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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) εβρισκόµενη στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, 
αντιµετωπίζει επιστηµολογικά και πρακτικά προβλήµατα που εµποδίζουν την αποτελεσµατικότητά 
της. Τα προβλήµατα αυτά γίνονται φανερά στο επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων, 
τόσο στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και πέρα από αυτήν. Οι εκπαιδευτές – σχεδιαστές, 
εξαιτίας της ελλιπούς τους κατάρτισης σε θέµατα περιβάλλοντος και Π.Ε., της έλλειψης 
εκπαιδευτικού υλικού, της δυσκολίας κατανόησης της φιλοσοφίας και των µεθόδων της Π.Ε., 
αδυνατούν να σχεδιάσουν ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά προγράµµατα. 
Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τα πλεονεκτήµατά του, επιχειρούµε να σχεδιάσουµε µια εφαρµογή η 
οποία θα ενσωµατώνει µια γενική µεθοδολογία σχεδιασµού προγραµµάτων Π.Ε. και επιπλέον θα 
παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, υλικά και εργαλεία για το σχεδιασµό προγραµµάτων. Με τη 
βοήθεια της εφαρµογής αυτής ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να µορφώνεται σε θέµατα Π.Ε. και να 
σχεδιάζει µε ευκολία ολοκληρωµένα προγράµµατα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαδικτυακές εφαρµογές, σχεδιασµός 

προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) αποτελεί ένα νέο πεδίο τόσο στο χώρο της ελληνικής 
Εκπαίδευσης - εισήχθη ως θεσµός µε το Ν.1982/90 (Παπαδηµητρίου, 1998, σ.78) - όσο και 
διεθνώς, αφού τα πρώτα της βήµατα εντοπίζονται κατά τη δεκαετία του ’70. Παρά τον αρχικό 
ενθουσιασµό και τη θέρµη µε την οποία η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα υποδέχθηκε το νέο 
αυτό πεδίο, επιστηµολογικοί και πρακτικοί λόγοι εµπόδισαν την ουσιαστική ενσωµάτωση της 
Π.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Επιπλέον, περιόρισαν την αποτελεσµατικότητά της, σε όρους 
επίτευξης των θεωρητικών της στόχων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τα βασικά της κείµενα 
(UNESCO, 1975), δηλαδή την ανάπτυξη συνειδητοποίησης, γνώσης, στάσεων, ικανοτήτων και 
συµµετοχής για την ανάληψη δράσης προς την κατεύθυνση της επίλυσης των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Η Π.Ε., παρόλο που πρέπει να ξεκινά µέσα από τους θεσµούς της τυπικής 
εκπαίδευσης, προεκτείνεται στους άτυπους και µη τυπικούς εκπαιδευτικούς θεσµούς, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάµωση των πολιτών, ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους και κάθε κοινωνικό, οικονοµικό κριτήριο. Υπό αυτή την έννοια, ο σχεδιασµός και 
εφαρµογή δραστηριοτήτων ή προγραµµάτων Π.Ε. αποκτά ένα ευρύτατο πεδίο δράσης και χρήζει 
της ενσωµάτωσης µεθόδων και εργαλείων που δεν περιορίζονται µόνο στο χώρο της Εκπαίδευσης 
αλλά εµπίπτουν και σε άλλα (αν και επικαλυπτόµενα µε την Εκπαίδευση) πεδία όπως αυτό της 
Επικοινωνίας. 
 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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  Η φύση της Π.Ε., ως διεπιστηµονικό πεδίο αλλά και ως ευρύτερη θεώρηση που στηρίζεται σε 
έννοιες όπως η κριτική και η συστηµική σκέψη, η δηµιουργική µάθηση κλπ., δίνει έµφαση στην 
υιοθέτηση µεθόδων οι οποίες παρέχουν στον εκπαιδευόµενο ολοκληρωµένη γνώση ενώ 
ταυτόχρονα τον καθιστούν ικανό να αξιολογεί/υιοθετεί τις κατάλληλες καθηµερινές πρακτικές και 
να συµµετέχει ενεργά και κριτικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Κάτω από αυτή την προβληµατική, έχει αναπτυχθεί ευρύς διάλογος για 
το αν η Π.Ε. πρέπει να ενσωµατωθεί στα εκπαιδευτικά συστήµατα ως ένα ξεχωριστό µάθηµα που 
θα περικλείει γνώσεις από άλλους κλάδους ή θα πρέπει οι ιδέες της να “εµποτίσουν” τα µαθήµατα 
που περιλαµβάνονται στο σχολικό πρόγραµµα. Εκείνο όµως που έχει µεγαλύτερη σηµασία 
(Φλογαΐτη, 1993, σ.228) δεν είναι η απόφαση για τον τρόπο ενσωµάτωσης της Π.Ε. στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά ότι η οποιαδήποτε µορφή εφαρµογής της θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη την πολυδύναµη φύση της, την αναγκαιότητα να δρα ενοποιητικά µεταξύ των διαφόρων 
κλάδων (των θετικών και ανθρωπιστικών επιστηµών) και κυρίως η σωστή εφαρµογή των 
κατάλληλων παιδαγωγικών µεθόδων, που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της. Οι 
επιλογές που καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασµό ενός προγράµµατος Π.Ε., σε 
σχέση µε το αντικείµενο, τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις µεθόδους εφαρµογής και αξιολόγησης, 
το εκπαιδευτικό υλικό, έχουν καθοριστική σηµασία για το χαρακτήρα και την ταυτότητα ενός 
προγράµµατος. Οι επιλογές αυτές µπορεί να οδηγήσουν στον αποχαρακτηρισµό του ως 
“προγράµµατος Π.Ε.” στην περίπτωση, για παράδειγµα, που επιλεχθεί ως αντικείµενο ένα θέµα 
που εµπίπτει σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους, ή στον χαρακτηρισµό του ως 
“προπαγανδιστικού” στην περίπτωση όπου επιδιώκεται καθαρά η επίτευξη συναισθηµατικών 
στόχων (Ράπτης, 2000, Σοφούλης, κ.α. 2002). 
 
