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 Αειφορία και  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

  

 Η έννοια της αειφορίας 
σηματοδοτεί νέες εξελίξεις και 
αλλαγές στον επιστημονικό χώρο 
της Π.Ε., αφού αποτελεί μια 
καινοτομία στην εκπαιδευτική 
πρακτική 

 (Φλογαΐτη, 2008∙ Φλογαΐτη, 2005∙ Palmer, 1998) 
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Σχολική 
Πράξη 

Η ψηφιακή τεχνολογία 
 
•  δεν περιορίζεται, απλώς, στον πληροφορικό 

αλφαβητισμό, 
•  παρέχει δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές 

στήριξης, ενίσχυσης, καθώς και εμπλουτισμού της 
διδασκαλίας και της μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001). 

  
• Ο μαθητής   έχει  την ελευθερία οικοδόμησης της 

προσωπικής του γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. 
στο Αργύρης, 2005)  

Ψηφιακή τεχνολογία 
• δυνατότητα τροποποίησης, 
•  σχεδιαστικών επιλογών, 
•  μετασχηματισμού,  
• καθώς και (ανα)κατασκευής (Kynigos, 2007) 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ  
στη Σχολική Πράξη 

Η ψηφιακή τεχνολογία 
 
• δεν περιορίζεται, απλώς, στον πληροφορικό 

αλφαβητισμό, 
•  παρέχει δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές στήριξης, 

ενίσχυσης, καθώς και εμπλουτισμού της διδασκαλίας 
και της μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001) 

  

• Ο μαθητής   έχει  την ελευθερία οικοδόμησης της 
προσωπικής του γνώσης (Papert, 1980, όπ. αναφ. στο Αργύρης, 
2005)  

 

Ψηφιακή τεχνολογία 
• δυνατότητα τροποποίησης, 
• σχεδιαστικών επιλογών, 
• μετασχηματισμού,  
• καθώς και (ανα)κατασκευής (Kynigos, 2007) 
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Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ΠΕ/ΕΑΑ 
μπορεί να υποστηρίξει:  
• την εκπαιδευτική διαδικασία, 
• την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

θέματα περιβάλλοντος                           
   (Σταμούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008) 

Επίδραση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση: 

• οι μαθητές δραστηριοποιούνται 
περισσότερο 

• εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων 

• διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες 
για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη και 
στο πεδίο.  
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1. Διαδίκτυο 

ως πηγή πληροφορίας, μέσο δημοσίευσης αλλά 
και επικοινωνίας 

 

• Οφέλη:  

Προσαρμογή 
διαφορετικών 

μαθησιακών στυλ 

 

Ενθάρρυνση των  μαθητών να 
αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια 

τους τη μάθηση, να επιλέγουν 
μαθησιακό υλικό ανάλογο με το 

επίπεδο της γνώσης και τα 
ενδιαφέροντά τους και να εργάζονται 

με βάση τους προσωπικούς τους 
ρυθμούς 

Ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης  

Διευκόλυνση της 
μάθησης μέσα από μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων 

Διαδίκτυο 
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1.1 Διαδίκτυο-ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες 

Εκπαιδευτικός 

• ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά το 
σχεδιασμό και την οργάνωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Μαθητής: 

•  με τους μηχανισμούς αναζήτησης της 
πληροφορίας που ενσωματώνουν επιτρέπουν 
επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση 

της πληροφορίας. 
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1.2 διαδίκτυο-  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email)  

Α)ως πλατφόρμα επικοινωνίας 
• μεταξύ μαθητών από διαφορετικά  μέρη της 

Κύπρου 
- ευαισθητοποίηση τους για θέματα που αφορούν το 

άμεσο περιβάλλον τους και για τα οποία μπορούν 
και οφείλουν να δράσουν.  

- διαπίστωση ότι παρόλη τη γεωγραφική απόσταση 
που υπάρχει ουσιαστικά αντιμετωπίζουν κοινά 
περιβαλλοντικά προβλήματα στην γειτονιά τους για 
τα οποία μπορούν να συνεργαστούν αναζητώντας 
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.  

