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Αναφορά στην προηγούμενη εμπειρία κ 
γνώση. Προβληματισμός 

•  Σημαντικός αριθμός μελετών επισημαίνει τη δυσκολία 
των μαθητών στην κατανόηση βασικών γεωγραφικών και 
περιβαλλοντικών εννοιών και κατά συνέπεια στην ανάγκη 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

    ‘Οπως, στο ζήτημα της ερμηνείας και χρήσης των 
γεωγραφικών όρων και συμβόλων, καθώς και στην 
κατανόηση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων τα παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν αυτές 
τις αφηρημένες για την ηλικία τους έννοιες και 
παραιτούνται από την προσπάθεια, όταν δεν αποκτούνται 
μέσα από βιωματική μάθηση (Dusic & Smith, 2004). 
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• Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη καλλιεργεί με ευχάριστο 
και διασκεδαστικό τρόπο γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες για το περιβάλλον και το χώρο και 
αναπτύσσει συναισθηματικά ολόπλευρα την 
προσωπικότητα των παιδιών (Bloom et al., 1956). 

 
• Οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Eπικοινωνίας (ΤΠΕ), δίνουν πρόσθετες καινοτόμες 
ευκαιρίες εκπαιδευτικών παρεμβάσεων από μικρές 
ηλικίες. 

  

• Έλλειψη ενός τέτοιου εκπαιδευτικού υλικού.  
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Σκοπός  

• να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο 
που να συνδυάζει την εργασία πεδίου και 
τις ΤΠΕ στα πλαίσια ενός 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

• να γίνει η εφαρμογή του, για να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την  
υλοποίηση του σε συγκεκριμένο δείγμα 
μαθητών στην πράξη.  
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  Αν τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επαρκώς Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που περιέχει μελέτη πεδίου και 

βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (ΣΓΠ) και το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) 

 

  Η αποτελεσματικότητα στη μάθηση ενός τέτοιου Περιβαλλοντικού 

Προγράμματος στα τρία επίπεδα γνωστικό, δεξιοτήτων-ικανοτήτων και 

συναισθηματικό 

 

  Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των μαθητών  όπως 

το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η ύπαρξη αλλά και η χρήση Η/Υ 

στο σπίτι, η προηγούμενη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα     

δραστηριοτήτων. 

 

  Ο χρόνος  που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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• PROJECT 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

• Μελέτη πεδίου 

• Καθοδηγούμενη ανακάλυψη στις  

  δραστηριότητες στο εργαστήριο η/υ 
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

• Το ομαδοσυνεργατικό σύστημα απορρίπτει τον 
κοινωνικό δαρβινισμό, που θεωρεί τον 
ανταγωνισμό ως αναγκαία συνθήκη εξέλιξης και 
σημειώνει, ότι η  ανάπτυξη της αυτονομίας 
διέρχεται μέσα από τη συλλογική δράση και 
υποστηρίζει την άποψη ότι ο συνεργατισμός είναι 
προτιμότερος για την παρούσα μορφή της 
κοινωνίας (Θεοφιλίδης, 1989). 
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Εργασία πεδίου 

• Η άμεση παρατήρηση του περιβάλλοντος και η 
πρακτική επιστημονικής έρευνας έξω από την 
τάξη είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
κατανόηση της φύσης της επιστήμης και 
αποτελεί πηγή έμπνευσης & κίνητρο νέων 
ανακαλύψεων και γνώσης (Howarth & David, 
2006)  
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Καθοδηγούμενη ανακάλυψη  

    στις δραστηριότητες στο εργαστήριο η/υ 

     

 

• Η χρήση και εκμάθηση των ΤΠΕ, όπως κ των ΣΓΠ 
συμβάλουν στην εκπαίδευση των σημερινών 
μαθητών και επομένως των αυριανών πολιτών όχι 
μόνο ως μέσο αλλά ως εργαλείο, που έχει μπει στη 
ζωή του σύγχρονου πολίτη και τείνει να εδραιωθεί 
στην καθημερινή του ζωή (Alibrandi & Palmer-
Moloney,  2001). 
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Η αποδοτικότητα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη μάθηση 
μπορεί να ελεγχθεί σε τρία επίπεδα: 

• Στο γνωστικό, με χρήση ερωτηματολογίων πριν (pre) και 
μετά (post) την παρέμβαση. 