  Με βάση αυτούς τους προκαταρκτικούς προβληµατισµούς θέτουµε ως στόχο να αναπτύξουµε 
µια γενική µεθοδολογία σχεδιασµού προγραµµάτων Π.Ε., η οποία να µπορεί να διαδοθεί στους 
εκπαιδευτές. Με τον όρο “εκπαιδευτής” εννοούµε το ευρύτερο σύνολο των σχεδιαστών 
προγραµµάτων Π.Ε. είτε αυτοί ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί), είτε στο χώρο 
της µη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης (µέλη Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, στελέχη κέντρων 
ενηµέρωσης προστατευόµενων φυσικών περιοχών, σχεδιαστές σεµιναρίων κλπ.). Στο πλαίσιο 
αυτό επιχειρούµε να σχεδιάσουµε ένα διαδικτυακό εργαλείο που να διευκολύνει το έργο των 
εκπαιδευτών µε τους εξής τρόπους: 

 προτείνοντάς τους το µεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασµού προγραµµάτων, 
 τροφοδοτώντας τους µε τα αναγκαία εργαλεία, γνώσεις, µεθόδους σχεδιασµού, 
 παρέχοντάς τους το κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο για την ανταλλαγή προβληµατισµών 

και ιδεών και 
 υποστηρίζοντάς τους δυναµικά καθ’ όλη της διάρκεια σχεδιασµού και εφαρµογής του 

προγράµµατος. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
  Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός λογισµικών για τη διευκόλυνση 
του εκπαιδευτικού έργου, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την αυτόνοµη µάθηση. 
Υιοθετώντας µια γενική κατηγοριοποίηση (Hinostroza  et al., 2000) µπορούµε να κατατάξουµε τα 
λογισµικά αυτά σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 
Α. Γνωστικά εργαλεία: “µαθησιοκεντρικά” (µαθητοκεντρικά) λογισµικά (Cognitive tools: learning 
centered software design). 
Τα λογισµικά αυτά εµφανίζονται ως µια αυτοτελής δραστηριότητα, έχουν ως κεντρικό στόχο την 
απευθείας µετάδοση γνώσεων στον εκπαιδευόµενο και βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η 
αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου µε τον Η/Υ. 
Β. Επαγγελµατικά εργαλεία για διδασκαλία: “διδακτικοκεντρικά” (δασκαλοκεντρικά) λογισµικά 
(Professional tools for teaching: teaching centered software design)
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Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει λογισµικά που παίζουν το ρόλο του οργανωτικού βοηθήµατος 
του εκπαιδευτή. Η φύση των λογισµικών αυτών καθιστά τον Η/Υ µέρος της διδακτικής 
στρατηγικής, αποδίδοντας στον εκπαιδευτή ξεχωριστό ρόλο στην εφαρµογή των διαφόρων 
δραστηριοτήτων. 
Γ. Προµηθευτές διδακτικού υλικού / άλλων µέσων (Teaching material / resources providers) 
Στην τρίτη κατηγορία περιλαµβάνονται πακέτα / βάσεις δεδοµένων, για την παροχή υλικών, 
δραστηριοτήτων, πληροφοριών γύρω από ένα θέµα. 
 