• πληροφόρηση για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος σε άλλα μέρη και σε συνεργασία με 
τους συνεργαζόμενους μαθητές να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
από κοινού τα προβλήματα αυτά 
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Παράδειγμα χρήσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email)  
β)Ως μέσο συλλογής δεδομένων 

Ετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο στη word για να το 
αποστείλετε με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε όλες τις εταιρείες εισαγωγής και 
πώλησης καινούριών αυτοκινήτων της πόλης σας 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα μοντέλων υβριδικών 

αυτοκινήτων, τις τιμές πώλησης τους, τα χαρακτηριστικά 
τους το ρυθμό και τον αριθμό πώλησης υβριδικών 

αυτοκινήτων στην Κύπρο.   
Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των εταιριών και εντοπίστε 

την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την επικοινωνία 
σας.  
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γ) Ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας: 

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email) για να επικοινωνήσετε με τους 

μαθητές άλλων δημοτικών της πόλης μας και 
να τους ενημερώσετε για τα αποτελέσματα 

της έρευνας σας.  

Καλό θα ήταν πέρα από το κείμενο να 
επισυνάψετε μια παρουσίαση η οποία θα 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα σας υπό 

μορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων. 
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1.3 διαδίκτυο- ιστολόγια (Blog) 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
της ανάπτυξης Ιστοσελίδων & Blog για:  
- ανάρτηση πληροφοριών,  
-καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts),  
-ανάρτηση εικόνων, μουσικής, βίντεο, podcasts, 
- δημιουργία λιστών  με ενδιαφέροντες δικτυακούς 
τόπους. 
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα της επίσκεψης  σε ήδη 
υπάρχοντα Blog.  
Ο επισκέπτης του ιστολογίου έχει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους 
άλλους χρήστες, καθώς μπορεί να καταθέτει τις 
απόψεις του (comments), για τις απόψεις του 
συγγραφέα ή των άλλων  επισκεπτών σε πραγματικό 
χρόνο. 

 

1.3 διαδίκτυο- ιστολόγια (Blog) 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
της ανάπτυξης Ιστοσελίδων & Blog για:  
- ανάρτηση πληροφοριών,  
-καταγραφή σκέψεων, εμπειριών, γεγονότων (posts),  
-ανάρτηση εικόνων, μουσικής, βίντεο, podcasts, 
- δημιουργία λιστών  με ενδιαφέροντες δικτυακούς 
τόπους. 
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα της επίσκεψης  σε ήδη 
υπάρχοντα Blog.  
Ο επισκέπτης του ιστολογίου έχει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά με τον ιδιοκτήτη του, αλλά και με τους 
άλλους χρήστες, καθώς μπορεί να καταθέτει τις 
απόψεις του (comments), για τις απόψεις του 
συγγραφέα ή των άλλων  επισκεπτών σε πραγματικό 
χρόνο. 
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http://ftoxiastonkosmo.blogspot.com/2011/04/blog
-post_22.html 
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http://anakyklono.blogspot.com/ 
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Blogger 

Πατώντας το εικονίδιο με το 

λογότυπο, κατευθύνεστε 

προς την σελίδα εγγραφής 

Wordpress 

Pathfinder (ελληνική) 

• Από τις πολλές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό 
χώρο, παρέχοντας και το λογισμικό 
για τη δημιουργία ενός blog, αλλά 
και το χώρο στον οποίο θα 
φιλοξενηθεί είναι οι: 

Πού βρίσκω το λογισμικό για 
την κατασκευή του ιστολογίου 

μου; 
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1.4 διαδίκτυο- ιστοχώροι με βίντεο 

Α)π.χ. ιστοχώρος YouTube 
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Β) ιστοχώρος  WatchKnowLearn.org 

 

ένα νέο social media  με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
διαθέσιμο  στο διαδίκτυο.  

