
342 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του πλαισίου σύνδεσης των ΤΠΕ 
µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έτσι όπως αποτυπώνεται µέσα από εκπαιδευ-
τικές εφαρµογές και έρευνες που αφορούν τον ελλαδικό χώρο. Η επισκόπηση των 
εργασιών µελετά τους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ στο πεδίο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και τους λόγους που τις υπαγορεύουν.

Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΠΕ.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στοχεύει στη διασαφήνιση εννοιών, την 
αναγνώριση αξιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, απαραίτητων 
τόσο για την κατανόηση όσο και την εκτίµηση της αλληλεξάρτησης ανθρώ-
που, πολιτισµού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Οι βασικές αρχές της συµπε-
ριλαµβάνουν τη βιωµατική προσέγγιση, το άνοιγµα του σχολείου στην κοι-
νωνία, την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, τον 
προσανατολισµό στη λύση προβληµάτων και τη διεπιστηµονική προσέγγιση 
(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη 1993, Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης 2003, Πα-
παδηµητρίου 1998).

Η σύνδεση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) µε την ΠΕ, στη διεθνή βιβλιογραφία, εµφανίζεται κυρίως µέσω εφαρµο-
γών χρήσης του διαδικτύου (Coleman & Penuel 2000, Moore & Huber 2001) 
όπως και µε την αξιοποίηση των αλληλεπιδραστικών πολυµέσων και του ει-
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κονικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση αυτή συχνά επισηµαίνεται ότι µπορεί να 
συνεισφέρει στην αποτελεσµατικότητα της ΠΕ (Rickinson 2001, Rohwedder 
1999). Στην ελληνική πραγµατικότητα ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών όπως το 
διαδίκτυο, τα πολυµέσα, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, οι προ-
σοµοιώσεις και η εικονική πραγµατικότητα θεωρείται ότι θα µπορούσαν να 
ενισχύσουν τους στόχους της ΠΕ (Μαυρικάκη 2002, Χαλκίδης, Σαριδάκη & 
Τσάκαλης 1998).

Ωστόσο κάθε τεχνολογική εφαρµογή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον τρό-
πο χρήσης της. Κατά συνέπεια η εκπαιδευτική ενσωµάτωση των ΤΠΕ εξαρτά-
ται άµεσα από τους στόχους και τη διδακτική προσέγγιση που υιοθετούν οι 
εφαρµογές και αφορά κυρίως τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι και 
καθορίζουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω εφαρµογών.