  ∆ιαδικτυακές εφαρµογές εντοπίζουµε και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες, είτε µε τη µορφή, 
κυρίως, εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Α’ κατηγορία), είτε µε τη µορφή µηχανισµών σχεδιασµού 
µαθηµάτων – δραστηριοτήτων (Β’ κατηγορία), είτε ως βάσεις δεδοµένων που παρέχουν 
εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, σχέδια µαθηµάτων κλπ. (Γ’ κατηγορία). Στο χώρο της Π.Ε., 
αν και βρίσκονται στη φάση της αρχικής τους ανάπτυξης, καταγράφονται αρκετές προσπάθειες, 
µερικές από τις οποίες είναι αξιόλογες, (βλέπε παραδείγµατα στις ∆ιαδικυακές Αναφορές) και οι 
οποίες εµπίπτουν κατά κανόνα στην τρίτη κατηγορία. Πρόκειται για συλλογές έτοιµων σχεδίων 
µαθηµάτων, συνδέσεων µε περιβαλλοντικούς ιστότοπους (ΜΚΟ, περιβαλλοντικών υπηρεσιών 
κλπ.), εικόνων, πληροφοριών κ.α. Οι πιο οργανωµένες από αυτές τις εφαρµογές ταξινοµούν το 
υλικό που παρέχουν στη βάση µιας “περιβαλλοντικής” θεµατολογίας (π.χ. αέρας, νερά, δάση, 
πληθυσµιακή αύξηση, υγεία κλπ.). Η ταξινόµηση αυτή ωστόσο περιέχει, κατά τη γνώµη µας, έναν 
σηµαντικό βαθµό αυθαιρεσίας, δεδοµένου ότι ο τρόπος προσέγγισης κάθε θέµατος δεν 
διασφαλίζει χαρακτήρα Π.Ε. στο πρόγραµµα στο οποίο θα αξιοποιηθούν. Η απουσία, στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενός συνοδευτικού µηχανισµού εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών, αφήνει τον εκπαιδευτή εκτεθειµένο στο διαισθητικό σχεδιασµό ενός προγράµµατος. 
Με άλλα λόγια, οι εφαρµογές αυτές, θεωρούν δεδοµένο ότι ο εκπαιδευτής είναι καταρτισµένος 
στο σχεδιασµό προγραµµάτων Π.Ε. Συνήθως δεν διασαφηνίζονται κρίσιµες έννοιες, όπως είναι το 
αντικείµενο της Π.Ε. και επιπλέον δεν δίνονται οδηγίες που θα διασφαλίζουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα πρόγραµµα Π.Ε., δηλαδή τη διεπιστηµονικότητα, την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τον προσανατολισµό στην επίλυση προβληµάτων κλπ. Τέλος, 
βασική έλλειψη που καταγράφεται στα διαδικτυακά βοηθήµατα της Π.Ε. αφορά στις 
προτεινόµενες µεθοδολογίες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων.  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. 
  Όπως σηµειώσαµε στην εισαγωγή, η Π.Ε. δεν πρέπει να περιορίζεται στο πλαίσιο της τυπικής 
εκπαίδευσης αλλά οφείλει να αποτελεί µια δια βίου διαδικασία (UNESCO, 1977) στην οποία θα 
έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Ο σχεδιασµός προγραµµάτων, άλλωστε, αποτελεί µια 
πραγµατικότητα που δεν εντοπίζεται µόνο στους θεσµούς της τυπικής εκπαίδευσης. Προγράµµατα 
Π.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται από περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ΟΤΑ, κέντρα ενηµέρωσης 
προστατευόµενων περιοχών, ορισµένες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν πολιτικές περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO, EMAS κλπ) και άλλους φορείς. Όµως στο ενθαρρυντικό αυτό φαινόµενο 
ελλοχεύει ο κίνδυνος του κακού σχεδιασµού, ο οποίος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παροχή 
στους πολίτες στρεβλής ενηµέρωσης, τη διαµόρφωση στείρας συναισθηµατικής φόρτισης και την 
αδυναµία εξοπλισµού των πολιτών µε τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, πράγµα που αποτελεί 
κεντρικό στόχο της Π.Ε. (UNESCO, 1977). Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα προγράµµατα που 
σχεδιάζονται στα σχολεία. 
 
  Η υπέρβαση αυτού του κινδύνου περνά µέσα από τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 
µεθοδολογίας σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων Π.Ε. Μπορεί όµως να υπάρξει µια 
γενική µεθοδολογία που να χρησιµεύει ως καθοδηγητικό εργαλείο για όλους όσους σχεδιάζουν 
προγράµµατα Π.Ε.; Και αν υπάρχει, πώς µπορεί αφενός να διαδοθεί τόσο στους εκπαιδευόµενους 
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όσο και τους εν ενεργεία εκπαιδευτές και αφετέρου να διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογών και η 
δηµιουργικότητά τους στο επίπεδο του σχεδιασµού; Στο πρώτο ερώτηµα έχει δοθεί ήδη µια 
απάντηση από τους ερευνητές του πεδίου της Π.Ε. (Hungerford, et al., 1986, 1998, Marcinkowski, 
et al, 1990) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασµός και εφαρµογή ενός προγράµµατος Π.Ε. 
πρέπει να ακολουθεί µια πορεία που αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά και ανατροφοδοτούµενα 
βήµατα: 1. Επιλογή διδακτικών στόχων, 2. Πρώτη αξιολόγηση, 3. Εφαρµογή διδακτικών 
διαδικασιών, 4. Τελική αξιολόγηση. Το γενικό αυτό µοντέλο δεν αποτελεί εφεύρεση αυτών των 
ερευνητών αλλά προέρχεται από τη δουλειά ερευνητών του πεδίου της Εκπαίδευσης (Miles, 
Robinson) που ονόµασαν αυτή τη διαδικασία “The General Teaching Model - GTM” και οι οποίοι 
επηρεάστηκαν κυρίως από τις θεωρίες των Robert Gagne, Robert Glaser και James Popham. 
 