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που περιέχει 30 000 
εκπαιδευτικά βίντεο. Όλα τα βίντεο δημιουργούνται  

ή μεταφορτώνονται από εκπαιδευτικούς και είναι 
διαθέσιμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές δωρεάν. 
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http://www.watchknowlearn.org/ 
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1.5 διαδίκτυο- πρόγραμμα Hot Potatoes 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ετοιμάσουν ασκήσεις 
κλειστού τύπου που ανήκουν στα πιο κάτω είδη: 

 α) ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (cloze)  

β) ασκήσεις επιλογής σωστής απάντησης (quiz) 

 γ) ασκήσεις σταυρόλεξων (cross) 

 δ) ασκήσεις σειροθέτησης (mix)  

ε) ασκήσεις αντιστοίχισης (match). 

 

 Οι ασκήσεις που δημιουργεί ο/η εκπαιδευτικός 
αποθηκεύονται και σε αρχεία τύπου htm 

(ιστοσελίδες), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να 
αναρτηθούν σε δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) και 

να είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε έχει 
σύνδεση με το διαδίκτυο. 
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 1.6 Διαδίκτυο- Εκπαιδευτικές Πύλες 

Εκπαιδευτικοί: 

• πρόσβαση σε πληροφορίες, πηγές 
και εκπαιδευτικές πύλες ή 
πλατφόρμες  

•  δυνατότητα για  

-ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, 
σχεδίων μαθήματος,  

- πρόσβασή σε επιστημονικά άρθρα, 
και εφαρμογές οι οποίες θα 
υποστηρίξουν τα μαθήματά τους .  
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 Εκπαιδευτικές Πύλες 
 
Πύλες Π.Ε. \ Ελληνικές 
• Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού ΠΕ 
• Περιβαλλοντική Γωνιά - ΕΚΚΕ/ΙΑΑΚ 
• Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Καστοριάς 
• Frederick University- Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη  
• wwf.gr 
•  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας  
• MO-m (Monachus - monachus)  
  
Πύλες Π.Ε. \ Ξενόγλωσσες 
• European Environment Agency 
• North American Association for Enironmental Education - EE Link 
• UNESCO - Connect 
• US Environmental Protection Agency 
• Wisconsin Department of Natural Resources - Environmental 

Education for Kids 
• The Mediterranean Information Office for Environment, Culture 

and Sustainable Development (MIO-ECSDE)  
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1.7 διαδίκτυο- βάσεις δεδομένων 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό 
πληροφοριών και την καταχώρηση 

μετρήσεων που έχουν συλλέξει οι μαθητές 
/τριες κατά την εξερεύνηση του τοπικού 

περιβάλλοντος 
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Παραδείγματα βάσης δεδομένων: 

Α) Το worlmapper είναι μια βάση δεδομένων με 
χαρτογράμματα. 

 Τα χαρτογράμματα είναι μια  μορφή 
απεικόνισης ενός χάρτη που κάνει πιο 
ευδιάκριτα τα στοιχεία του μέσω της 

αυξομείωσης του μεγέθους μιας χώρας 
ανάλογα με τα ποσοστά της. 

http://www.worldmapper.org/ 
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Υποσιτιζόμενα παιδιά 
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Β) Το  CIA World Factbook είναι μια βάση δεδομένων 
χρήσιμων πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς 
ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να συγκεντρώσουν 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ξένες χώρες. 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html 
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Γ) Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με το 
KML Factbook το οποίο χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα 

στοιχεία από το CIA World Factbook και τα 
αναπαριστά σε δύο (2D) ή και τρεις (3D) διαστάσεις 

http://www.kmlfactbook.org/#&db=ciafb&table=2002&
col=2008& 
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2. Google Earth 
Το Google Earth είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για 
την κατανόηση του περιβάλλοντος αλλά και για 
τη  λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον.  
 
Πολλοί επιστήμονες χρησιμοποιούν το Google 
Earth για τη μελέτη δεδομένων που αφορούν 
περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η διασπορά του 
θαλάσσιου πάγου αλλά και η μελέτη τοπικών 
καιρικών φαινομένων . 
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Google Earth 

O υπολογιστής γίνεται ένα εργαλείο 
περιήγησης στον κόσμο.  

