
Ξενάγηση στην Πάρνηθα - 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη σχολικής 
πολυµεσικής εφαρµογής µε τη µέθοδο «project» 

 
 
 

Μιχάλης Βαµβακάρης 
Καθηγητής Πληροφορικής 

2ο ΣΕΚ ∆υτ. Αττικής - 2ο ΤΕΕ Άνω Λιοσίων 
Αθήνα, Ελλάδα 

mvamv@otenet.gr 
 

Νότης Γενιτζές 
Καθηγητής Πληροφορικής 

2ο ΣΕΚ ∆υτ. Αττικής - 2ο ΤΕΕ Άνω Λιοσίων 
Αθήνα, Ελλάδα 

notisy@yahoo.gr 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη Τεχνική Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, έχει 
δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και µαθητές να παρουσιάσουν καλαίσθητες και εντυπωσιακές 
δηµιουργίες, οι οποίες παράλληλα είναι περιεκτικές και ουσιώδεις ως προς το θέµα το οποίο 
πραγµατεύονται.  
  Η δική µας παρουσίαση αναφέρεται στη δηµιουργία ενός CD-ROM πολυµέσων που δίνει µε 
παραστατικό τρόπο πληροφορίες για το σηµαντικότερο από τους πνεύµονες πρασίνου της Αττικής, 
την Πάρνηθα, επικεντρώνοντας στη µεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρµογής από την οµάδα 
εργασίας. Αναδεικνύονται οι φυσικές οµορφιές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες 
ψυχαγωγίας και διαµονής, τα προβλήµατα και η ιστορία της Πάρνηθας, στην οποία βρίσκεται ο 
κοντινότερος στην πρωτεύουσα Εθνικός ∆ρυµός.  
  Η συγκεκριµένη εφαρµογή είναι έργο µαθητών του Τοµέα Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ ∆υτικής 
Αττικής - 2ου ΤΕΕ Άνω Λιοσίων και έγινε υπό την καθοδήγησή µας κατά τα σχολικά έτη 2001-2002 
και 2002-2003. Η ανάπτυξη της εφαρµογής, έγινε στα εργαστήρια Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ 
∆υτικής Αττικής στα πλαίσια των µαθηµάτων «Πολυµέσα – Εφαρµογές Πολυµέσων», ενώ το έργο 
εντάχθηκε σε προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ και αναδείχθηκε στα τρία επικρατέστερα έργα στον 4ο 
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πολυµέσων. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρµογή είναι µαθητές 
όλων των βαθµίδων της Εκπαίδευσης, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς σε 
παρουσιάσεις οι οποίες έχουν σχέση µε θέµατα Περιβαλλοντικής Αγωγής. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Νέες Τεχνολογίες, Τεχνική Εκπαίδευση, Πολυµέσα, Πάρνηθα, 
Περιβαλλοντική Αγωγή, CD-ROM. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στην σύγχρονη Ελληνική πραγµατικότητα γίνεται ολοένα 
και πιο αισθητή. Στον τοµέα της Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα στην Τεχνική Εκπαίδευση, τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια άλµατα µε την εξόπλιση των σχολικών µονάδων µε 
σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής και την αξιοποίησή τους µέσα από την καθηµερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι µαθητές έχουν την δυνατότητα, υπό την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, να χρησιµοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες και µέσα απ’ αυτές να αναδείξουν τα 
ταλέντα και τις κλίσεις τους. 
  Τα µαθήµατα «Πολυµέσα» και «Εφαρµογές Πολυµέσων» που διδάσκονται στον τοµέα 
Πληροφορικής των ΤΕΕ, προσφέρονται για την ανάπτυξη, από τους µαθητές, σύγχρονων και 
εντυπωσιακών εφαρµογών µε την µέθοδο “project”, µε ταυτόχρονη αξιοποίηση του διαθέσιµου 
Υλικού - Λογισµικού. Επίσης µέσα από αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης, οι µαθητές µαθαίνουν 
να δουλεύουν οµαδικά και αποκτούν εµπειρίες οι οποίες θα τους φανούν πολύτιµες στην 
µετέπειτα επαγγελµατική τους πορεία. 
  Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι τα Περιβαλλοντικά θέµατα είναι πάντα 
ενδιαφέροντα και επίκαιρα, αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε µια πολυµεσική εφαρµογή µε θέµα 
την Πάρνηθα. 
  Επιλέξαµε το συγκεκριµένο θέµα αφενός µεν γιατί η  Πάρνηθα γεωγραφικά βρίσκεται πολύ 
κοντά στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, αφετέρου δε γιατί περιέχει τεράστιο πλούτο πληροφοριών 
οι οποίες θα µας επέτρεπαν να επεκταθούµε όσο χρειαζότανε. Για την επιλογή του θέµατος οι 
µαθητές συµµετείχαν ενεργά, αφού έγιναν διάφορες προτάσεις όµως η περίπτωση της Πάρνηθας 
κρίθηκε ιδανική για όλους τους παραπάνω λόγους.  
 
ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
  Αµέσως µετά την επιλογή του θέµατος, προχωρήσαµε µέσα από µια διαδικασία ώριµου διαλόγου 
και ενηµέρωσης στον καθορισµό της σύνθεσης της οµάδας, καθιστώντας σαφές ότι η ανάπτυξη 
και η ολοκλήρωση του έργου θα βασιζόταν κυρίως στο κέφι και στην εθελοντική εργασία των 
µαθητών. Θεωρήσαµε ότι η επιλογή των µελών της οµάδας θα έπρεπε να γίνει µε γνώµονα την 
δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ανάπτυξης ενός τέτοιου έργου, ενώ 
κρίναµε απαραίτητο να υπάρχει συνάφεια του προς ανάπτυξη έργου µε τα Αναλυτικά 
προγράµµατα µε την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή. 
  Η τελική σύνθεση της οµάδας αποτελείτο από 16 µαθητές του Τοµέα Πληροφορικής. Στο 
Αναλυτικό πρόγραµµα του συγκεκριµένου τοµέα, υπάρχει και το εργαστηριακό µάθηµα των 
«Πολυµέσων» οπότε η επιλογή αποδείχθηκε ιδανική. 
  Μετά από τον καθορισµό της σύνθεσης της οµάδας, ορίσαµε εβδοµαδιαίες συναντήσεις εκτός 
διδακτικού ωραρίου στα εργαστήρια Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ ∆υτικής Αττικής, στις οποίες θα 
γινόταν η ανάπτυξη του έργου συµπληρωµατικά µε την εργασία που γινόταν κατά τη διάρκεια των 
διδακτικών ωρών. 
  Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων ορίσαµε καταρχήν τους στόχους µας. Οι στόχοι τους 
οποίους θέσαµε ως συντονιστές ήταν τρεις: 

• Η εκµάθηση και χρήση εργαλείων Πολυµέσων, 
• Η γνωριµία µε την φύση και 
• Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

Οι στόχοι τους οποίους θέσαµε ως οµάδα ήταν γνωστικοί αλλά και συναισθηµατικοί: 
Α) ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Ενηµέρωση για το φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας 
• Απόκτηση εµπειριών µέσα από την οµαδική εργασία 
• Απόκτηση τεχνογνωσίας σε σχέση µε τα σύγχρονα προγράµµατα ανάπτυξης εφαρµογών 

Πολυµέσων 
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Β) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης 
• Ηθική ικανοποίηση από το αποτέλεσµα 
• Σεβασµός προς τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και ανάπτυξη πνεύµατος 

συνεργατικότητας και αλληλεγγύης 
  Πέρα από τους στόχους, θέσαµε και κάποιους κανόνες τους οποίους συµφωνήσαµε να 
σεβόµαστε κατά την διάρκεια των συναντήσεων: 

• Όχι βία, λεκτική ή σωµατική 
• Σεβασµός στον οµιλούντα και τους συντονιστές 
• Όχι φαγητό - ποτό - κάπνισµα εν ώρα εργασίας 
• Συνέπεια στις συναντήσεις 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  Επιλέξαµε να  πραγµατοποιήσουµε την εφαρµογή σε φάσεις ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας το 
µοντέλο «καταρράκτης» το οποίο αποτελεί ένα από τα µοντέλα ανάπτυξης εφαρµογών 
Λογισµικού. Οι πέντε φάσεις ανάπτυξης ήταν οι εξής: Ανάλυση, Σχεδίαση, Συλλογή και 
επεξεργασία υλικού, Υλοποίηση και Τεκµηρίωση. 
  Χωρίσαµε την οµάδα των µαθητών σε πέντε υποοµάδες, έτσι ώστε το έργο κάθε υποοµάδας να 
αντιστοιχεί σε κάποια από τις φάσεις. Βέβαια οι περισσότεροι µαθητές συµµετείχαν σε 
περισσότερες της µίας υποοµάδες έτσι ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες από όλες τις φάσεις 
ανάπτυξης. Σε κάθε υποοµάδα ένας από τους µαθητές ανέλαβε τον ρόλο του «αρχηγού 
υποοµάδας». Οι  µαθητές αυτοί συντόνιζαν τις εργασίες των υποοµάδων τους, συνεργάζονταν 
µεταξύ τους σε θέµατα που αφορούσαν το έργο όλων των υποοµάδων, ενώ ανέφεραν τακτικά την 
εξέλιξη των εργασιών στους συντονιστές καθηγητές. 
  Κατά την διάρκεια αυτών των φάσεων προγραµµατίστηκαν και έγιναν επισκέψεις στον τόπο 
ενδιαφέροντος (Πάρνηθα), όπου µε την βοήθεια ειδικών επιστηµόνων από το ∆ασαρχείο 
Πάρνηθας συλλέξαµε οπτικοακουστικό υλικό ενώ µας δόθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό για 
την ένταξή του στην εφαρµογή. Το υλικό αυτό ψηφιοποιήθηκε και µαζί µε υλικό το οποίο 
συλλέχθηκε από το ∆ιαδίκτυο, ενσωµατώθηκε στην εφαρµογή. 
  