  Προεκτείνοντας το GTM, στο µέτρο που να επιτυγχάνει τους στόχους ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος Π.Ε., ανεξάρτητα από το επίπεδο (θεσµό) στον οποίο απευθύνεται και το επίπεδο 
εκπαίδευσης – προετοιµασίας του εκπαιδευτή, προτείνουµε τη γενική µεθοδολογία που 
παρουσιάζεται στο σχήµα 1 (Γαβριλάκης, 2002). 
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Σχήµα 1 
 
  Τα σκιασµένα µέρη της γενικής αυτής µεθοδολογίας αποτελούν συστατικά του GTM. Συνοπτικά, 
θεωρούµε πως ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός ενός προγράµµατος Π.Ε. πρέπει να ξεκινά από την 
προετοιµασία/επιµόρφωση του εκπαιδευτή (βήµα 1) σχετικά µε το θεωρητικό πλαίσιο της Π.Ε., 
δηλαδή τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις πρακτικές που στοιχειοθετούν το πεδίο, µιας και η 
προσέγγισή του διαφέρει από εκείνες ενός κλασσικού µαθήµατος (βασικές έννοιες είναι η 
διεπιστηµονικότητα, η συστηµική προσέγγιση, η επίλυση προβλήµατος κλπ.). Το ίδιο ισχύει 
βέβαια και στην περίπτωση όπου σχεδιάζεται µια περιβαλλοντική καµπάνια ή, εν γένει, ένα 
πρόγραµµα εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή 
του αντικειµένου του προγράµµατος (βήµα 2), διότι η πρακτική αποδεικνύει ότι πολλοί 
εκπαιδευτές επιλέγουν ως αντικείµενα ορισµένα θέµατα που αφορούν αµιγώς άλλους κλάδους 
(π.χ. αγωγή υγείας, πολιτισµό, κοινωνιολογία κλπ.). Ενδεχοµένως, η µερική αναπροσαρµογή των 
θεµάτων αυτών, µπορεί να εντάξει το πρόγραµµα στο πλαίσιο της Π.Ε. Αµέσως µετά ακολουθεί ο 
προσδιορισµός των γενικών στόχων του προγράµµατος (βήµα 3), η έκφραση των οποίων 
υποδηλώνει, κατά βάση, τις γενικές επιδιώξεις του εκπαιδευτή. Η επιλογή της οµάδας/ων στόχου 
(βήµα 4) είναι κρίσιµη καθώς τα χαρακτηριστικά της, τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς, 
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διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στις επόµενες επιλογές. Το βήµα 5 είναι ο καθορισµός των 
ειδικών στόχων, οι οποίοι, σε εκπαιδευτικούς όρους, µπορεί να είναι “αντικειµενικοί”, δηλαδή να 
υποδηλώνουν τις συγκεκριµένες ικανότητες ή συµπεριφορές που το πρόγραµµα επιδιώκει να 
διαµορφώσει στους εκπαιδευόµενους. Πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι ο σκοπός του βήµατος αυτού 
δεν είναι η δηµιουργία ενός υποβάθρου πάνω στο οποίο θα βαθµολογηθούν και θα ιεραρχηθούν οι 
εκπαιδευόµενοι (η οµάδα-στόχος) αλλά ο προσδιορισµός µέτρων για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος. 
 
  Με τη διαγνωστική αξιολόγηση (βήµα 6) επιδιώκεται ο προσδιορισµός των αρχικών γνώσεων, 
στάσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόµενων στη βάση των στόχων που έχουν τεθεί, 
προκειµένου να γίνει η σωστή επιλογή των µεθόδων και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. Η 
επιλογή των µεθόδων και των υλικών (βήµα 7) που σχετίζεται βέβαια µε τις προηγούµενες 
επιλογές γίνεται µέσα από µια γκάµα µεθόδων που έχουν επιλεχθεί ως καταλληλότερες για την 
Π.Ε. Οι µέθοδοι αυτές έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά τη µαθητοκεντρική, τη διεπιστηµονική και 
τη συστηµική προσέγγιση, την εκτός των θυρών εκπαίδευση και την επίλυση προβλήµατος. Ο 
σχεδιασµός του προγράµµατος (βήµα 8) υποδηλώνει τον κατάλληλο κατά περίπτωση συνδυασµό 
των µεθόδων και υλικών που έχουν επιλεχθεί και το σχεδιασµό ενός χρονοδιαγράµµατος για την 
άρτια παρακολούθηση του προγράµµατος. Ακολουθεί η εφαρµογή του προγράµµατος (βήµα 9) 
και η παρακολούθησή του βάσει του χρονοδιαγράµµατος που έχει τεθεί. Ο εκπαιδευτής µπορεί να 
διενεργήσει διαµορφωτική αξιολόγηση (βήµα 10) µε στόχο τη µερική αναπροσαρµογή του 
προγράµµατος, στην περίπτωση που η πορεία του ξεφεύγει από τους στόχους που έχουν τεθεί ή 
την τελική αξιολόγηση (βήµα 11) προκειµένου να διαπιστώσει την τελική έκβαση του 
προγράµµατος. 
 
  Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ ότι παρά την επιλογή ορολογίας που προέρχεται από το πεδίο 
της Εκπαίδευσης, η µεθοδολογία αυτή, µε τα ίδια βήµατα, αφορά και στα προγράµµατα που 
σχεδιάζονται στο πλαίσιο της µη τυπικής και της άτυπης Π.Ε. Η διαφορά έγκειται στις επιµέρους 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται και οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε οµάδας-στόχου. 
 
ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. (ΕΠΕΣΠΠΕ) 
  Η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου µας παρέχει τη δυνατότητα διάδοσης της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας µέσα από το σχεδιασµό µιας εφαρµογής (ΕΠΕΣΠΠΕ) η οποία θα καθιστά ικανό τον 
εκπαιδευτή να µορφώνεται δια βίου στα θέµατα του περιβάλλοντος και της Π.Ε. και να σχεδιάζει, 
στα µέτρα της δικής του οµάδας-στόχου και των δικών του επιλογών, ολοκληρωµένα 
προγράµµατα Π.Ε. Τη µορφή της διαδικτυακής αυτής εφαρµογής (βλέπε Νοηµατική Απεικόνιση: 
Παράρτηµα Α) µπορεί κανείς να τη φανταστεί ως έναν ιστότοπο του οποίου οι επιµέρους 
ιστοσελίδες αποτελούν τα βήµατα της γενικής µεθοδολογίας που παρουσιάσαµε.  
 
  Ο ιστότοπος στηρίζεται σε µια σύνθετη βάση δεδοµένων στην οποία είναι αποθηκευµένη και 
θεµατικά ταξινοµηµένη, µε δυνατότητα συνεχούς ενηµέρωσης, το σύνολο της πληροφορίας 
(γνώσεις, µέθοδοι, εργαλεία, δραστηριότητες κλπ.) που µπορεί να χρησιµεύσει στον εκπαιδευτικό 
για το σχεδιασµό και εφαρµογή του προγράµµατός του. Η πληροφορία µπορεί να έχει τη µορφή 
βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικών συνδέσεων, έτοιµων εικόνων / video / πολυµεσικών εφαρµογών, 
προτεινόµενων λογισµικών και εξοπλισµού, οδηγιών σχεδιασµού νέων δραστηριοτήτων, οδηγιών 
εφαρµογής µεθόδων κλπ. Η επιλογή του υλικού που θα ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων πρέπει 
να γίνει βάσει κριτηρίων ποιότητας. Μια σειρά τέτοιων κριτηρίων, για εκπαιδευτικό υλικό, έχει 
καθορίσει η North American Association for Environmental Education (NAAEE) και 
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παρουσιάζονται µέσα στο στο πακέτο Environmental Education Materials: Guidelines for 
Excellence του National Project for Excellence in Environmental Education. Από τη βάση 
δεδοµένων ο εκπαιδευτής µπορεί να αντλεί την πληροφορία µε εύκολο τρόπο, αφού στη βάση των 
επιλογών που κάνει θα δηµιουργούνται φίλτρα επιλογής των αντίστοιχων πληροφοριών. 
 
  Ο εκπαιδευτής που επιθυµεί να σχεδιάσει ένα πρόγραµµα Π.Ε., εισερχόµενος στον ιστότοπο 
αυτό θα µπορεί να ξεκινήσει µε την “εκπαιδευτική διαδικασία” του πρώτου βήµατος. Πρόκειται 
για µια εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία η οποία µπορεί να φανεί χρήσιµη, µε την 
προϋπόθεση ότι θα ενηµερώνεται τακτικά, ακόµα και στους έµπειρους εκπαιδευτές που γνωρίζουν 
καλά τι σηµαίνει και πως λειτουργεί η Π.Ε. Μέσα από αυτό το βήµα, ο εκπαιδευτής αποκτά τις 
απαραίτητες γνώσεις για το πεδίο της Π.Ε., πράγµα που µπορεί να µην έχει κάνει κατά τη 
διάρκεια της εγκυκλίου ή της µη τυπικής εκπαίδευσής του. Κατά την παραµονή του στο βήµα 
αυτό, ο εκπαιδευτής αντλεί πληροφορία και γνώσεις από το µέρος εκείνο της βάσης δεδοµένων 
στο οποίο είναι αποθηκευµένο και οργανωµένο σε ηλεκτρονική µορφή όλο το υλικό για την Π.Ε. 
(όχι για το περιβάλλον).  
 
  Στη συνέχεια ακολουθεί τα επιµέρους βήµατα που τον οδηγούν στο σχεδιασµό του 
προγράµµατος. Ωστόσο, έχει πάντα τη δυνατότητα να παρακάµψει τα προτεινόµενα βήµατα και 
τις οδηγίες που δίνονται. Κάθε επιµέρους βήµα (ιστοσελίδα) αποτελεί µια ξεχωριστή διαδικασία. 
 