• Δορυφορικές φωτογραφίες 

• αεροφωτογραφίες πολύ μεγάλης 
ανάλυσης  

      

 

 επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με 
λεπτομέρειες διάφορες τοποθεσίες του 
κόσμου αλλά και να συγκρίνει πώς 
αυτές διαφοροποιούνται στο πέρασμα 
του χρόνου.  
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Google Earth 
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Παράδειγμα 1: Αλλαγή χρήσης της γης  

 

Παρατηρήστε τους δύο χάρτες της περιοχής σας 
(χάρτης του 2011 και χάρτης του 2003). 

Εντοπίστε και καταγράψτε τις αλλαγές που 
παρουσιάζονται στο περιβάλλον (δρόμοι, 

κτίρια, πράσινες εκτάσεις, πυκνότητα 
κτηρίων). 
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Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός)  2011 
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Περιοχή Ομονοίας (Λεμεσός) 2003 
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Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τoυ Google earth 
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Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τoυ Google earth 
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Παράδειγμα 2: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της UNEP 
 
Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
UNEP οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε δεδομένα και φωτογραφίες από 
δορυφόρους που απεικονίζουν τις αλλαγές στα 
οικοσυστήματα με την πάροδο του χρόνου. 
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Παράδειγμα 3: Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος Explore Planet Earth 
 
Το  Explore Planet Earth  είναι μια εφαρμογή που 
αξιοποιεί το Google Earth και τα βίντεο του 
Discovery channel “Planet Earth”. 
 Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε επιλεγμένα σημεία 
της υδρογείου και να παρακολουθήσετε βίντεο που 
έχουν κινηματογραφηθεί για το Discovery channel.  
 
Ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να μεταφέρει 
στην τάξη οικοσυστήματα, περιβάλλοντα, ζώα και 
φαινόμενα.  
Μπορεί, ακόμα. να αναθέσει σε ομάδες να 
παρουσιάσουν και να εμπλουτίσουν τις 
παρουσιάσεις τους με στοιχεία της παραπάνω 
εφαρμογής και σε ψηφιακή μορφή να τις 
ανεβάσουν στο δικτυακό τόπο, blog ή wiki του 
σχολείου. 
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3. Λογισμικά γενικής χρήσης 

 

Τα λογισμικά γενικής χρήσης (π.χ. MS Word, 
Excel, PowerPoint) αξιοποιούνται από τους 

εκπαιδευόμενους για να καταγράψουν 
πληροφορίες ή να συνθέσουν κείμενα, να 

επεξεργαστούν δεδομένα και να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. 
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Ο Επεξεργαστής Κειμένου (π.χ. Word) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

ερωτηματολογίων, για την καταγραφή των 
συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της 
έρευνάς τους αλλά και για την παρουσίαση 

της εργασίας τους.  

Τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) είναι 
λογισμικά που μπορεί να αξιοποιήσει ο 

χρήστης (εκπαιδευτικός ή μαθητής) για την 
οργάνωση, την επεξεργασία και την 

παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων. 

 Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί στην Excel 
τα δεδομένα της έρευνας του, να ετοιμάσει 
πίνακες και γραφικές παραστάσεις, να βρει 
στατιστικά δεδομένα και αφού καταλήξει σε 

συμπεράσματα να πάρει αποφάσεις. 
 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
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Παράδειγμα αξιοποίησης της Word και της 
Excel: 
 
Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο στη Word 
για την κατανάλωση νερού στο σπίτι. Αφότου 
συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια και επιστραφούν, 
ο/η κάθε μαθητής/τρια ενημερώνει με τα δεδομένα του 
το δικό του λογιστικό φύλλο στην Excel. Ακολούθως, ο/η 
κάθε μαθητής/τρια υπολογίζει τη συνολική 
οικογενειακή κατανάλωση νερού  και το μέσο όρο για 
κάθε χρήση νερού πχ για πλύσιμο (μέσος όρος της 
οικογενειακής κατανάλωσης για κάθε χρήση ως προς 
τον αριθμό μελών της οικογένειας). Ετοιμάζει, στη 
συνέχεια, τις σχετικές γραφικές παραστάσεις . 
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Τα Προγράμματα Παρουσίασης (π.χ. 
PowerPoint) δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 
οργάνωσης και σχεδιασμού μιας 