Η εργασία αυτή διερευνά το πλαίσιο σύνδεσης των ΤΠΕ µε την ΠΕ, όπως 
αυτή αποτυπώνεται σε ερευνητικές εργασίες και εκπαιδευτικές εφαρµογές 
στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα, µελετάται ο τρόπος χρήσης των ΤΠΕ και 
οι λόγοι που υπαγορεύουν τη χρήση αυτή στο πεδίο της ΠΕ.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Το δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει 24 εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν 
στα συνέδρια της Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), καθώς επίσης και σε περιβαλλοντικά συνέδρια. Το κρι-
τήριο επιλογής των δηµοσιεύσεων ήταν η θεµατολογία τους. Πρόκειται για 
εργασίες τόσο από το χώρο των ΤΠΕ µε αναφορά σε θέµατα της ΠΕ, όσο και 
από το χώρο της ΠΕ µε αναφορά στη χρήση των ΤΠΕ. Η επισκόπηση των ερ-
γασιών µελετά το πλαίσιο σύνδεσης των ΤΠΕ µε την ΠΕ. Συγκεκριµένα εστι-
άζεται στους γενικούς στόχους των εργασιών, το είδος των τεχνολογιών που 
σχεδιάσθηκαν ή επιλέχθηκαν, τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη χρήση τους, 
όπως επίσης και τα κύρια ευρήµατά τους.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΕ
Όσον αφορά τους στόχους, παρατηρείται ότι 15 από τις 24 εργασίες επιδι-
ώκουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες που ενισχύουν ειδικούς 
στόχους της ΠΕ (Βαµβακάρης & Γενιτσές 2003, Γεωργιάδου & Σπυρέλλης 2005, 
Γκράσσος 2003, Ιωάννου, Λουκέρης & Μπαµπαρούτσης 2005, Καζαντζής & 
Νικάκης 2005, Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα 2005, Κονετάς 2005, Κονετάς, Φίλης 
& Κύρκας 2005, Μπαζάνος & Αλεξανδρόπουλος 2005, Παπαδηµητρίου 2004, 
Πήλιουρας κ.α. 2004), καθώς επίσης, αναπτύσουν διαθεµατικές διδακτικές 
προσεγγίσεις (Γουρζιώτη 2004, Ζυγούρη & Γρόλια 2002, Καραβελάκη 2000, 
Κασκαντάµη & Ιωαννίδης 2001). ∆ύο εργασίες στοχεύουν στην ευαισθητο-
ποίηση και διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων (Μαλανδράκης & 
Καρασαββίδης 2003, Τσιατσιάνας, Καρασαββίδης & Χρυσοστόµου 2005), ενώ 
άλλες δύο διερευνούν τον τρόπο επίδρασης των υπολογιστών στους µαθητές( 
Παρδαλίδης 2005, Μαγκαφάς & Χεριστανίδης 2005). Η πρώτη µελετά την 
επίδρασή τους ως υποστηρικτικά εργαλεία µάθησης, ενώ η δεύτερη αξιολογεί 
την πρόοδο των µαθητών στο µάθηµα της Πληροφορικής σε σχέση µε τη συµ-
µετοχή τους σε πρόγραµµα ΠΕ. Σε 3 εργασίες τίθενται ως στόχοι η ανάπτυξη 
τεχνολογικής παιδείας και η εξοικείωση των µαθητών µε τους υπολογιστές 
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(Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα 2005, Σιταρίδης 2003, Σουφλέρη κ.α. 2005). Τέλος, 
οι υπόλοιπες 3 επιδιώκουν την επιµόρφωση και την ανάπτυξη συνεργασίας 
µεταξύ των εκπαιδευτικών (Γαβριλάκης & Σοφούλης 2002, Περδικούρη & Τσι-
λίρας 2002, Χατζηλεοντιάδου & Μπαλαφούτας 1999).

Αναλυτικότερα όσον αφορά το είδος των τεχνολογιών διακρίνονται τρεις 
γενικές κατηγορίες εφαρµογών που σχεδιάσθηκαν ή επιλέχθηκαν: i) πολυµε-
σικές εφαρµογές ii) λογισµικά γενικής χρήσης και iii) διαδικτυακές εφαρµο-
γές.

Οι εργασίες που αναφέρονται σε πολυµεσικές εφαρµογές είναι συνολικά 
8. Από αυτές 5 σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς και ερευνητές, 2 αναπτύ-
χθηκαν από µαθητές/τριες και µία χρησιµοποιήθηκε ως εποπτικό υλικό. Οι 
ανάγκες που υπαγορεύουν το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των πέντε πρώτων 
είναι ‘ο εµπλουτισµός της ΠΕ µε ψηφιακό υλικό για την αντιµετώπιση προ-
βληµάτων µετακίνησης’ (Γκράσσος 2003), ‘η παραγωγή ολοκληρωµένου υλι-
κού έτοιµου προς χρήση για όσους εξάντλησαν τις ιδέες τους’ (Γεωργιάδου 
& Σπυρέλλης 2005), ‘η τροποποίηση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας’ 
(Ζυγούρη & Γρόλια 2002) και ‘η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων’ (Γουρζιώτη 
2004, Καραβελάκη 2000). Σε δύο εργασίες η παραγωγή πολυµεσικού τίτλου 
γίνεται σε επίπεδο σχολικής τάξης για την ανάγκη παρουσίασης των αποτε-
λεσµάτων προγραµµάτων ΠΕ ( Καζαντζής & Νικάκης 2005) και την εκµάθη-
ση εργαλείων συγγραφής πολυµέσων (Βαµβακάρης & Γενιτσές 2003). Τέλος, 
σε µία εργασία γίνεται η χρήση έτοιµων πολυµεσικών τίτλων καλύποντας την 
ανάγκη σε εποπτικό υλικό (Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα 2005).