• Των ικανοτήτων-δεξιοτήτων, ελέγχοντας την επάρκεια για 
την ολοκλήρωση των προσδοκώμενων εργασιών-
δραστηριοτήτων, που περιείχε το εκπαιδευτικό πακέτο 
(χάρτης του μονοπατιού). 

• Στο συναισθηματικό, αξιολογώντας μέσω ερωτηματολογίων 
την συναισθηματική ‘απόκριση’ των μαθητών στην 
εκπαιδευτική παρέμβαση. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΕΙΓΜΑ 

ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Αγόρια Κορίτσια 10 

ετών 

11 

ετών 

12 

ετών 

Ε΄ ΣΤ΄ Δημ. Σχ. 

Βαρειάς 

Δημ. Σχ. 

Ταξιαρχών 

21 29 14 16 20 24 26 30 20 

50 50 50 50 

  Εμπειρική έρευνα 

Μελέτη περίπτωσης (case-study): μελετά σε βάθος για να διασαφηνίσει μία πιο 

γενική αρχή μέσα  στην πράξη με πραγματικά  δεδομένα 
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Επίπεδο εφαρμογής και διάρκεια 

• Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι σχεδιασμένο για 
παιδιά  

     Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού και για Διήμερο Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα.  

 

• Ο χρόνος αυτός απαιτείται: 

 για τη συλλογή των γεωγραφικών και περιγραφικών - 

 περιβαλλοντικών δεδομένων 

 για την επεξεργασία τους και τη διαχείρισή τους με τις νέες 
τεχνολογίες 

 και για την κατασκευή χάρτη από τους μαθητές. 
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 1. Ερωτηματολόγια 
 

 

  

   Ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις σχετικά με 
τα ατομικά στοιχεία των μαθητών (Μέρος Α) 

  Ερωτηματολόγια γνώσεων με ερωτήσεις ανοικτές 
και κλειστές που συμπληρώνονται από τους 
μαθητές (Μέρος Β): 

  α) πριν από την εκπαιδευτική διαδικασία (Pretest) 

  β) μετά την εκπαιδευτική διαδικασία (Posttest) 

  Ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτές και 
κλειστές όπου οι μαθητές αξιολογούν τις διάφορες 
συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
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Ερωτηματολόγιο (Μέρος B) 
• Ε1. Πώς βρίσκουμε τη θέση ενός τόπου; 

• Ε2. Τι είναι ο χάρτης και ποια τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του; 

•  Ε3. Πώς αποτυπώνεται το ανάγλυφο πάνω σε ένα χάρτη, με ποια χρώματα;  

• Ε4. Τι είναι προσανατολισμός; Ποια είναι τα σημεία του ορίζοντα; 

• Ε5. Πώς μετράμε την απόσταση από ένα τόπο σε ένα άλλο τόπο πάνω στο 
χάρτη; 

• Ε6. (πριν) Ποια ζώα και φυτά πιστεύεις ότι υπάρχουν στην περιοχή, που θα 
περπατήσεις; (ή μετά) Ποια ζώα και φυτά συνάντησες στην περιοχή, που 
περπάτησες; 

• Ε7. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τα ζωάκια βάζοντας Χ στη στήλη που 
ταιριάζει. (τοποθετεί τα ζώα:   σκίουρος, χελώνα, φίδι, βατράχι, κοτσύφι, 
λιβελούλα, μυρμήγκι στην κατηγορία που ανήκουν (π. χ  σπονδυλωτά 
θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια, ερπετά ή ασπόνδυλα)  

• Ε8. Αντιστοίχισε, ότι ταιριάζει από την πρώτη στήλη στη δεύτερη 

 Φυλλοστρωμνή                       χώμα                             

 Έδαφος                                   φύλλα πεσμένα στο έδαφος 

 Συντεταγμένες                                  σημεία του ορίζοντα 

 Προσανατολισμός                  γεωγραφικό μήκος κ πλάτος   

  Κλίμακα                      πόσο μικρότερο απ’ το πραγματικό  

 

 

 

 

•  
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Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

• Να διακρίνουν γεωγραφικές έννοιες, όπως τις συντεταγμένες 
μιας θέσης, την κλίμακα, τα στοιχεία ενός χάρτη.  