  Στο 2ο βήµα προτείνεται µια µεθοδολογία επιλογής αντικειµένου του προγράµµατος, η οποία 
µπορεί να διασφαλίσει το χαρακτήρα του ως προγράµµατος Π.Ε. Ο εκπαιδευτής καλείται να 
προσδιορίσει τη σχέση που συνδέει το αντικείµενο του προγράµµατος µε κάποιο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα και τους τρόπους επίλυσής του. Ο διαχειριστής του συστήµατος έχει εδώ τη 
δυνατότητα να προειδοποιήσει τον εκπαιδευτή, στην περίπτωση που το αντικείµενο που επιλέγει 
βρίσκεται εκτός πλαισίου Π.Ε. Ας σηµειώσουµε ότι όλες οι επιλογές του εκπαιδευτή 
καταγράφονται σε ειδικό µέρος της βάσης δεδοµένων που ονοµάζεται “ντοσιέ προγράµµατος”. Το 
ντοσιέ αυτό παίζει το διττό ρόλο του φίλτρου στην επιλογή (παρακάτω) των καταλληλότερων 
εργαλείων για την εφαρµογή του προγράµµατος και του υποβάθρου για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πορείας και της αποτελεσµατικότητάς του. 
 
  Αµέσως µετά, ο εκπαιδευτής µπορεί να προσδιορίσει το γενικό σκοπό και τους γενικούς στόχους 
του προγράµµατος, οι οποίοι εκφράζονται σε γενικούς και όχι αντικειµενικούς όρους. ∆ηλαδή δεν 
υποδηλώνουν συγκεκριµένες συµπεριφορές. Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί συνδέονται άµεσα 
µε το αντικείµενο (προηγούµενο βήµα) και τροφοδοτούν ένα επόµενο βήµα που είναι οι ειδικοί 
στόχοι. Ένα παράδειγµα διατύπωσης ενός γενικού σκοπού είναι “να προστατέψω τον υγρότοπο x”. 
Αντίστοιχα, παράδειγµα διατύπωσης γενικού στόχου, στη βάση του προηγούµενου γενικού 
σκοπού, είναι “να µειωθούν οι απορροές λιπασµάτων στον υγρότοπο x”. 
 
  Στη συνέχεια, καταγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου του 
προγράµµατος. Η καταγραφή αυτή έχει µεγάλη σηµασία όταν το πρόγραµµα σχεδιάζεται για 
ετερογενείς οµάδες (π.χ. έναν οικισµό), στο πλαίσιο της µη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης. Σε 
αυτό το βήµα, ο εκπαιδευτής καθοδηγείται ώστε να προσδιορίσει τις επιµέρους οµάδες που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά και τη σχέση τους µε το αντικείµενο του προγράµµατος. 
 
  Στο επόµενο βήµα, εφόσον το επιθυµεί, ο εκπαιδευτής βοηθείται ώστε να προσδιορίσει τους 
ειδικούς στόχους του προγράµµατος. Εδώ καταγράφει τα ακριβή αποτελέσµατα (αντικειµενικοί 
στόχοι) που επιδιώκει να επιτευχθούν, σε όρους γνώσεων, στάσεων/συµπεριφορών και 
δεξιοτήτων. Ένα παράδειγµα διατύπωσης ειδικού στόχου είναι “να µειώσουν οι αγρότες που έχουν 
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καλλιέργειες στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του υγρότοπου x σε ποσοστό 20% τη ρίψη 
λιπασµάτων”. 
 
  Στο πλαίσιο όλων των προηγούµενων επιλογών, το σύστηµα παρέχει (6ο βήµα) τα κατάλληλα 
εργαλεία για τη διεξαγωγή διαγνωστικής αξιολόγησης. Τα εργαλεία αυτά, που βρίσκονται σε 
ειδικό χώρο της βάσης δεδοµένων, παρέχονται είτε µε τη µορφή έτοιµων προσαρµοσµένων τεστ 
ποικίλων µορφών, είτε µε τη µορφή οδηγιών ώστε ο εκπαιδευτής να προετοιµάσει τα δικά του. 
Αντίστοιχα, στο 7ο βήµα παρουσιάζονται οι µέθοδοι υλοποίησης του προγράµµατος και µια σειρά 
έτοιµων υλικών και οδηγιών χρήσης µέσων (λογισµικών, hardware κλπ.) που µπορεί να 
αξιοποιηθούν. Με το πέρασµα των χρόνων έχει επιλεγεί ή διαµορφωθεί µια ποικιλία µεθόδων, που 
προέρχονται κυρίως από τα πεδία της Εκπαίδευσης και της Επικοινωνίας και είναι κατάλληλες για 
την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. Σύµφωνα και πάλι µε τις προηγούµενες επιλογές που έχει 
κάνει ο εκπαιδευτής (και είναι καταγεγραµµένες στο ντοσιέ του προγράµµατος), το σύστηµα 
προτείνει, µε τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων φίλτρων που περιέχει η βάση δεδοµένων, τις 
καταλληλότερες από τις µεθόδους και τα υλικά που υπάρχουν στη βάση δεδοµένων για την 
υλοποίηση του προγράµµατος. Σε αυτή τη φάση, παράλληλα µε την επιλογή των υλικών, 
παρέχεται στον εκπαιδευτή επαρκές υλικό για τη µόρφωσή του στις ποικίλες σύγχρονες 
διαστάσεις του αντικειµένου που έχει επιλέξει για το πρόγραµµά του.  
 