Τα λογισµικά γενικής χρήσης ( αφορούν 7 εργασίες ) αξιοποιούνται από 
τα παιδιά για να συνθέσουν εργασίες, να αναζητήσουν πληροφορίες, να δηµι-
ουργήσουν µια εφαρµογή, να επεξεργαστούν δεδοµένα και να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσµατά τους σχετικά µε το θέµα που επεξεργάστηκαν. Λογισµικά 
όπως το MS Word, Excel, PowerPoint και Internet Explorer επιλέγονται για 
το σχεδιασµό σεναρίων (Κασκαντάµη & Ιωαννίδης 2001), τη συγγραφή και 
την παραγωγή κειµένων – ερωτηµατολογίων (Σιταρίδης 2003, Σουφλέρη κ.α. 
2005) καθώς και το σχεδιασµό ταξιδιού πάνω σε χάρτη (Ιωάννου, Λουκέρης & 
Μπαµπαρούτσης 2005). 

Ακόµη, εφαρµόζονται λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευµένα λογισµικά 
όπως το Toolbook II Instructor 7 και το Corel Draw για την κατασκευή σύν-
θεσης διαφορετικών τύπων δασών και τη δηµιουργία θεµατικού χάρτη (Παρ-
δαλίδης 2005), ενώ το Macromedia Dreamweaver και Flash για την κατασκευή 
ενός προϊόντος ψηφιακής τεχνολογίας (Μαγκαφάς & Χεριστανίδης 2005). 

Να σηµειωθεί ότι στην πλειονότητα των εργασιών οι µαθητές/τριες ανα-
ζητούν πληροφορίες µέσω διαδικτύου. Ωστόσο σε µία εργασία µόνο, εστιάζο-
νται στην κριτική επεξεργασία της πληροφορίας (Παπαδηµητρίου 2004). 

Οι ανάγκες που υπαγορεύουν την υιοθέτηση λογισµικών γενικής χρήσης 
σε δραστηριότητες της ΠΕ είναι ποικίλες. Έτσι, άλλοτε επισηµαίνεται ότι οι 
ΤΠΕ ‘…συµβάλλουν σε διερευνητική και συνεργατική µάθηση’ (Κασκαντά-
µη & Ιωαννίδης 2001) ή ότι πρέπει να συνιστούν στοιχείο εναρµόνισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Ιωάννου, Λουκέρης & 
Μπαµπαρούτσης 2005). Άλλοτε όµως υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα για 
την ‘ανάπτυξη τεχνολογικής παιδείας µέσω της συνεργατικής µάθησης’ στο 
πεδίο της ΠΕ (Σιταρίδης 2003) ή την εξοικείωση των µαθητών µε τις τεχνολο-
γίες (Σουφλέρη κ.α. 2005). 

Συνολικά 9 εργασίες αφορούν διαδικτυακές εφαρµογές. Συγκεκριµένα, 
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το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα επικοινωνίας µέσω των φόρουµ 
συζητήσεων (Μαλανδράκης. & Καρασαββίδης 2003, Τσιατσιάνας, Καρασαβ-
βίδης & Χρυσοστόµου 2005) για να διερευνηθεί η επίδραση της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στη διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών προς το περιβάλ-
λον. Ο σχεδιασµός λογισµικού µε βάση το διαδίκτυο (web-based software) πα-
ρέχει δυνατότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης γνωστικών, συνεργατικών και 
διαλογικών δεξιοτήτων (Πήλιουρας κ.α. 2004), ενώ η δηµιουργία ιστοχώρων 
προκύπτει από την ανάγκη για δηµοσιοποίηση δραστηριοτήτων προγράµµα-
τος ΠΕ (Κονετάς 2005, Μπαζάνος & Αλεξανδρόπουλος 2005), αλλά και τη 
‘δηµιουργία βιωµατικών εµπειριών’ (Κονετάς, Φίλης & Κύρκας 2005). 