•  Να μπορούν να κάνουν μετρήσεις με τη χρήση του GPS και να 
τις καταγράφουν.  

• Να μπορούν να επεξεργάζονται γεωγραφικές πληροφορίες 
στο μέτρο του δυνατού για την ηλικία τους και να τις 
οπτικοποιούν (δημιουργία χάρτη) με τη χρήση των GIS. 

 

•  Να αναγνωρίζουν είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής 
τους και τις σχέσεις μεταξύ των φυτικών και ζωικών                              
οργανισμών.  
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Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος  

 • Να παρουσιάζουν την εργασία τους και τα συμπεράσματά 
τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι 
νέες τεχνολογίες (Κατασκευή χάρτη). 

 

•  Να αναπτύξουν ομαδικό και διερευνητικό πνεύμα εργασίας 
στην τάξη αλλά και στο πεδίο.  

 

• Να αγαπήσουν τις δράσεις στη φύση και να 
ευαισθητοποιηθούν για να συμμετέχουν ενεργά στην  
προστασία της. 
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2. Εκπαιδευτικό Πακέτο 
Για το πεδίο: 
1.Φύλλα Καταγραφής και Φύλλα Παρατήρησης 

2.Φύλλα Δραστηριοτήτων Πεδίου 

3.Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό. Κάρτες με τα είδη 
χλωρίδας και πανίδας που συναντάμε συχνότερα στην 
περιοχή 

Για το εργαστήριο: 
 
1. Φάκελος Ηλεκτρονικού Υλικού 
2. Φύλλα Εργασίας μαθητή για το 

εργαστήριο 
3. Φύλλα Αποτελέσματος - χάρτη 

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 
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 Πριν την επίσκεψη στο πεδίο – Προετοιμασία του 
μαθητή 

 

• Ενημέρωση των μαθητών 
 
•  Συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου από τους μαθητές, όπου οι 

μαθητές καταγράφουν τα στοιχεία τους και το μορφωτικό επίπεδο της 
οικογένειάς τους, καθώς επίσης, αποτυπώνουν και  την προηγούμενη 
γνώση τους.  

 
• Χωρισμός ομάδων και κατανομή ρόλων και αντίστοιχων εργασιών. 
     Γεωγράφος                         (Φύλλα Καταγραφής) 
   Γραμματέας παρατηρήσεων (Φύλλα Παρατήρησης) 
   Τεχνικός                    (GPS) 
   Βιολόγος                (μικροσκόπια και συλλογή φυτών και ζώων)    

Ταξινόμος               (κάρτες φυτών και ζώων & φωτογραφική μηχανή) 
 
• Παράδοση οργάνων και Φύλλων Καταγραφής , Παρατήρησης. 
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Απόσπασμα από το φύλλο 

καταγραφής του μαθητή 
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Αποσπάσματα από τα φύλλα εργασίας πεδίου  
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 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των 

μαθητών 
 

                Πορεία και  

εξερεύνηση στο μονοπάτι,  

καταγραφή  

και συλλογή δεδομένων 
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2. Εκπαιδευτικό Πακέτο 
Για το πεδίο: 
1.Φύλλα Καταγραφής και Φύλλα Παρατήρησης 

2.Φύλλα Δραστηριοτήτων Πεδίου 

3.Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό. Κάρτες με τα είδη 
χλωρίδας και πανίδας που συναντάμε συχνότερα στην 
περιοχή 

Για το εργαστήριο: 
 
1. Φάκελος Ηλεκτρονικού Υλικού 
2. Φύλλα Εργασίας μαθητή για το 

εργαστήριο 
3. Φύλλα Αποτελέσματος - χάρτη 

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 
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Προετοιμασία του Φακέλου του 
Ηλεκτρονικού υλικού  