παρουσίασης αλλά και δεξιότητες 
παρουσίασης. Μέσα από το PowerPoint οι 

μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν 
μια παρουσίαση σχετικά με τα αποτελέσματα 

μιας έρευνας και να γνωστοποιήσουν τα 
συμπεράσματα τους στο κοινό. 
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Τα Προγράμματα Ζωγραφικής (π.χ. Paint, Tux 
Paint) δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συνθέσουν πρωτότυπες ιστορίες να ετοιμάσουν 
κινούμενα σχέδια ή να δημιουργήσουν 
κινούμενες εικόνες για να παρουσιάσουν μια 
προβληματική κατάσταση ή φαινόμενο .  
π.χ. Ο κύκλος του νερού με τη χρήση του Tux 
Paint 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



4. Πολυμεσικές εφαρμογές 

Οι πολυμεσικές εφαρμογές σχεδιάζονται με σκοπό: 

 α) να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό κατά τη 
διδασκαλία του/της παρέχοντας ολοκληρωμένο 

υλικό έτοιμο για χρήση με σκοπό να το 
αξιοποιήσει ως έχει ή να το τροποποιήσει 

ανάλογα με τις ανάγκες του/της  

β) να εμπλουτίσουν με ψηφιακό υλικό την ΠΕ έτσι 
ώστε να επιλυθούν προβλήματα απόστασης ή 

μετακίνησης όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει ή το 
σχολείο βρίσκεται μακριά από το υπό μελέτη 

πεδίο, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις 
μαθητές/τριες να «επισκέπτονται» εικονικά το 

χώρο 
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Παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών: 

http://www.ncu.org.cy/MSc/projects/poverty/
drastiriotites.html 
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http://www.env-
edu.gr/packs/FairTrade/sel2.htm 
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5. Παιχνίδια  Μάθησης 

   Τα «serious games», σχεδιάζονται για να 
διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από 
ευχάριστες διαδικασίες, αξιοποιώντας 
την εκπαιδευτική δυναμική των 
ψηφιακών παιχνιδιών. 

• ο χρήστης προσπαθεί να φέρει σε 
πέρας αποστολές που διευκολύνουν τη 
μάθηση 

• το ψηφιακό παιχνίδι  

  δυναμικό μέσο, ικανό να εισαγάγει με 
βιωματικό τρόπο τον παίκτη σε νέα 
θέματα  (ενσυναίσθηση) 
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Παιχνίδια  Μάθησης 

   Παραδείγματα: 

• http://www.enercities.eu/game.php 

Αφορά στην κατασκευή της δικής σου  
μητρόπολης και ο στόχος είναι  να 
διατηρήσεις την πόλη σου αειφόρα 
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Διαθέσιμες ιστοσελίδες με παιχνίδια μάθησης: 
 
 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/pe
rivallontiki_ekpaidefsi/index.html 
 
 εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα  
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6.  Προσομοιώσεις 

 

Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ γίνονται 
ευκολότερα κατανοητά τα φυσικά φαινόμενα 
(όπως π.χ. το φαινόμενο  του θερμοκηπίου) 
και αντιμετωπίζονται οι παρανοήσεις των 

μαθητών/τριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. 
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Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm 
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Πηγή: http://geogr.eduportal.gr/simulate.htm 
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7. Ηλεκτρονική χαρτογράφηση 
Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής 

χαρτογράφησης: 
• Η δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με 

γραφικά (χρώματα, εικόνες, σχήματα) 
•  Η ευκολία δόμησης, η ευκολία 

επανεξέτασης και η ικανότητα 
προσαρμογής του με διαφορετικούς 
τρόπους που δεν είναι εφικτοί με χαρτί και 
μολύβι 

• Η δυνατότητα αποθήκευσης και 
επαναφοράς των εννοιολογικών χαρτών.  