Τέλος, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων είτε µε τη µορφή ενός ‘ανοιχτού’ 
συστήµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Χατζηλεοντιάδου & Μπαλαφούτας 
1999) είτε µε τη µορφή δικτύου ΠΕ (Περδικούρη & Τσιλίρας 2002) εξυπηρετεί 
ανάγκες επικοινωνίας και πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης για µαθητές/
τριες και εκπαιδευτικούς. Επίσης, η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου 
για το σχεδιασµό προγραµµάτων ΠΕ απαντά στην ανάγκη διαβίου µάθησης 
σε θέµατα περιβάλλοντος (Γαβριλάκης & Σοφούλης 2002).

Όσον αφορά τα ευρήµατα των εργασιών, αυτά είναι σχετικά περιορισµένα 
και δε συνδέονται πάντοτε µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες 
της ΠΕ. Έτσι, από τη µια µεριά επισηµαίνεται ότι οι µαθητές/τριες βελτίωσαν 
τις γνώσεις τους για περιβαλλοντικά θέµατα, αύξησαν το ενδιαφέρον τους 
και ενθαρρύνθηκαν να συµµετέχουν στη µακροχρόνια αναζήτηση πληροφο-
ριών µέσα από συνεργατική µάθηση υποστηριζόµενη από τους υπολογιστές 
(Παρδαλίδης 2005), ενώ από την άλλη διαπιστώνεται ότι η συµµετοχή τους 
σε προγράµµατα ΠΕ κάνοντας χρήση των ΤΠΕ, αύξησε την επίδοσή τους στο 
µάθηµα της Πληροφορικής (Μαγκαφάς & Χεριστανίδης 2005). 

Ωστόσο, άλλες έρευνες δείχνουν ότι παρότι το διαδίκτυο προσφέρει δυνα-
τότητες για συνεργασία, οι µαθητές/τριες δεν ‘έµπαιναν στην ουσία του υπό 
εξέταση θέµατος’ (Μαλανδράκης & Καρασαββίδης 2003). Επίσης η ταυτόχρο-
νη συµµετοχή σε περιβαλλοντικό πρόγραµµα και η ασύγχρονη διαδικτυακή 
επικοινωνία των παιδιών δεν εξασφάλιζε τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
τους στάσεων (Τσιατσιάνας, Καρασαββίδης & Χρυσοστόµου 2005). 

Στις εργασίες που αναφέρονται σε εφαρµογές µε λογισµικά γενικής χρήσης 
πολλές φορές η αξιολόγηση στηρίζεται σε προσωπικές παρατηρήσεις και εκτι-
µήσεις. Συγκεκριµένα, ενώ χρησιµοποιούνται πιθανά εργαλεία αξιολόγησης 
όπως η συγγραφή µιας επιστολής, η κατασκευή µιας ιστοσελίδας, η παραγωγή 
ενός CD-ROM, ο σχεδιασµός µιας βάσης δεδοµένων από τους µαθητές/τριες, 
τα εργαλεία αυτά δε συνοδεύονται πάντα από την παρουσίαση της αντίστοι-
χης µεθοδολογίας αξιολόγησης. Συνεπώς δεν είναι πάντα σαφή τα όρια ανά-
µεσα στο στόχο και στα ευρήµατά τους.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το πλαίσιο σύνδεσης ΠΕ και ΤΠΕ στον ελληνικό χώρο έχει ως σηµείο εκκί-
νησης περισσότερο τη χρήση των ΤΠΕ και λιγότερο τη φυσιογνωµία της ΠΕ. 
Εστιάζεται κυρίως σε εφαρµογές γενικής χρήσης και δευτερευόντως σε εξειδι-
κευµένες εφαρµογές, ενώ η χρήση του διαδικτύου είναι γενικευµένη. 