 

 Χάρτη της Λέσβου σε μορφή αρχείου mxd 

Αρχείο Excel με τα χωρικά και 
περιγραφικά δεδομένα του πεδίου καθώς 

Υποφάκελος με επιλεγμένες φωτογραφίες 
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Μετά την επίσκεψη των μαθητών στο 
μονοπάτι 

Περνούν στον υπολογιστή: 
• τα γεωγραφικά τους δεδομένα (με την κατάλληλη 

επεξεργασία θα τους δώσουν το χάρτη του 
μονοπατιού) 

• τα δεδομένα τους από το φυσικό περιβάλλον (με 
την κατάλληλη επεξεργασία θα τους δώσουν 
τους πίνακες με τις περιγραφικές πληροφορίες 
για κάθε σημείο  

 
Συνδέουν την χωρική με την περιγραφική 

πληροφορία.  
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3. Για να προσθέσετε μια φωτογραφία πίσω από το σημείο που επιθυμείτε ακολουθήστε τη 

διαδικασία:  

• Επιλέξτε το εργαλείο  identify από την εργαλειοθήκη, και κάντε κλικ στην οντότητα  που θέλετε να 

προσθέσετε μια σύνδεση.              

Στο παράθυρο Identify (εμφανίζονται πληροφορίες για την οντότητα), δεξί-κλικ 

στο γκρι τετράγωνο και επιλέξτε “Add Hyperlink”  από το μενού 
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι μαθητές στο σύνολό τους κατάφεραν να 

κατασκευάσουν τον χάρτη του μονοπατιού σε περιβάλλον 

ΣΓΠ σε ομάδες των 2 ή 3, ακολουθώντας τις κατάλληλες 

οδηγίες που δόθηκαν από τη δασκάλα. Είναι 

χαρακτηριστικό το προσωπικό στοιχείο των μαθητών 

όπως αποτυπώνεται στις κατασκευές τους 
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ερώτηση Στατιστικό 

κριτήριο 

Επίπεδο 

σημαντικότητας 
  

Πρώτη -7.639** 0.000 

Δεύτερη -14.479** 0.000 

Τρίτη -18.136** 0.000 

Τέταρτη -8.963** 0.000 

Πέμπτη -11.214** 0.000 

Έκτη -16.695** 0.000 

Έβδομη -10.115** 0.000 

Όγδοη -6.488** 0.000 

Σε επίπεδο γνώσεων είναι σαφής η βελτίωση των μαθητών 

μετά την παρέμβαση (πράσινο) σε σχέση με πριν (μπλε). 

Η βελτίωση είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο των 

ερωτήσεων γνώσεων που αφορούν σε γεωγραφικά και  

περιβαλλοντικά στοιχεία 



Page 35 

 Στατιστική ανάλυση (Μέθ. Likert) 
Ενδεικτικά οι απαντήσεις στην ερώτηση πριν και μετά την εκπαιδευτική 

παρέμβαση 

Κατηγορίες απαντήσεων 
Συχνότητα

_Pre 

Ποσοστό

_Pre 

Συχνότητα

_Post 

Ποσοστό

_Post 

1. Άλλο, άσχετο 8 16,0 -- -- 

2. Διαισθητική απάντηση 25 50,0 3 6,0 

3. Απάντηση με σωστό & λάθος 3 6,0 8 16,0 

4. Ελλιπής επιστημονικός ορισμός 4 8,0 13 26,0 

5. Επιστημονικός ορισμός 2 4,0 25 50,0 

    Σύνολο απαντήσεων 42 84,0 49 98,0 

Ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν 8 16,0 1 2,0 

Τι είναι χάρτης; 

Ποια είναι τα βασικά 

στοιχεία της 

ταυτότητας του χάρτη; 
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Τελικό Ερωτηματολόγιο-Αξιολόγηση (ΜΕΡΟΣ Β) 
• 1. Πόσο σας άρεσε το πρόγραμμα: α) πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT) 