  Ιδιαίτερη σηµασία για την καλή παρακολούθηση του προγράµµατος έχει σ’ αυτό το σηµείο ο 
σχεδιασµός ενός αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, στο οποίο καταγράφονται µε χρονική 
αλληλουχία τόσο οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί όσο και οι ενέργειες που πρέπει, σύµφωνα µε 
την κρίση του εκπαιδευτή, να πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος του προγράµµατος. Σε αυτό το 
βήµα ουσιαστικά δηµιουργείται, µε την καθοδήγηση του συστήµατος, ένα “ηµερολόγιο 
προγράµµατος”. Φυσικά και αυτό αποθηκεύεται στο φάκελο του προγράµµατος για να 
αξιοποιηθεί στη συνέχεια, κατά τη φάση της εφαρµογής του προγράµµατος. 
 
  Στην τελική φάση, ο εκπαιδευτής εισέρχεται σε έναν χώρο (ιστοσελίδα), η οποία τροφοδοτείται 
µε τις µεθόδους αξιολόγησης (που παρουσιάζονται και προηγούµενα) και καθοδηγείται για να 
υλοποιήσει µια διαµορφωτική ή την τελική του αξιολόγηση. Εφόσον τα αποτελέσµατα είναι 
θετικά, στη βάση κριτηρίων που θέτει το σύστηµα, το πρόγραµµα µπορεί να αποθηκευτεί στη 
βάση δεδοµένων και να παρουσιαστεί σε επόµενους εκπαιδευτές ως υποδειγµατικό πρόγραµµα. 
 
  Τέλος, το ΕΠΕΣΠΠΕ θα περιλαµβάνει έναν µηχανισµό επικοινωνίας των εκπαιδευτών και των 
ερευνητών της Π.Ε., στη βάση θεµατικών fora. Ο εκπαιδευτής θα µπορεί να εισέλθει σε αυτούς 
τους µηχανισµούς από την αρχή της εισόδου του στον ιστότοπο έτσι ώστε να µπορεί να βρει 
απαντήσεις σε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθ’ όλη τη διαδικασία 
σχεδιασµού του προγράµµατος αλλά και να ανταλλάξει ιδέες µε ανθρώπους που έχουν παρόµοια 
ενδιαφέροντα. 
 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΣΠΠΕ 
  Η βιώσιµη λειτουργία του εικονικού περιβάλλοντος εργασίας προϋποθέτει την συνεχή 
υποστήριξη και ενηµέρωσή του. Η υποστήριξη του εκπαιδευτή που επιµορφώνεται και 
καθοδηγείται από το ΕΠΕΣΠΠΕ αλλά και η ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων 
απαιτεί την απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού που έχει βαθιά γνώση της Π.Ε. και των 
περιβαλλοντικών επιστηµών. Το γεγονός αυτό καθιστά ως αναγκαία την ύπαρξη µιας οµάδας 
“εµπειρογνωµόνων” που θα χειρίζονται τον server επάνω στον οποίο βρίσκεται το ΕΠΕΣΠΠΕ. Το 
ρόλο αυτό µπορεί να αναλάβει ένα πανεπιστηµιακό εργαστήριο ή ένας περιβαλλοντικός 
οργανισµός (π.χ. ένας µη κυβερνητικός οργανισµός) που ασχολούνται µε την έρευνα στην Π.Ε. 
και το σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων Π.Ε. Η σύγχρονη πραγµατικότητα φανερώνει τη 
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σηµασία διαµόρφωσης ενός καινοτόµου τοµέα στην αγορά εργασίας που θα ασχολείται µε το 
σχεδιασµό “κατά παραγγελία” προγραµµάτων Π.Ε. που εστιάζονται στην επίλυση συγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. Για παράδειγµα, ένας ΟΤΑ µπορεί να χρειάζεται το σχεδιασµό 
ενός προγράµµατος για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση των 
απορριµµάτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(EMAS, ISO), τα οποία δηµιουργούν µια νέα ανταγωνιστική σχέση µεταξύ των επιχειρήσεων, 
έχουν ως βασική διάσταση την περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού τους. Η οικονοµική 
επιβίωση του ΕΠΕΣΠΠΕ, µπορεί σαφώς να στηριχθεί σε τέτοιες οικονοµικές συνεργασίες. 
Ταυτόχρονα, ο επιστηµονικός ή µη κρατικός χαρακτήρας αυτών των φορέων µπορεί να 
διασφαλίσει την ιδεολογική ουδετερότητα και την επιστηµονική αρτιότητα στα προγράµµατα και 
άρα στα µηνύµατα που µεταδίδονται στους εκπαιδευόµενους. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΣΠΠΕ 
  Η υλοποίηση του ΕΠΕΣΠΠΕ µπορεί να δώσει θεωρητικές απαντήσεις και πρακτικές λύσεις σε 
ζητήµατα που έχουν καθηλώσει σήµερα το πεδίο και τους ενασχολούµενους µε αυτό σε δράσεις 
περιορισµένης έκτασης και αποτελεσµατικότητας. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής 
αυτής που σηµατοδοτούν τις επερχόµενες λύσεις είναι: 

