (http://petpe.wikispaces.com)  

o Υάξηεο ηεο Google (Google Maps – http://maps.google.com) 

o Δλλνηνινγηθνί ράξηεο – Bubbl.us (https://bubbl.us) 

o Παξνπζηάζεηο Prezi (http://www.prezi.com) 

o Κόκηθο, Pixton (http://www.pixton.com) 

o Γηακνηξαδόκελνη Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ – Stixy (http://www.stixy.com) 

o ύλλεθα ιέμεσλ – Tagxedo (http://www.tagxedo.com). 

 

Γηα θάζε εξγαιείν αλαξηήζεθε ππνζηεξηθηηθό πιηθό εθκάζεζήο ηνπ θαη 

εθαξκνγήο-παξαδείγκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

πεξρεηνύ πνηακνύ. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 

Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 
ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκκεηείραλ έμη εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ18, ΠΔ19) κε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε ρνιηθά 

Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (.Π.Π.Δ.) θαη ζηε ρξήζε Σ.Π.Δ., κε 

κεγαιύηεξε νη κηζνί ηεο εηδηθόηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19).  

 

Οη ζπλαληήζεηο-ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε δηα δώζεο είηε εμ απνζηάζεσο 

από ηηο αξρέο ηνπ Απξηιίνπ 2012 έσο ηα κέζα Μαΐνπ 2012 αλά νκάδα εθπαηδεπηηθώλ 

ή θαη κεκνλσκέλα κε νξηζκέλνπο. Ο κέζνο ρξόλνο απαζρόιεζεο, είηε εμ απνζηάζεσο 

είηε δηα δώζεο, γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό ήηαλ 6 ώξεο θαη 5 ιεπηά ρσξίο λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ηα 100 ιεπηά ησλ δύν θαηαηγηζκώλ ηδεώλ. ε απηνύο ηνπο ρξόλνπο 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν ρξόλνο πνπ δαπαλήζεθε αηνκηθά από ηνλ θαζέλα γηα ηε 

κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ Σ.Π.Δ.  

 



 

 

 

    Πίνακας 2: Υξνληζκόο, Παηδαγσγηθή δηάζηαζε - ηόρνη, Γεδνκέλα ηαδίσλ 

Υξνληζκόο Πεξηερόκελν ηαδίνπ Παηδαγσγηθή δηάζηαζε - 

ηόρνο 

πιιεγόκελα 

Γεδνκέλα 

Α΄ ηάδην 

Πξνθαηαξθηηθά 
ησλ 
ζπλαληήζεσλ 

Πξνεηνηκαζία ηερληθώλ κέζσλ, 
Δλεκεξσηηθό πιηθό γηα ην 
πεξηβαιινληηθό δήηεκα 

Πξαγκαηνπνίεζε 
Τιηθνηερληθνύ κέξνπο ηεο 
παξέκβαζεο. Κνηλή απόθηεζε 

γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα 
ην πεξηβαιινληηθό πιαίζην. 

 

 Β΄ ηάδην 

1ε δίσξε 

ζπλάληεζε 

Δηζαγσγή, πεξηβαιινληηθό δήηεκα Αιιεινγλσξηκία, θαιιηέξγεηα 

θιίκαηνο, ελεκέξσζε πιαηζίνπ 
θαη ζηόρσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ-
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

 

Πξν ηεο 

έλαξμεο 
παξνπζίαζεο 
ησλ εξγαιείσλ 

Σ.Π.Δ. 

Καηαηγηζκόο ηδεώλ κε ζθνπό ηελ 

επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ ζα 
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
θαζέλαο σο εθπαηδεπηηθόο γηα ηε 
δηδαζθαιία ησλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ 
πνηακνύ θαη ζηα πξνβιήκαηά ηεο 

 pre-test 

απνθιίλνπζαο 
δεκηνπξγηθήο 
ζθέςεο. 

2ε δίσξε 
ζπλάληεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ 
εξγαιείσλ:  

Έγγξαθα ηεο Google (Google Docs), 

Ιζηνιόγηα Blogs, Wikis 

πλεξγαηηθή κάζεζε, 
επηθνηλσλία ζύγρξνλε/ 
αζύγρξνλε, ζπλεξγαηηθή 
θαηαζθεπή ηεο γλώζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ζπκκεηερόλησλ γηα 
ηελ εθκάζεζε ησλ 
εξγαιείσλ – 
Αξρεία 
θαηαγξαθήο 

moodle 

3ε δίσξε 
ζπλάληεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ 
εξγαιείσλ:  

Υάξηεο ηεο Google (Google Maps), 

Δλλνηνινγηθνί ράξηεο Bubbl.us 
Παξνπζηάζεηο Prezi, Κόκηθο Pixton 

Δπνηθνδνκεηηθή θαη 
νπζηαζηηθή κάζεζε, νξγάλσζε 
θαη αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο 

Αθεγεκαηηθά εξγαιεία, 
ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε 
αθήγεζεο, εηθόλσλ 

Γξαζηεξηόηεηεο – 
Αξρεία 
θαηαγξαθήο 

moodle 

4ε δίσξε 
ζπλάληεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο ησλ 
εξγαιείσλ:  

Γηακνηξαδόκελνη Πίλαθεο 
Αλαθνηλώζεσλ Stixy, ύλλεθα 
ιέμεσλ Tagxedo 

Γηεξεπλεηηθή – αλαθαιππηηθή 
κάζεζε 

Γξαζηεξηόηεηεο – 
Αξρεία 

θαηαγξαθήο 
moodle 

Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε 
ηεο 
παξνπζίαζεο 
ησλ εξγαιείσλ 

Καηαηγηζκόο ηδεώλ κε ζθνπό ηελ 

επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ ζα 
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
θαζέλαο σο εθπαηδεπηηθόο γηα ηε 
δηδαζθαιία ησλ ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ 
πνηακνύ θαη ζηα πξνβιήκαηά ηεο 

 post-test 

απνθιίλνπζαο 
δεκηνπξγηθήο 
ζθέςεο. 