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
  Μία από τις δυσκολίες που συναντήσαµε κατά την ανάπτυξη του έργου ήταν κυρίως ο 
συντονισµός και η οργάνωση των µαθητών. Ασφαλώς, ήταν αρκετά δύσκολο να µεταδώσουµε την 
επαγγελµατική νοοτροπία στους µαθητές, παρόλα αυτά επέδειξαν χαρακτηριστική ωριµότητα και 
ενδιαφέρον τα οποία άλλωστε φαίνονται και στο τελικό αποτέλεσµα. 
  Επίσης, το θέµα δεν ήταν απόλυτα οικείο στους µαθητές αφού για πρώτη φορά ασχολούνταν µε 
την Πάρνηθα ως αντικείµενο µελέτης. Και πάλι όµως µέσα από τις δικές µας προσπάθειες και µε 
την αµέριστη συµπαράσταση της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής µας Κας 
Μαργαρίτη Σπυριδούλας, οι συγκεκριµένες δυσκολίες ξεπεράστηκαν και το έργο ολοκληρώθηκε. 
  Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα εργαλεία Πολυµέσων τα οποία κλήθηκαν οι µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν δεν τους ήταν γνωστά και η µόνη επαφή που είχαν µαζί τους ήταν εβδοµαδιαίως 
µέσα από το τετράωρο εργαστηριακό µάθηµα των Πολυµέσων το οποίο προέβλεπε την 
διδασκαλία τους κάτι βέβαια που δεν αρκούσε. Αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε την 
διδασκαλία των απαραίτητων προγραµµάτων επεξεργασίας πολυµεσικών στοιχείων και εργαλείων 
συγγραφής εφαρµογών πολυµέσων, κατά τις εβδοµαδιαίες εκτός διδακτικού ωραρίου συναντήσεις 
µας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  Το CD-ROM που προέκυψε ως αποτέλεσµα αυτής της εργασίας ξεπέρασε τις προσδοκίες µας 
ενώ καταφέραµε να πετύχουµε τους στόχους µας. Οι µαθητές ήλθαν πολύ κοντά στο φυσικό τους 
περιβάλλον, ενώ απέκτησαν εµπειρίες µέσα από την ενασχόλησή τους µε τα εργαλεία ανάπτυξης 
εφαρµογών Πολυµέσων, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιµες στη µετέπειτα επαγγελµατική τους 
πορεία. Επίσης µέσα από την αποδοχή και την επιβράβευση των προσπαθειών τους από την 
ευρύτερη σχολική κοινότητα, οι συντελεστές του έργου ανταµείφθηκαν ηθικά ενώ είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. 
  Η συνολική πορεία του έργου και οι εµπειρίες οι οποίες αποκτήθηκαν, αξιοποιήθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι µέσα από την επανάληψη µέρους της διαδικασίας, µπόρεσαν να 
µεταδώσουν το κέφι και τον ενθουσιασµό αλλά και τη χαρά της δηµιουργίας σε νέους µαθητές 
που ενδιαφέρθηκαν να συµµετέχουν σε έργα µικρότερης βέβαια έκτασης και διάρκειας. 
  Οι χρήστες της εφαρµογής, οι οποίοι µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, γονείς ή µαθητές, έχουν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στις ενότητες: Χλωρίδα, Πανίδα, Ιστορία και Μύθοι, Αναψυχή, 
Καταφύγια, Η οµάδα µας, Τρόποι πρόσβασης, Ξενάγηση, Καταστροφές, Quiz και Παιχνίδια. Στις 
ενότητες αυτές και µέσα από εικόνες, µουσική, κείµενο και video (περισσότερο από 1 ώρα) οι 
χρήστες ανακαλύπτουν εικονικά τις φυσικές οµορφιές της Πάρνηθας και του Εθνικού ∆ρυµού της. 
 

 
 
 

 
 

Σχήµα 1:  Στιγµιότυπα της εφαρµογής 

     



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                  623 

Η εφαρµογή παρουσιάστηκε σε διάφορες εκθέσεις που έγιναν κατά το σχολικό έτος 2001-2002: 
• 5η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
25-26 ΜΑΪΟΥ 2002 

• “Η ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” 
ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, 

απ’ όπου απέσπασε πολύ καλές κριτικές. Πραγµατοποιήθηκε επίσης µε µεγάλη επιτυχία και 
ηµερίδα παρουσίασης της εφαρµογής την οποία παρακολούθησαν µαθητές άλλων σχολείων της 
περιοχής. 
  Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003 συµµετείχαµε µε την εφαρµογή στο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Πολυµέσων Mobius 2003, ενώ παράλληλα το έργο εντάχθηκε σε 
προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ όπως το πρόγραµµα Ανάδειξης και Βράβευσης έργων 
για την Τεχνική Εκπαίδευση «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ». 
  Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι το έργο αναδείχθηκε στα τρία επικρατέστερα στον 4ο Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Πολυµέσων ο οποίος έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2003-2004. 
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