 Η δυνατότητα που παρέχεται στους εκπαιδευτές για µόρφωση και επιµόρφωση σε θέµατα 
περιβάλλοντος και Π.Ε. 

 Η καθοδήγηση (χωρίς επιβολή αλλά µε ελευθερία επιλογών) για το σχεδιασµό άρτιων 
µεθοδολογικά προγραµµάτων. 

 Η διευκόλυνση και συνεχής υποστήριξη του σχεδιασµού προγραµµάτων µέσω της παροχής 
των απαραίτητων πληροφοριών, γνώσεων και εργαλείων. 

 Η µείωση του κόστους σχεδιασµού των προγραµµάτων σε κάθε επίπεδο (πρόσβαση στην 
πληροφορία, αυτό-επιµόρφωση, επικοινωνία κλπ.). 

 Η δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτών στη βάση των προγραµµάτων που σχεδιάζουν. 
 Ο καθορισµός γενικών προδιαγραφών στα προγράµµατα, ο συνεπαγόµενος συντονισµός τους 

και η δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργικών αποτελεσµάτων. 
 
Η ολοκλήρωση µιας εφαρµογής σαν το ΕΠΕΣΠΠΕ, θεωρούµε ότι µπορεί να δώσει νέα πνοή και 
να αναβαθµίσει συνολικά το θεσµό της Π.Ε. Ένα τέτοιο εργαλείο θα µπορούσε να αποτελέσει 
συντονιστικό κόµβο του πεδίου σε επίπεδο χώρας και να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
   
Τυπική και προαιρετική 
πορεία σχεδιασµού, 
εφαρµογής 
 
Ροή υλικού 
 
Ροή πληροφορίας 
 
Ασκεί φιλτράρισµα – 
έλεγχο 
 
 
 
 
Ιστοσελίδα 

Η / Υ 

Μέθοδοι αξιολόγησης 
(οδηγίες εφαρµογής, εργαλεία, 

υποδείγµατα)

Συλλογή στοιχείων 
προγράµµατος: 
(ντοσιέ προγράµµατος)
 
1. Αντικείµενο 

2. Γεν. σκοπός, στόχοι 

3. Χαρακτηριστικά 
    οµάδας-στόχου 

4. Ειδικοί στόχοι 

5. Μέθοδοι 
    αξιολόγησης 

6. Αποτελέσµατα 
    αξιολογήσεων 

7. Μέθοδοι εφαρµογής  
    –  µέσα – υλικά 

8. Χρονοδιάγραµµα 

9. Αποτελέσµατα 

 

Μέθοδοι 
εφαρµογής 

προγραµµάτων 
(οδηγίες, 

υποδείγµατα) 

Έτοιµο 
εκπαιδευτικό 

υλικό 
(οδηγίες) 

Λογισµικά 
(οδηγίες, 

παραδείγµατα 
εφαρµογών) 

Επιλεγµένα
προγράµ-

µατα

Hardware – 
Τεχνικά 
εργαλεία 
(οδηγίες, 

παραδείγµατα 
εφαρµογών) 

Web-sites 
(για το 

περιβάλλον) 

Βιβλιοθήκη 
(βιβλία/άρθρα/
περιοδικά/νοµο
θεσία για το 
περιβάλλον) 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Βιβλιοθήκη 
(βιβλία/άρθρα/
περιοδικά/νοµο
θεσία για την 

Π.Ε.) 

Web-sites 
(για την Π.Ε.) 

Πληροφορία 
για φορείς 

σχεδιασµού και 
εφαρµογής 

προγραµµάτων  
Π.Ε. 

Θεµατικά Fora 

Σχεδιαστής 
Εκπαιδευτής 

Εκπονούµενο 
πρόγραµµα 

 

Πληροφορικό 
interface 

Επιµόρφωση 
στην Π.Ε. 

Μεθοδολογία 
επιλογής 

αντικειµένου

Γεν. σκοπός & 
Γεν. στόχοι 

∆ιαγνωστική 
αξιολόγηση 

Επιλογή 
οµάδας-στόχου

Ειδική 
στοχοθεσία 

Παρακολούθη-
ση εφαρµογής 

Επιλογή 
µεθόδων/υλικού 

Τελική 
αξιολόγηση 

Σχεδιασµός - 
Χρονισµός 

∆ιαµορφωτική 
αξιολόγηση 

Πηγή: Γαβριλάκης, 2002
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