Η έρευνα είναι περιορισµένη, ενώ συχνά διαπιστώνεται και η απουσία αξι-
ολόγησης των εφαρµογών, στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει γενικότερα την 
ΠΕ τουλάχιστον στην Ελλάδα (Φλογαΐτη & Λιαράκου 2005). Αυτή η έλλει-
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ψη οφείλεται εν µέρει στην πολλαπλότητα των στόχων της ΠΕ. Πρόκειται για 
στόχους που δεν περιορίζονται στο γνωστικό τοµέα, αλλά εκτείνονται και στη 
διαµόρφωση στάσεων, την καλλιέργεια αξιών και συναισθηµάτων, τη συµµε-
τοχή στις αποφάσεις και την ανάληψη δράσης. Οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν 
στα τρία παραδείγµατα ερευνητικής δραστηριότητας στην ΠΕ, το θετικιστικό, 
το ερµηνευτικό και το κοινωνικά κριτικό (Robottom & Hart 1993), προκρί-
νοντας αντίστοιχα διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις αξιολόγησης οι οποίες 
δεν έχουν επεξεργαστεί επαρκώς, µε αποτέλεσµα οι στόχοι τους συχνά να µην 
αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης.

Το πλαίσιο σύνδεσης ΠΕ και ΤΠΕ, όπως αυτό συγκροτείται από το είδος 
των εφαρµογών και από τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη χρήση των ΤΠΕ 
στην ΠΕ, δεν είναι ιδιαίτερα ευρύ εµφανίζοντας τις πολυµεσικές εφαρµογές να 
εστιάζονται, κυρίως, σε εµπλουτισµό των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 
ενώ τις εφαρµογές λογισµικών γενικής χρήσης περισσότερο σε ανάγκες εξοι-
κείωσης και τεχνολογικού αλφαβητισµού. 

Ο κύριος λόγος χρήσης του διαδικτύου είναι η αναζήτηση πληροφοριών, 
ενώ στόχοι που θέτει η ΠΕ, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και το άνοιγµα 
του σχολείου στην κοινωνία, καταγράφονται σε µικρότερο βαθµό. H χρήση 
του διαδικτύου για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες αποτε-
λεί την πιο διαδεδοµένη εφαρµογή ΤΠΕ στη διεθνή βιβλιογραφία (Moore & 
Huber 2001). Ωστόσο, η αναζήτηση πληροφοριών πολλές φορές καθορίζεται 
περισσότερο από εµπειρικές πρακτικές ενηλίκων παρά από ανάγκες των ίδιων 
των παιδιών (Reynolds, Treharne & Tripp 2003).

Το σηµείο εκκίνησης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ φαίνεται να καθορίζει 
και την παιδαγωγική προσέγγισή τους. Οι ανάγκες που υπαγορεύουν τη χρή-
ση των ΤΠΕ στην ΠΕ είτε ικανοποιούν τις επιταγές της εποχής για εισαγωγή 
της σύγχρονης τεχνολογικής κουλτούρας σε όλους τους τοµείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας είτε στηρίζονται σε κριτική ανάλυση των παιδαγωγι-
κών αναγκών. Στον ελληνικό χώρο η χρήση των ΤΠΕ στο πεδίο της ΠΕ συχνά 
εστιάζεται στον τεχνολογικό αλφαβητισµό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη 
γνωστή διχοτοµία εκπαιδευτικών στόχων που αποδίδει στις ΤΠΕ δύο ρόλους, 
µε αυτόν των τεχνολογικών δεξιοτήτων να διαφαίνεται πιο σηµαντικός από 
αυτόν της παιδαγωγικής αξιοποίησης (Watson 2001). 

Πράγµατι, η απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων, όταν αποτελεί στόχο της 
ΠΕ και συνδέεται µε τον τεχνολογικό αλφαβητισµό, επισκιάζει τις αρχές και τις 
µεθόδους της. Εξάλλου, τόσο η εκτεταµένη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης 
όσο και η έλλειψη εξειδικευµένων λογισµικών για την ΠΕ επιβεβαιώνουν την 
αφωνία της εκπαίδευσης στη διαµόρφωση του ρόλου των ΤΠΕ στη σχολική 
πραγµατικότητα. Πρόκειται για µια γενικότερη αδυναµία της εκπαιδευτικής 
έρευνας να διατυπώσει προτάσεις για την επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία και τη µάθηση. 

Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράµµατος: ‘Νερό και Βιώσιµες 
Πόλεις: µια διερεύνηση της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης µε τη χρήση µετα-
δεδοµένων και νοητικών εργαλείων’, Έργο: Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - 
Α.Π.Θ.
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