• Η δυνατότητα που δίνουν στους χρήστες 
να διαμοιράζουν την εργασία τους είτε σε 
τοπικό δίκτυο είτε στο διαδίκτυο  

  

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



 

 
Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



 
 Εργαλεία Κατασκευής Εννοιολογικών Χαρτών 
• kidspiration 
• CMapTools: http://cmap.ihmc.us/ 

 
• γενικά εργαλεία διαγραμματικής αναπαράστασης,  
όπως το  SmartDraw (http://www.smartdraw.com)  

 

• εργαλεία νοητικής χαρτογράφησης, όπως το 
Visual Mind (http://www.visual-mind.com) 

 

• Webspiration: http://mywebspiration.com 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

Απρίλιος- Μάιος 2013 

http://cmap.ihmc.us/
http://www.smartdraw.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://www.visual-mind.com/
http://mywebspiration.com/


  

8. Ιστοεξερευνήσεις (WebQuest) 
 

 Μέθοδος οργάνωσης μαθημάτων όπου οι 
μαθητές πραγματοποιούν μια κατευθυνόμενη 
διερεύνηση αξιοποιώντας πηγές από το 
διαδίκτυο και  προσπαθώντας να λύσουν μια 
αποστολή  

 

 Σκοπός των WebQuests  
 είναι η εμβάθυνση σε ένα γνωστικό  

αντικείμενο, έχοντας σαν βάση την ανάθεση 
μίας συγκεκριμένης εργασίας 
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 Ιστοεξερευνήσεις: 
 

• Διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό 

 

Οι μαθητές: 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων άντλησης και κριτικής 
επεξεργασίας πληροφοριών 

• Αυτονόμηση, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 
τους 

• Διαθεματικότητα 

• Εννοιολογική κατανόηση και εφαρμογή γνώσεων 

• Πολιτότητα 

• Ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας 

• Πληροφορικός αλφαβητισμός 
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 Ιστοεξερευνήσεις:  
         

 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

• Πρωτότυπο σενάριο 

• Επιλογή πηγών από Διαδίκτυο 

• Ομαδική εργασία με ανάθεση ρόλων 

• Πίνακας κανόνων αξιολόγησης 
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Ιστοεξερευνήσεις: 

 Δομικά Στοιχεία 
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Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης 
 

Σελίδα Μαθητή 

• Εισαγωγή: κεντρική ιδέα του σεναρίου 

• Εργασία ή Αποστολή: ορίζει την εργασία και 
το ρόλο των μαθητών 

• Διαδικασία: περιγράφει τον τρόπο εργασίας 
των μαθητών 

• Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο 
αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και 
των δράσεων-προϊόντων των μαθητών 

• Συμπέρασμα: συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει, 
προτείνει 

Σελίδα Καθηγητή: οδηγίες για την εφαρμογή 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



 Ιστοεξερεύνηση: 

• Εισαγωγή  

 παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του 
σεναρίου με έναν πρωτότυπο τρόπο  

 

 Καλεί τους μαθητές να 
προβληματιστούν και να διεξαγάγουν 
κάποια έρευνα για να δώσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα του 
σεναρίου 

 παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικές 
με το θέμα του σεναρίου 

 Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

Απρίλιος- Μάιος 2013 



 Ιστοεξερεύνηση:  

• Εργασία ή Αποστολή 
 Αναφέρεται: 
• ο ρόλος που καλούνται οι μαθητές να 

αναλάβουν σύμφωνα με το σενάριο  
• ορίζεται η εργασία που πρόκειται να 

αναλάβουν  
 

 θέτει το σκοπό της εργασίας των 
μαθητών  και δίνει μια σαφή 
περιγραφή του τελικού μαθησιακού 
προϊόντος της εργασίας των μαθητών 

 
 Αναφέρει τα διαθέσιμα 

εργαλεία/πηγές για την επίτευξη του 
σκοπού 

 
Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
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 Ιστοεξερεύνηση:  