 

Απνηειέζκαηα-πδήηεζε 
Κάζε θαηαηγηζκόο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα εθπαηδεπηηθό αλαιύζεθε βάζεη ησλ 

παξαρζεηζώλ ηδεώλ σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβαιινληηθό πιαίζην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πεξρεηνύ πνηακνύ. Σα θείκελα 

πνπ ηηο πεξηέγξαθαλ αλαιύζεθαλ βάζεη ηεο θιείδαο αμηνιόγεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη βαζκνινγήζεθε ην πιήζνο, νη θαηεγνξίεο όζν θαη ε πιεζώξα 

ησλ επεμεγήζεσλ πνπ απνηππώζεθαλ. Χο ηδέεο ζεσξήζεθαλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο πνπ πξόηεηλαλ 

ζηνπο θαηαηγηζκνύο ηδεώλ. Χο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο πξσηνηππίαο έγηλε θαηαγξαθή 

ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ θαη ππνινγίζηεθε ε ζπρλόηεηα εκθάληζήο 



 

 

ηνπο. ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη αμηνιόγεζε αλά κεηαβιεηή θαη ζπλνιηθά ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο κε βάζε ηα pre θαη post(ζε παξέλζεζε)-tests, αληίζηνηρα. 

 

Πίνακας 3: Αμηνιόγεζε δεκηνπξγηθόηεηαο Pre-Tests. 

Α/Α 
Δπρέξεηα  

(πιήζνο) 
Δπεμήγεζε 

Δπειημία 

 (θαηεγνξίεο) 
Πξσηνηππία 

πλνιηθή 

αμηνιόγεζε 

δεκηνπξγηθόηεηαο 

1 13(10) 54(68) 12(9) 2(2) 81(89) 

2 17 (15) 54(71) 15(11) 9(5) 95(102) 

3 17 (17) 45(55) 17(16) 14(8) 93(96) 

4 10(21) 18(22) 9(17) 0(7) 37(67) 

5 9(12) 21(27) 9(11) 2(1) 41(51) 

6 14(15) 39(44) 11(11) 5(3) 69(73) 

 

Από ηνλ Πίλαθα 3 πξνθύπηεη όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ αύμεζε ζηε 

ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο, δηαπηζηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθόηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο 

(Πίλαθαο 3, κε α/α 4,5,6) παξνπζίαζαλ αύμεζε ζηηο πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. ηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο, όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο 

επρέξεηαο, παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε αύμεζήο ηεο, θαζώο απηνί επεξεαζκέλνη από ηα 

λέα εξγαιεία θαη κεζόδνπο, έζπεπζαλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα, 

παξαγθσλίδνληαο ελ κέξεη παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ηηο νπνίεο είραλ πξνηείλεη ζηα pre-

tests. Η επίδξαζε απηή παξαηεξείηαη θαη ζηε κεηαβιεηή επεμήγεζε, θαζώο ε 

παξαπάλσ ηάζε επεξέαζε θαη ηε ιεπηνκεξέζηεξε επεμήγεζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ. 

Χζηόζν, ε έκθαζε απηή ζηα λέα εξγαιεία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ πνπ πξνηάζεθαλ (κεηαβιεηή επειημία), είηε 

κεκνλσκέλα, είηε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο σο ζπλδπαζκέλεο όπσο π.ρ. έλα παηρλίδη 

ξόισλ ην νπνίν αλαπαξηζηνύλ κε ηε βνήζεηα ελόο θόκηθ Pixton. Σέινο, όπσο θαη 

θαηά ηελ αλάιπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο επρέξεηαο, ην γεγνλόο όηη νη ζπκκεηέρνληεο 

έδσζαλ έκθαζε σο επί ην πιείζηνλ ζηα λέα εξγαιεία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο πξσηνηππίαο.  

      

     ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη έλαο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο ζην θνηλό πεδίν ηεο 

Π.Δ. ησλ Σ.Π.Δ. θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Δηδηθόηεξα, πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη 

εξγαιείσλ θαηά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ. Ο 

πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο πινπνηήζεθε κέζα από κηα δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ζε έμη εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα δηαηππώζνπλ κέζα από 

θαηαηγηζκό ηδεώλ δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε κειέηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

πεξρεηνύ πνηακνύ, πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ αθνξνύζε ζηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε εξγαιεία Σ.Π.Δ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

αλαδεηθλύνπλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ λα αλαπηύμεη ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ θπξίσο Web 2.0. 

Δπηπιένλ, νξίδνπλ έλα πεδίν πεξαηηέξσ αλίρλεπζεο ηνπ ηξόπνπ έληαμεο ηεο Σ.Π.Δ. 

ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζην ρώξν ηεο Π.Δ., ρσξίο εγθισβηζκό ζηηο λέεο 



 

 

δπλαηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ, αιιά απμάλνληαο ηελ πηζαλόηεηα γηα κηα πην πινύζηα 

εκβάζπλζε ζην κειεηώκελν πεξηβαιινληηθό δήηεκα/πξόβιεκα.  
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