• 2. Πόσο το βρήκατε ενδιαφέρον: 

• α) στο πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT)  

• 3. Πόσο συμμετείχατε στη δράση: 

• α) στο πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT) 

• 4. Θα θέλατε να επαναληφθεί:  

• α) στο πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT) 

• 5. Αν ναι, πόσο συχνά: 

• α) στο πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT) 

• 1φορά το χρόνο 2φορές το χρόνο 3φορές το χρόνο 1φορά το μήνα 

• 6. Πόσο εύκολο ήταν το πρόγραμμα κατά τη δική σου γνώμη: 

• α) στο πεδίο β) εργαστήριο η/υ (LIKERT) 

• 7. Ποια μαθήματα νομίζετε, ότι έχουν σχέση με το πρόγραμμα; 

•    γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσικά, περιβαλλ. εκπ/ση  

• 8. Πόσο ικανοποίησε τις προσδοκίες σας, δηλαδή αυτό που περιμένατε ότι θα 
γίνει στο πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε και τέλειωσε τώρα; 

•  9. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να  αλλάξει στο πρόγραμμα; 

• 10. Γράψτε σε μια πρόταση την εντύπωσή σας για όλο το πρόγραμμα… 

 

 

 

 

 

 

 

• Q7: What lessons do you think, that relate to the program? 

• Q8: How did it satisfied your expectations? (LIKERT) 

• Q9: Is there something you would like to change the 

program?(OPEN) 

• Q10: Write a proposal to your impression of the entire program.         

(OPEN)  
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε συναισθηματικό επίπεδο η απήχηση του προγράμματος ήταν 

συνολικά εξαιρετική (ραβδόγραμμα αριστερά), αλλά και επιμέρους τόσο 

για τις δραστηριότητες πεδίου (ραβδόγραμμα δεξιά, μπλε χρώμα), όσο 

και εργαστηρίου (ραβδόγραμμα δεξιά, πράσινο χρώμα) με ελαφρά 

προτίμηση για τις δραστηριότητες εργαστηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

                                Το μέγιστο άθροισμα των απαντήσεων των 50 μαθητών, άρα και το 

βέλτιστο στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ορίζεται με την οριζόντια 

γραμμή  (τιμή 250). 
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 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Η επιθυμία για συχνή συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα είναι 

υψηλή με ποσοστό από 48-57% στην συχνότητα ‘μία φορά το μήνα’ 

• Και πάλι υψηλότερη είναι η προτίμηση για τις δραστηριότητες 

εργαστηρίου 

Προτίμηση Πεδίο Εργαστήριο 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

1 φορά το χρόνο 3 6,0 4 8,0 

2 φορές το χρόνο 8 16,0 8 16,0 

3 φορές το χρόνο 13 26,0 9 18,4 

1 φορά το μήνα 24 48,0 28 57,1 

Δεν απάντησαν 2 4,0 1 2,0 
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Συμπεράσματα 

 • Η αποτελεσματικότητα στη μάθηση με την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

διδακτικού πακέτου που συνδυάζει τα ΣΓΠ με την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση ήταν υψηλή και στα τρία επίπεδα γνωστικό, ικανοτήτων και 

συναισθηματικό. 

 

• Οι καινοτόμες προσεγγίσεις της διδασκαλίας μέσα από τη  βιωματική 

μάθηση με τη διερεύνηση, την εργασία πεδίου και τη χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιτυγχάνουν 

βέλτιστο αποτέλεσμα στις επιδόσεις των μαθητών.   

 

• Τα παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου είναι σε θέση 

να χρησιμοποιήσουν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) 

και το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) στο πλαίσιο 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος με επιτυχία. 

 

• Απαιτείται χρόνος περισσότερος των 2 ημερών που αρχικά είχε 

προβλεφτεί. 
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Ευχαριστίες  
 

Τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς:  

• Χαχάλη Παναγιώτη & Νίκη 

• Παπάζογλου Αγγελική 

• Αριστοτέλους Αιμιλία 

• Χαλιό Πάτροκλο 

• Ανθή Κομνηνάκα 
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