• Διαδικασία  

 περιγράφονται βήμα προς βήμα οι 
δραστηριότητες που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου 
να ολοκληρώσουν την εργασία τους  

 

περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης των 
μαθητών, (ατομική-ομαδική εργασίας) 
και οι στόχοι τους  

 

προτείνει πηγές προς διερεύνηση 
υποστηρίζοντας κάθε βήμα της 
εργασίας των μαθητών  

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



Ιστοεξερεύνηση: 

 Αξιολόγηση 

• Παρουσιάζεται ο τρόπος αξιολόγησης 
των στόχων του μαθήματος και τα 
κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία 
οι μαθητές μπορούν να 
αυτοαξιολογήσουν την εργασία τους 
μετά την ολοκλήρωσή της 

 

• Χρήση κανόνων αξιολόγησης (rubrics) 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

Απρίλιος- Μάιος 2013 



 

Πίνακες με κανόνες αξιολόγησης  
(Rubrics) 

 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης 

Ακριβείς περιγραφές των διαβαθμίσεων 
της κλίμακας αξιολόγησης 

 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

Απρίλιος- Μάιος 2013 



 Πίνακας με κανόνες αξιολόγησης 
παρουσιάσεων μέσω υπολογιστή 

 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



 Ιστοεξερεύνηση:  

 Συμπέρασμα 
 συνοψίζει τους στόχους της 

ιστοεξερεύνησης και  τους τρόπους με 
τους οποίους επιτεύχθηκαν 

 

 συνοψίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

 επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε και τα οφέλη που 
προέκυψαν 

 

 θέτει πιθανά ερωτήματα για μελλοντική 
διερεύνηση 

 

 προβληματίζει για την αξιοποίηση 
πληροφοριών-γνώσεων που αποκόμισαν 
σε διαφορετικές καταστάσεις  

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
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 Ιστοεξερεύνηση:  

 Σελίδα καθηγητή 

 απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που 
πρόκειται να εφαρμόσουν την 
Ιστοεξερεύνηση 

 

 Περιλαμβάνει θέματα, συμβουλές, και 
οδηγίες για οργάνωση και εφαρμογή 
της ιστοεξερεύνησης 

 

• Συσχετίζει την ιστοεξερεύνηση με το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  

 

• Αξιολογεί τους επιδιωκόμενους στόχους 

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, 
 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Απρίλιος- Μάιος 2013 



Κατασκευή Ιστοξερευνήσεων 
 

• ένα φύλλο εργασίας στη Word 

• μια υπερμεσική εφαρμογή με υπερσυνδέσμους 
προς τα διαφορετικά πεδία της Ιστοεξερεύνησης 
επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση  

• Power Point  Presentation 

• Ιστολόγιο 

• Δικτυακό τόπο 
 

QuestGarden http://questgarden.com/              
περιβάλλον ανάπτυξης  και διαμοιρασμού Ιστοεξερευνήσεων 

από τον εμπνευστή των Ιστοεξερευνήσεων Bernie Dodge 

 
Zunal.com  
 χώρος ανάρτησης και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων 

(ελεύθερο) 
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 Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά 
το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων 

 Η εκπαιδευτική αξία του έργου 

 Ενδιαφέρον για τους μαθητές 

 Οι προτεινόμενες πηγές στο Διαδίκτυο 
να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των 
μαθητών και στις απαιτήσεις της 
δραστηριότητας 

 Οι δυνατότητες πρόσβασης και η 
διαθεσιμότητα πληροφοριακού υλικού  

 Οι χρονικές απαιτήσεις του έργου 

 

 
 

Ομάδα Περιβαλλοντικής 
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 Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά 
το σχεδιασμό Ιστοεξερευνήσεων 

 Θέτουμε ερωτήματα που απαιτούν από 
τους μαθητές 

  να προτείνουν λύσεις 

  να αναλύσουν 

  να συγκρίνουν 

 να συνθέσουν  

 να πάρουν αποφάσεις 

 να κάνουν υποθέσεις 

 να αναπτύξουν τη δική τους άποψη 

 



Επιλέγοντας πηγές για τους μαθητές 
 
 Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει 

να γίνεται με βάση τους πιο κάτω άξονες: 

 Περιεχόμενο :  
 θέματα  που έχουν άμεση σχέση με τη 

δραστηριότητα των μαθητών 
 Το υλικό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

και την ηλικία των μαθητών 
 Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι σε 

ελκυστική μορφή και να προσελκύει το 
ενδιαφέρον των μαθητών 

 Μορφή  
 Να είναι εύχρηστες και να 

ανταποκρίνονται στις γνώσεις αλλά και 
στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών  

 



Σχετικές κοινότητες εκπαιδευτικών 
Zunal.com http://zunal.com 

 

 WebQuest.org http://webquest.org  

 QuestGarden http://questgarden.com/  

 Zunal.com http://zunal.com 

 WebQuest Locator για Επιστήμη και τεχνολογία 
(Science and Technology) 
http://www.gecdsb.on.ca/d&g/DP/locatori.asp 

 WebQuest.com, celebrating the best in 
WebQuests http://www.bestwebquests.com/  

 Help teachers use the Internet effectively: 
http://www.internet4classrooms.com/on-
line_quest.htm 
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Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων  
 
• Γ΄ τάξη-  Μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=124453 
• Δ΄ τάξη- ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
http://www.zunal.com/introduction.php?w=124095 
• Δ΄ και Ε’ τάξη- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
http://zunal.com/teacherspage.php?w=69329 
• Δ΄ τάξη- Κυκλοφορώ με ποδήλατο 

http://www.zunal.com/introduction.php?w=99933 
• Γ'-Ε' τάξη- Γνωρίζοντας την Κυρία Ανακύκλωση 
http://zunal.com/teacherspage.php?w=148187 
• Ε' τάξη- Φαινόμενο του θερμοκηπίου 
http://www.zunal.com/process.php?w=143237 
• Στ ‘ τάξη- Ανακύκλωση Απορριμμάτων  
http://zunal.com/teacherspage.php?w=148192 
Α'-Β' τάξη- Getting Around 
 http://zunal.com/webquest.php?w=70190 
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Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

• Γιατί το πέταξες;;;  
 Μια ιστοεξερεύνηση για τα απορρίμματα για τις 

τάξεις Δ΄, Ε΄και Στ΄ 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web
_Quest_main/webquests/aporrimmata/index.html 

• Το δάσος, κίνδυνοι και μέτρα 
προστασίας του (Δημοτικό) 
http://zunal.com/webquest.php?user=13434 

• Πώς μπορούμε να παράγουμε 
ηλεκτρισμό; 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web
_Quest_main/webquests/energeia_ilektrismos/index.html 
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Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων  

• Προστατευόμενες Περιοχες -
Υγροβιότοποι Ramsar 

    Μια ιστοεξερεύνηση για τις προστατευόμενες 
περιοχές  
http://www.zunal.com/webquest.php?w=91999 

 

• Ιστοεξερευνήσεις για οικολογικά 
θέματα 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Q
uest_main/eco_webquest.html#aporrypantiko 

 

• Μη μας από-ρίπτετε….. στη Θάλασσα… 
http://do-not-waste-us.wikispaces.com/home 
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Παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων  

• Ενδημικά φυτά  

• http://www.wix.com/yiolaer/endimika-
fyta-ths-kyprou#! 
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Για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση στο  

 

 

 

Zunal.com http://zunal.com 
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– Ανοίξτε την ιστοσελίδα: http://zunal.com 

– Κάντε εγγραφή (Register) 

– Κάντε login 

– Στη συνέχεια δώστε ένα τίτλο στην 
ιστοεξερεύνησή σας 

– Για να αλλάξετε την γλώσσα (από αγγλικά στα 
ελληνικά) από τη δεξιά στήλη επιλέξτε control 
panel, settings και επιλέξτε ελληνικά. 

– Για να αλλάξετε το περιεχόμενο πατήστε 
update content. 
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